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مرکز مالی ایران چگونه شکل گرفت؟

بــا ترکیــب ســهامداری ارکان 
بــازار ســرمایه ایــران و از دل 
آنهــا نهــادی شــگل گرفــت بــه 

ــران ــی ای ــز مال ــام مرک ن

و  ـــر ـــی پیش ـــاد آموزش ـــران؛  نه ـــی ای ـــز مال مرک
ـــران ـــرمایه ای ـــازار س در ب
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یت وچشم انداز مرکز مالی ایران اهداف، مأمور

یت ما چیست؟ مامور

ارائه خدمات حرفه ای به بازارهای مالی 
به منظور توانمندسازی و ارتقاء 
کیفیت تصمیم سازی ذینفعان

ــم  ــه چش ــه چ ــیدن ب ــرای رس و ب
ــم؟  ــالش می کنی ــدازی ت ان

ســازمانی  بــه  شــدن  تبدیــل 
دانش محــور بــا توانایــی عرضــه 
بازارهــای  بــه  حرفــه ای  خدمــات 
ــتانداردهای  ــا اس ــق ب ــی منطب مال

لمللــی بین ا

اهداف مرکز مالی ایران چیست؟

توســعه خدمــات آموزشــی و پژوهشــی بــه منظــور کمــک بــه ارتقــاء 
شــفافیت در بازارهــای مالــی و توانمندســازی ذینفعــان

ارائــه راهکارهــای نوآورانــه و کاربــردی بــه منظــور ارتقــاء کیفیــت 
مالــی بازارهــای  در  تصمیم گیــری 

تســهیل ارتباطات و جریان اطالعات در بازارهای مالی

همکاری موثر و مستمر با فعاالن حوزه مالی بین المللی

افزایش بهره وری و بهبود مستمر عملکرد سازمانی



»اپلیکیشن« بانک جامع اطالعات مالی ایران
Iran Financial Data Bank (IFDB)

جدیـــد  ویژگی هـــای 
جامـــع  بانـــک  اپلیکیشـــن 

اطالعـــات مالـــی ایـــران

این ویژگی ها شامل:

ســـهام  تغییـــرات  نمودارهـــای 
شـــرکت ها بر اســـاس پارامترهای 
مختلـــف، نمایش جـــدول عرضه 
یک  بـــاالی  ســـهامداران  تقاضا،  و 
اطالعیه های  ناظـــر،  پیـــام  درصد، 
کـــدال و نمادهـــای هـــم گـــروه 
اســـت. همچنین در بخش  سهام 
معامـــالت بورس هـــای کاالیــــــی 
بازارهـــای  معامـــالت  اطالعـــات 
بورس های  مشـــتقه  و  فیزیکـــی 
کاالیـــی نیز اضافه شـــده و فعاالن 
در  می تواننـــد  مالـــی  بازارهـــای 
کاالیی  بورس های  تحـــوالت  لحظه 

کنند.  بررســـی  را 

AppstoreBazar

SibappGoogle Play
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ابزاری هوشمند در دستان شما

ــک  ــن بان ــای اپلیکیش ویژگی ه
ــران ــی ای ــات مال ــع اطالع جام

اپلیکیشــن »بانــک جامــع اطالعــات 
مالــی ایــران« شــامل:

1. اطالعــات ابزارهــای مالــی و کاالهای 
بورس هــای  در  معاملــه  قابــل 
ــی  ــای مال ــات نهاده ــور و اطالع کش
ــی  ــی و انگلیس ایــران بــه دو زبــان فارس

است.

ــز  ــی نی ــای مال ــش ابزاره 2. در بخ
بــا تقســیم بندی ایــن ابــزار بــر 
و  بدهــی  اوراق  ســهام،  حســب 
مشــتقه اطالعــات معامالتــی هــر 
یــک از ابزارهــا برحســب نمــاد و 
صنعــت قابــل مشــاهده اســت.

3.  اطالعات صندوق های سرمایه گذاری، 
کاالهای قابل معامله در بورس انرژی 
در  نیز  ایران  کاالی  بورس  و  ایران 
و  است  ارائه شده  دیگر  بخش های 
این امکان برای کاربران وجود دارد تا 
به ابزارها و کاالها بر حسب بورس ها 
پیدا  دسترسی  نیز  آنها  بازارهای  و 

کنند.

