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 دوره آموزشی 

 نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادارگواهی

 (54)نوبت 
 معرفی:

 

ذیل  است که کانون کاربردی اولین مدرک "بهادار نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراقگواهی"
کارگزاران بورس و  کاربردی توسط کانون نامهای و صدور گواهیهای آموزش حرفهبرگزاری دوره"ضوابط 

 ای کانون کارگزارانهای حرفهتعریف شده است. این ضوابط در راستای تحقق رسالت "اوراق بهادار
ها، ی آنهای عملبورس و اوراق بهادار مبنی بر توانمندسازی اشخاص وابسته به اعضا، افزایش مهارت

با هدف استاندارد نمودن  و ایهای آموزش حرفهانتقال دانش کاربردی و مستندسازی آن در قالب دوره
به تصویب هیات مدیره  1391در اردیبهشت ماه سال  های کارگزاریها در شرکتبرخی از سمت تصدی

 کانون رسید.
حاصل  "بهادار پذیرش سفارش مشتریان اوراقنامه کاربردی گواهی"ای و مواد درسیِ آموزش حرفه دوره

 یند یک ساله فعالیت کارشناسی در کانون است که با هدف غنا بخشیدن به برنامه آموزشی کارکنانآفر
در  1391ماه سال از آبان گردیده است و تدوینتهیه و  ،های کارگزاری عضوشرکت بخش پذیرش

استانداردهای شغلی سمت با ترویج  گواهینامه برنامه آموزشی این .برداری قرار گرفته استمعرض بهره
 ایهای حرفهریسک متعهد به کاهش و تقلیل آن دسته از های کارگزار عضو،پذیرش در شرکت

به عنوان ها شرکتاین  در پذیرش بخشتوسط که عموما به جهت عدم آگاهی یا اهمال  است کارگزاران
های موجبات خسارت گردد و بعضاًمی هاکارگزاری در بورس کار و متوجه کسب مشتریان،ورودی  معبر

-سفارش عدم بررسی صحیح اوراق هویتی مشتریان، عدم بررسی نظیرِ یگردد. مواردجبران ناپذیر می

گویی خرید یا فروش یک مشتری به مشتری دیگر، پاسخ رخواستهای مشتری، ارائه مشاوره از روی د
منشا  توانداز مواردی است که هریک به تنهایی می و مانند این های مشتریاندرخواستنامناسب به 

 مشتریان گردد. از دادن گروهی ز دستشهرت و ا سوء، تخلفزیان، 
داند و سعی دارد در یک عهدات خود میتگیری از چنین مواردی را سرلوحه برنامه آموزشی حاضر پیش

با  ،حرفهشرایط واقعی  کاربردی و مبتنی بر تجارب کسب شده در یند آموزشی منظم به صورت کامالآفر
 .مخاطبان را بهبود بخشد عملی هایو مهارت شغلی شناسانه دانشنگاهی آسیب

الزم به ذکر است برای اخذ مجوز مرکز تماس دریافت تلفنی سفارشات از سازمان بورس و اوراق بهادار، 
 گردد.الزم محسوب مینامه کاربردی کانون شرط ارائه گواهی

 بان:مخاط

کارکنان، کارشناسان و مدیران پذیرش سفارش مشتریان در زمینه اوراق بهادار قابل معامله در بورس 

اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و یا هر شخص وابسته به عضو که هر یک از وظایف مربوطه در این 

ور کد معامالتی زمینه نظیر دریافت سفارشات خرید و فروش، احراز هویت مشتریان، اخذ درخواست صد

به واحد معامالت را بر عضو، ارسال سفارش مشتریان  OMSاز مشتریان، ثبت سفارش مشتریان در 

 های کارگزاری برعهده بگیرند.ها را در شرکتخواهند این وظایف یا سمتعهده دارد و یا افرادی که می

 پیش نیاز:

 نامه آموزش و پرورش به همراه گواهینامه تحصیلی دیپلم مورد تائید وزارت دارا بودن گواهی

ICDL  سطحI یا بیش از یک سال سابقه کار 

 نامه در صورت دارا بودن مدرک کارشناسی یا باالتر نیازی به سابقه کار و یا گواهیICDL  سطحI 

 باشدنمی

 نامه در صورت دارا بودن دیپلم کامپیوتر نیازی به سابقه کار و یا گواهیICDL  سطحI باشدنمی 

افرادی که پیش نیاز یک سال سابقه کار را دارند، به منظور اثبات یک سال سابقه کار یا باید  نکته:

ای از شرکت کارگزاری مبنی بر نامهسابقه کار خود را از از طریق سابقه بیمه خود ارائه دهند و یا معرفی

 اشتغال ایشان طی بازه زمانی بیش از یک سال ارائه دهند.
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 معافیت:

 نین و مقررات عمومی بازار از ماده درسی قوا "اصول بازار سرمایه" ایدارندگان گواهینامه حرفه

 سرمایه.

