بسمه تعالی

آنکه میخواهد روزی پریدن آموزد ،نخست میباید
ایستادن ،راه رفتن ،دویدن و باالرفتن آموزد.
پرواز را با پرواز آغاز نمیکنند!

دورههایآمادگیآزمونگواهینامههایحرفهایبازارسرمایه 
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار مینماید:

دورهآمادگیآزموناصولبازارسرمایه
(بهاروتابستان )98

(نوبتسوم) 

معرفیدوره :دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه شامل  76ساعت کالس درس میباشد که به داوطلبان شرکت در
آزمون گواهینامه اصول بازار سرمایه کمک می کند تا دانش و مهارت خود را در پاسخگویی به سواالت تستی مواد درسی
هفتگانه این آزمون افزایش دهند.
درباره آزمون :آزمون گواهینامه حرفهای اصول بازار سرمایه شامل مجموع  140تست از هفت ماده درسی است که
داوطلبان باید حد نصاب  53را در هر ماده درسی آزمون اصول بازار سرمایه کسب نمایند و همچنین میانگین کل آزمون 30
از  100میباشد.
درباره گواهینامه :داوطلبینی که موفق به قبولی در این آزمون میشوند گواهینامه اصو ل بازار سرمایه را دریافت
خواهند کرد .این گواهینامه پایهایترین گواهینامه حرفه ای بازار سرمایه بوده و ارزش حرفه ای این گواهینامه در پیش نیاز
بودن آن برای اخذ  6گواهینامه دیگر بازار سرمایه است.
مدت آموزش :

 76ساعت

نحوه برگزاری :

میانهفتهها دوشنبه ،سهشنبه ،چهارشنبه ساعت( 16050الی)00050

محل برگزاری :

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

پیش نیاز:

دارا بودن گواهی فارغالتحصیلی مقطع کارشناسی مورد تائید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ج.ا.ا.

شهریه:

مطابق با جدول اعالمی در صفحه بعد میباشد.

اطالعات آزمون:

جهت اطالع از نحوه برگزاری آزمون و شرایط شرکت در آن به اطالعیههای مربوطه بر روی سایت اداره
گواهینامههای حرفه ای سبا به نشانی  https://icmc.seo.irمراجعه نمایید.

مهلت ثبتنام:



نحوه ثبتنام:



مهلت ثبتنام تا پايان وقت اداری روز يکشنبه74/02/07
به دلیل ظرفیت محدود دورهها اولويت با متقاضیانی است که زودتر اقدام به ثبتنام مینمايند.



تکمیل ثبتنام الکترونیکی دوره از طريق سامانه آموزشی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به
نشانیsts.seba.ir

توجه :برگزاری دوره جامع و کالسها منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت نام کنندگان میباشد.

نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 23
کارشناس مسئول :خانم حیدری ،داخلی 302
شناسه ملی00002888324 :

نمابر 47847782 :

کد پستی0100808100 :

تلفن تماس030 – 48048 :
کد اقتصادی800222722872 :

www.sts.seba.ir
شناسه ملی00002888324 :

آنکه میخواهد روزی پریدن آموزد ،نخست میباید

بسمه تعالی

ایستادن ،راه رفتن ،دویدن و باالرفتن آموزد.
پرواز را با پرواز آغاز نمیکنند!

اطالعاتدوره 
ثبت نام به صورت تکدرس

نام درس

نام استاد

مدت
آموزش

شهریه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

مقدماتی بر اقتصاد

جناب آقای دکتر صادقین

28

4.067.777

مقدمات امور مالی شرکتی و روشهای کمی

جناب آقای دکتر مناجاتی

24

4.787.777

فهم وتحلیل صورتهای مالی

جناب آقای دکتر مطمئن

24

4.787.777


ثبت نام درکلیه دروس
ثبت نام در کلیه دروس( 82ساعت) با تخفیف ويژه

1066406000





نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 23
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شناسه ملی00002888324 :
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تلفن تماس030 – 48048 :
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