برنامـــه  ایـــن  در  همچنیـــن   .4
نهادهای  و  مؤسســـات  اطالعـــات 
فعـــال در بـــازار مالـــی ایـــران به 
تفکیـــک نهادهـــای ناظـــر )بانک 
مرکزی، ســـازمان بـــورس و اوراق 
بهـــادار و بیمه مرکزی( ارائه شـــده 
ناشـــران  تمامی  اطالعات  اســـت. 
اوراق  بـــورس  در  شـــده  پذیرفته 
و  ایران  فرابـــورس  تهـــران،  بهادار 
بورس  ســـازمان  نزد  شـــده  ثبت 
تمامی شـــرکت ها  و  بهادار  اوراق  و 
و شـــخصیت های حقوقـــی عرضه 
کننـــده کاال در بورس هـــای کاالیی 

اســـت. شـــده  گردآوری  نیز 

یافت اپلیکیشن در

ــات  ــع اطالع ــک جام ــن بان اپلیکیش
ــد  وی ــخه اندر ــران در دونس ــی ای مال
قابــل دریافــت اســت. ایــن   i O S و 
ــایت  ــد از س ــن را می توانی اپلیکیش
نشــانی  بــه  ایــران  مالــی  مرکــز 
ــگان نصــب  www.ifc.ir/ifdb بــه رای
و یــا از طریــق بارکدهــای زیردریافــت 

ــد: کنی

بـــرای  گوناگـــون  دســـته بندی های 
در  موجود  اطالعات  انواع  به  دسترســـی 

ایران ســـرمایه  بازار 



مزایــای اســتفاده از 
ــی  ــای تحقیقات ــگاه داده ه پای

ــران ــی ای مال

اســاتید،  دسترســی  تســهیل 
دانشــجویان  و  پژوهشــگران 
آمــاری  اطالعــات  بــه  کشــور 
ایــران ســرمایه  بــازار  در  موجــود 

صرفه جویــی در وقــت و هزینــه 
بــرای دریافــت داده هــای معتبــر
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پایگاه داده های تحقیقاتی مالی ایران
 Iran Financial Data Center

(IFDC)

پایـگاه  از  اســتفاده  نحـوه 
داده های تحقیقاتی مالی ایران

1. عضویت در سایت

www . i fdc . i r

2.  انتخــاب داده هــای مــورد نیــاز 
یــا  مالــی  داده هــای  بخــش  از 

معامالتــی

3.  پرداخت هزینه

4. دریافت داده ها در فرمت اکسـل 
به همراه گواهـی اصالت داده ها

پایـگاه  قابلیت هـای 
مالـی  تحقیقاتـی  داده هـای 

ایـران

دریافـت اطالعات مالی شـرکت های 
اوراق  بـورس  در  شـده  پذیرفتـه 
ایـران  فرابـورس  و  تهـران  بهـادار 
بـه تفکیـک بازارهـا، گـروه صنعت، 
شـرکت  نـوع  و  صنعـت  زیرگـروه 

بـرای نخسـتین بـار در ایـران

دریافـت آمار خرید و فـروش اوراق 
سـهامداران  تفکیـک  بـه  بهـادار 

حقیقـی و حقوقـی

دریافت اطالعات تاریخی گشـایش 
و توقف نمادها

بـه  معامـالت  اطالعـات  دریافـت 
تفکیـک روزهای اول یـا آخر هفته، 

میـالدی( سال)شمسـی،  و  مـاه 

حاکمیـــت  اطالعـــات  دریافـــت 
شـــرکتی از جملـــه لیســـت اعضـــاء 
ــت  ــی و لیسـ ــه حسابرسـ کمیتـ
ـــاس  ـــره براس ـــت مدی ـــاء هیئ اعض

زمـــان برگـــزاری مجمـــع

اطالعات  به  آسان  دسترســــی 
بـــازار  در  موجـــود  آمــــاری 

ن یرا یه ا ما ســـر
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وهشی پژ و  آموزشی   خدمات 
ایران مالی  مرکز   

ـــی  ـــای آمادگ دوره ه
ــه ای ــای حرفـ آزمون هـ

نماینـــده  ایـــران  مالـــی  مرکـــز 
برگـــزاری  در  وایلـــی  انحصـــاری 
آزمون هـــای  آمادگـــی  دوره هـــای 
حرفـــه ای تحلیلگـــر مالـــی خبره 
مدیریـــت  حســـابداری  و   )CFA(
)CMA( در ایـــران اســـت. آنچه این 
دوره ها را متمایز و برجســـته کرده، 
ویژگی هـــای منحصـــر بـــه فـــرد 