 مقررات  و درسی قوانین مواد از "پذیرش سفارش مشتریان کاالیی"نامه کاربردیدارندگان گواهی

 .ایمعیارهای رفتار حرفهمداری، اصول اخالقی و های ارتباطی و مشتریعمومی بازار سرمایه، مهارت

 مقررات عمومی بازار  ودرسی قوانین  از مواد "نظارت و کنترل داخلی" نامه کاربردیدارندگان گواهی

 ای.سرمایه و اصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه

 از ماده درسی اصول اخالقی و معیارهای  "گر برخط گروهیمعامله"نامه کاربردیدارندگان گواهی

 ای.حرفه رفتار

 آزمون:

هر  یهاای است. تعداد پرسشصورت چهار گزینهای برای تمامی مواد درسی بهآزمون دوره آموزش حرفه

 پذیردانشکه وضعیت در صورتیآزمون دارای نمره منفی است. پرسش است.  25درس در آزمون، برابر 

 ،و قبولی همان ماده درسی بعدیهای باشد، با شرکت در آزمون نوبت "مردود"در هر یک از دروس 

 نامه خواهد شد.مجاز به اخذ گواهی

شرایط اخذ 

 گواهینامه:

 کاربردی گواهینامه ایشرکت در دوره آموزش حرفه 

  های مواد درسی و بدون غیبت در کالس موثرحضور 

 تمامی مواد درسی پایان دوره قبولی در آزمون 

 نیازهاارائه مدارک و مستندات پیش 

 گردد.برگزار می و در شهر تهران حضوریو آزمون به صورت  آنالینها به صورت تمامی کالس  :برگزاریمحل 

 16:00ساعت  23/11/1400شنبه روز   نام:ثبت زمان

 

 :آزمون زمان
  به دلیل پاندمی کرونا، زمان اعالم شده برای آزمون تقریبی بوده و زمان دقیق ) 20/12/1400جمعه روز

 شود.(متعاقباً اعالم میآزمون 

 
 

 های دوره:بندی کالسجدول زمان     
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 پذیر خواهد شد.ها الزامی بوده و عدم حضور منجر به کاهش نمره آزمون دانشحضور در کالستذکر مهم: 
 

امتیاز آزمون در هر درس =
[(3 × (تعداد پاسخهای صحیح − [(تعداد پاسخهای غلط )

(3 × (تعداد کل سواالت
× [

(3 × (کل جلسات کالس درس − تعداد جلسات غیبت

(3 × (کل جلسات کالس درس
] × 100 

 :جدول شهریه      

 

 :باشدواحد آموزش برای تمامی دانش پذیران)اشخاص وابسته به اعضا و عموم( به شرح ذیل می قواعد مالی

 گیرداز مبلغ پرداختی عودت انجام می درصد کسر 30 با از شروع دوره یک هفته قبل تا در صورت انصراف. 

  گیرداز مبلغ پرداختی عودت انجام می درصد 50کسر  با به شروع دورهمنتهی  هفته پایانی دردر صورت انصراف از دوره. 

 عودت داده نخواهد  مبلغی گونههیچ صورت گیرد در روز شروع و یا زمان برگزاری دوره در صورتی که درخواست انصراف از دوره

 .شد

 گزینه زدن و  نامهدر زمان ثبت نام از طریق بارگذاری معرفی اًاشخاص وابسته به اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار صرف درصدی 25 تخفیف

 از پیش حتما گرددمی توصیه. بود نخواهد کانون متوجه نام ثبت از بعد تخفیف اعمال بابت مسئولیتی گونههیچ و باشدمی استفاده قابل "تخفیف اعمال"

نام شده جلوگیری به عمل آید. در  های ثبتتوجه فرمایید تا از تداخل زمانی کالسهای آموزشی به برنامه زمانی کالس ،ختلفم هایدوره در نام ثبت

 .واحد آموزش کانون کارگزاران برخورد خواهد شد قواعد مالی ها توسط فرد، طبقدورهبروز اشتباه در ثبت نام صورت 

 

 تذکرات مهم:*

 

)تصویر کارت ملی، تصویر صفحه اول شناسنامه، عکس پرسنلی و حداکثر حجم مدارکپذیران محترم دقت فرمایندد دانش: 1تذکر شماره 

در صورت عدم بارگذذاری   گردند.ارسال  JPG به فرمتبوده و مدارک باید  کیلوبایت  500جهت بارگذاری تصویر آخرین مدرک تحصیلی(

 .به عهده داوطلب خواهد بود و عواقب آن ثبت نام شخص لغو شده ،مدارک و یا ارسال مدارک غیر مرتبط

 .باشدمی JPG بوده ودر قالب کیلوبایت 200حداکثر حجم معرفی نامه جهت آپلود : 2تذکر شماره 

در قبدال آن  کانون هیچ مسئولیتی، تمامی عواقب آن متوجه فرد بدوده و پذیر به نکات ذکر شدهعدم توجه دانشدر صورت : 3تذکر شماره 

 .ندارد

 

 شهریه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ریال ایآموزش حرفهدوره مشخصات 

 شهریه داوطلبین آزاد مدت آموزش درس ردیف
شهریه اشخاص وابسته به 

 اعضا

 4.990.000 6.650.000 ساعت 20 بهادار ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق 1

 2.110.000 2.810.000 ساعت  8 قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه 2

 2.110.000 2.810.000 ساعت  8 ایاصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه 3

 2.110.000 2.810.000 ساعت  8 های ارتباطی و مشتری مداریمهارت 4

 11.310.000 15.080.000 ساعت  44 دوره جامع


