به نام خدا

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

دوره آموزشی
گواهی نامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کاالیی
معرفی:

مخاطبان:

پیش نیاز:

آنالین

"گواهینامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کاالیی" دومین مدرک کاربردی کانون است که ذیل ضوابط "برگزاری
دورههای آموزش حرفهای و صدور گواهینامه کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" تعریف شده است .این
ضوابط در راستای تحقق رسالتهای حرفه ای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مبنی بر توانمندسازی اشخاص وابسته به
اعضا ،افزایش مهارتهای عملی آنها ،انتقا ل دانش کاربردی و مستندسازی آن در قالب دورههای آموزش حرفهای و با هدف
استاندارد نمودن تصدی برخی از سمتها در شرکتهای کارگزاری در اردیبهشتماه سال  1391به تصویب هیات مدیره کانون
رسید.
دوره آموزش حرفهای و مواد درسیِ"گواهینامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کاالیی" حاصل فرآیند یک ساله فعالیت
کارشناسی در کانون است که با هدف غنا بخشیدن به برنامه آموزشی کارکنان بخش پذیرش شرکتهای کارگزاری عضو ،تهیه
و تدوین گردیده است و از آبان ماه سال  1391در معرض بهرهبرداری قرار گرفته است .برنامه آموزشی این گواهینامه با ترویج
استانداردهای شغلی سمت پذیرش در شرکت های کارگزار عضو ،متعهد به کاهش و تقلیل آن دسته از ریسکهای حرفهای
کارگزاران است که عموما به جهت عدم آگاهی یا اهمال توسط بخش پذیرش در این شرکتها به عنوان معبر ورودی مشتریان،
متوجه کسب و کار کارگزاری در بورسها میگردد و بعضا موجبات خسارتهای جبران ناپذیر میگردد .مواردی نظی ِر عدم
بررسی صحیح اوراق هویتی مشتریان ،عدم بررسی سفارش های مشتری ،ارائه مشاوره از روی درخواست خرید یا فروش یک
مشتری به مشتری دیگر ،پاسخگویی نامناسب به درخواستهای مشتریان و مانند این از مواردی است که هریک به تنهایی
می تواند منشا زیان ،تخلف ،سوء شهرت و از دست دادن گروهی از مشتریان گردد.
برنامه آموزشی حاضر پیشگیری از چنین مواردی را سرلوحه تعهدات خود میداند و سعی دارد در یک فرآیند آموزشی منظم
به صورت کامال کاربردی و مبتنی بر تجارب کسب شده در شرایط واقعی حرفه ،با نگاهی آسیبشناسانه دانش شغلی و مهارت-
های عملی مخاطبان را بهبود بخشد.
الزم به ذکر است برای اخذ دسترسی به سامانه های ثبت سفارش ،عرضه کاال و اخذ کد معامالتی از شرکت بورس کاالی ایران،
ارائه گواهینامه کاربردی کانون شرط الزم محسوب میگردد.
کارکنان ،کارشناسان و مدیران پذیرش سفارش مشتریان در زمینه کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال قابل معامله در بورس
کاالی ایران و یا هر شخص وابسته به عضو که هر یک از وظایف مربوطه در این زمینه نظیر دریافت سفارشات خرید و فروش
مشتریان ،احراز هویت مشتریان ،اخذ درخواست صدور کد معامالتی از مشتریان ،ثبت سفارش مشتریان در  OMSعضو،
ارسال سفارش مشتریان به واحد معامالت را بر عهده دارد و یا افرادی که میخواهند این وظایف یا سمتها را در شرکتهای
کارگزاری برعهده بگیرند.
 دارا بودن گواهینامه تحصیلی دیپلم مورد تائید وزارت آموزش و پرورش به همراه گواهینامه  ICDLسطح  Iیا بیش از
یک سال سابقه کار
 در صورت دارا بودن مدرک کارشناسی یا باالتر نیازی به سابقه کار و یا گواهینامه  ICDLسطح  Iنمیباشد
 در صورت دارا بودن دیپلم کامپیوتر نیازی به سابقه کار و یا گواهینامه  ICDLسطح  Iنمیباشد

نکته:

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

طریق سابقه بیمه خود ارائه دهند و یا معرفینامه ای از شرکت کارگزاری مبنی بر اشتغال ایشان طی بازه زمانی بیش از یک
سال ارائه دهند.



معافیت:




دارندگان گواهینامه حرفهای "اصول بازار سرمایه" از ماده درس قوانین و مقررات عمومی.
دارندگان گواهینامه کاربردی"پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار" از مواد درسی قوانین و مقررات عمومی بازار
سرمایه ،مهارتهای ارتباطی و مشتریمداری ،اصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفهای.
دارندگان گواهینامه کاربردی "نظارت و کنترل داخلی" از مواد درسی قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه و اصول
اخالقی و معیارهای رفتار حرفهای.
دارندگان گواهینامه کاربردی"معاملهگر برخط گروهی" از ماده درسی اصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفهای.
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آنکه میخواهد روزی پریدن آموزد ،نخست میباید

به نام خدا

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

آزمون دوره آموزش حرفهای برای تمامی مواد درسی بهصورت چهار گزینهای است .تعداد پرسشهای هر درس در آزمون ،برابر

آزمون:

شرایط اخذ
گواهینامه:
مهلت ثبتنام:
نحوه ثبتنام:

 25پرسش است .آزمون دارای نمره منفی است .در صورتیکه وضعیت دانشپذیر در هر یک از دروس "مردود" باشد ،با
شرکت در آزمون نوبتهای بعدی همان ماده درسی و قبولی ،مجاز به اخذ گواهینامه خواهد شد.





شرکت در دوره آموزش حرفهای گواهینامه کاربردی
حضور موثر و بدون غیبت در کالسها
قبولی در آزمون پایان دوره تمامی مواد درسی
ارائه مدارک و مستندات پیشنیازها

 مهلت ثبتنام جهت شرکت در دوره تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1400/03/19
 به دلیل ظرفیت محدود دوره ،اولویت با متقاضیانی است که زودتر اقدام به ثبتنام مینمایند.
 تکمیل ثبتنام الکترونیکی دوره از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی sts.seba.ir

تذکر مهم :حضور در کالسها الزامی بوده و عدم حضور منجر به کاهش نمره آزمون دانشپذیر خواهد شد.
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)تعداد کل سواالت × (3

مشخصات دوره آموزش حرفهای

= امتیاز آزمون در هر درس

شهریه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ریال

شهریه داوطلبین

شهریه اشخاص وابسته به

آزاد

اعضا
4.140.000

ردیف

درس

مدت آموزش

1

ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کاال

 16ساعت

5.520.000

2

قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه

 8ساعت

2.760.000

2.070.000

3

اصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه ای

 8ساعت

2.760.000

2.070.000

4

مهارت های ارتباطی و مشتری مداری

 8ساعت

2.760.000

2.070.000

دوره جامع

 40ساعت

13.800.000

10.350.000

 شهریه پرداختی اعضای محترم با احتساب  25درصد تخفیف مبلغ  10.350.000ریال میباشد.
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