نهاست. آ

ــى  ــواى آموزش ــه محت ــى ب دسترس
ــراد ــى اف ــاالى قبول ــار ب ــتاندارد و آم اس

قابليـت اسـتفاده از تمامـى محتواهـاى 
آموزشـى تـا زمـان قبولـى در آزمـون اصلـى

يادگيرى آسـان با اسـتفاده از بسـته هاى 
كامـل آموزشـى شـامل:كتاب، فيلم هاى 
آموزشـى، كالس آناليـن، بانك آزمـون و ...

مدرسـان  سـوى  از  آناليـن  پشـتيبانى 
بين المللـى

شـــركت در آزمون هـــاى شبيه ســـازى 
اســـتاندارد شده 

امكان دسترسى همه جا و همه وقت

مرکز مـالی ایـران، 
دوره هـای  برگزارکــــننده 

 تخصصـــی در بازارهـــای مالی
 به صورت حضوری و مجازی

آشـــنایی با ســـاز و کار معامالتی در 
بازارهـــای متنوع بورس هـــای انرژی 
ایران، اوراق بهـــادار تهران، کاالی ایران 

ایران فرابورس  و 

دوره هـــای مقدماتـــی و پیشـــرفته 
ابزارهـــای مالـــی )مشـــتقه، انـــواع 

)... و  صکـــوک 

و  داخلی  مالـــی  تأمین  شـــیوه های 
بین المللـــی

مقررات بازار سرمایه

معامالت  تخصصــــــی  دوره هــــای 
الگوریتمـــی

دوره های تحلیل بنیادی

پولشویی

ارزشیابی با انواع اوراق بهادار

دوره های ویژه شرکت های دانش بنیان

دوره هـــای ویژه شـــرکت های کوچک 
متوسط و 

و DBA مالی اسالمی

آمادگی  دوره هـای  ویژگی  
حرفه ای مـدارک  آزمون 
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خدمات نشر

مرکــز مالــی ایــران در زمینه انتشــار 
منابــع آموزشــی نیــز بــه عنــوان 
ــار  ــر آث ــدف نش ــا ه ــهیلگر و ب تس
هدفمنــد و مرتبــط بــا دوره هــای 
آموزشــی مرکــز مالــی ایران، انتشــار 
آثــار پژوهشــی و بــه طــور کلــی 
ســرمایه  بــازار  موردنیــاز  متــون 
ایــران فعالیــت چشــمگیری داشــته 

ــت. اس

برخــی از فعالیت هــای انجــام شــده 
ایــن مرکــز در حــوزه نشــر از ایــن 

قــرار اســت:

برگزاری نشست ها و همایش های 
علمی

پنـــل تخصصـــی مســـیر اختیـــار 
ــران ــه در ایـ معاملـ

آشـــنایی بـــا دوره آمادگـــی آزمون 
CFA تحلیلگـــر خبـــره مالی

ســـمینار آموزشـــی چالش هـــا و 
الزامـــات بکارگیری سیســـتم های 
نویـــن کنتـــرل داخلـــی یکپارچه 

COSO

ســـمینار یادگیـــری ماشـــینی و 
معامـــالت  در  عمیـــق  یادگیـــری 

الگوریتمـــی

آشـــنایی  تخصصـــی  ســـمینار 
بـــا قراردادهـــای تأمیـــن مالـــی 
و  کوچـــک  و  نوپـــا  شـــرکت های 
متوســـط )همـــراه بـــا مطالعـــه 

..... و  مـــوردی( 

وهشی خدمات پژ

گـزارش  عنـوان   20 از  بیـش  تهیـه 
پژوهشـی، جزوات آموزشـی ترجمه 
شـیکاگو  مشـتقات  بـورس  شـده 
CBOE و جـــزوات نشســـــت های 

آموزشـی و تخصصـی
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2 9 9 9 0 اسـتاندارد 

و 29990  ــز ــتاندارد ای ــدف اس ه
ــت؟ چیس

ــک  ــه ی ــتاندارد، ارائ ــن اس ــدف ای ه
مــدل عمومــی بــرای کیفیــت کارکرد 
و عملکــرد حرفــه ای ارائه دهنــدگان 
مشــتریان  و  یادگیــری  خدمــات 
و  توســعه  طراحــی،  در  آن هــا 
اجــرای تحصیــالت و آموزش هــای 

اســت. غیررســمی 

ــار  ــزو 29990 معی ــتاندارد ای اس
ارزیابــی خــود را میــزان صالحیت 
ارائــه دهنــدگان خدمــات آموزشــی 

ــد. ــرار می ده ق

سال 1394: 
نیــاز  برنامه ریــزی منابــع مــورد 

اســتاندارد29990 اســتقرار  بــرای 

شناســایی فرآیندهــا و اهــداف بــه 
همــراه تدویــن مســتندات مربوطــه

برنامه هــای  و  مســتندات  اجــرای 
رســیدن بــه اهــداف

جهــت  ذیصــالح  مرجــع  یافتــن 
گواهینامــه صــدور 

اندازه گیــری  و  داخلــی  ممیــزی 
فرآیندهــا

انجام ممیزی خارجی

اســتاندارد  گواهینامــه  دریافــت 
TUV NordIran شــرکت  از   29990

سال 1395:

و  مســتندات  اجــرای  تــداوم 
اهــداف بــه  رســیدن  برنامه هــای 

بهبود سیستم 

ممیــزی داخلــی و انــدازه گیــری 
فرآیندهــا

سال 1396:
انجام ممیزی بین المللی

TUV NORD CERT دریافــت گواهینامــه اســتاندارد 29990 از شــرکت 
مرکــز مالــی ایــران پیــش از ایــن و در ســال 1394  موفــق بــه اخــذ 
ــه  ــا توج ــه  ب ــود؛ ک ــده  ب ــران ش ــورد ای ــوف ن ــه  ISO 29990 از ت گواهینام
بــه رفــع تحریمهــا و امــکان ممیــزی از ســوی شــعبه اصلــی مرکــز اعطــا 
کننــده گواهینامــه، در ســال1396 ممیــزی مجــدد ایــن شــرکت از ســوی 
موسســه تــوف نــورد آلمــان انجــام گردیــد و بــه عنــوان نخســتین نهــاد 
ــن گواهینامــه را دریافــت کــرد. ــران ای ــه دهنــده خدمــات آموزشــی در ای ارائ

استاندارد 29990 چیست؟

به روزتریــن  29990؛  اســتاندارد 
اســتاندارد بین المللــی در حــوزه 

اســت. آموزشــی  فعالیت هــای 

وند کسب استاندارد 29990 در   ر
مرکـز مالــی ایـــران

گواهینامــه  ایــن  اصالــت  تاییــد 
ســایت  بــه  مراجعــه  طریــق  از 
نشــانی بــه  ایــران  نــورد   تــوف 

و   www .tuvnordiran .com
همچنیــن اســتعالم      الکترونیکــی از 
تــوف نــورد آلمــان بــه نشــانی ایمیــل 
  info .tncert@tuev-nord .de

ــت. ــر اس امکانپذی

مرکز مالـی ایران، تنهـا دارنده 
مالی  بازار  در   29990 اسـتاندارد 

ایران اسـت
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آموزش های اختصاصـی سازمانی 

سرمایه ما شما هستید

 مرکـــز مالـــی ایران بـــا طراحی
بـــرای  اختصاصـــــی  دوره هـــای 
شرکت ها  و  موسســـات  سازمان ها، 
توانســـته بـــه صـــورت هدفمند و 
دهد.  ارائه  آموزشی  خدمات  کاربردی 
از جمله آن ها کارگـــزاران اوراق بهادار، 
ناشـــران اوراق بهادار، شـــرکت های 
شـــرکت های  ســـرمایه،  تامیـــن 
سـرمایه گــذاری،صنـدوق هــــای 
ســـرمایه گذاری، بانک هـــا و بیمه ها 

است.
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راه های ارتباطی مرکز مالی ایران

ــاختمان  ــماره 192، س ــظ، ش ــان حاف ــران، خیاب ــانی: ته نش
ــه 16. ــادار، طبق ــورس اوراق به ب

دفتر مدیر عامل: 66724849 - 021

واحد بازاریابی و فروش:

021 - 66724343-66724545 

واحد ارتباطات: 66740509

کد پستی: 1138964161

W W W . I F C . I R  
t e l e g r a m . m e / i f c e n t e r
i n f o @ i f c . i r
i r a n f i n a n c i a l c e n t e r
I r a n  F i n a n c i a l  C e n t e r




