آنکه میخواهد روزی پریدن آموزد ،نخست میباید

بسمه تعالی

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

دورههای آمادگی آزمون گواهینامههای حرفهای بازار سرمایه
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار مینماید:
دوره آمادگی آزمون معامله گری بازار سرمایه(نوبت اول)
(زمستان )79
معرفیدوره :این دوره آموزشی جهت حضور هر چه بهتر متقاضیان آزمون معاملهگری سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین و طراحی شده است .افراد متقاضی
میتوانند از طریق شرکت در این دوره با آمادگی بیشتری در آزمون سازمان شرکت نمایند .به متقاضیان توصیه میگردد قبل از اقدام به ثبتنام حتما مصوبات
سازمان در این خصوص را که در ادامه ذکر شده است ،مطالعه نمایید .مطابق مصوبه جلسه شماره  333مورخ 3333/33/33هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق
بهادار " ،افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،در رشتههای مرتبط از قبیل گرایشهای مالی رشته
مدیریت ،حقوق مالی ،مهندسی مالی ،حسابداری و اقتصاد بوده و معدل آنها باالتر از  31باشد ،در صورت شرکت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار
سرمایه و معاملهگری) و کسب حد نصاب  13و در خصوص سایررشته ها ،در صورت موفقیت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار سرمایه و معاملهگری) و
دورههایآموزشیمربوطه ،میتوانند به عنوان معاملهگر شروع به فعالیت نمایند".
کسب حد نصاب  13با پیش نیاز گواهینامه اصول بازار سرمایه و شرکت در 
همچنین طبق مصوبه جلسه شماره  383مورخ  3331/33/31هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" ،فارغالتحصیالن رشتههای مدیریت بازرگانی و
کارشناسی بورس مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری که در آزمونهای معاملهگری بازار سرمایه شرکت نموده و حدنصاب  13را کسب نموده و معدل آنان
باالی  31باشد ،به شرط شرکت در دورههای آموزشی مربوطه ،میتوانند به عنوان معاملهگر شروع به فعالیت نمایند" .همچنین طبق مصوبه جلسه کمیته
گواهینامههای حرفهای بازار سرمایه مورخ 3331/33/73رشتههای مهندسی صنایع گرایش مالی ،مدیریت صنعتی و ریاضی مالی نیز به عنوان رشتههای مرتبط
شناخته شدهاند.
درباره آزمون :آزمون گواهینامه معاملهگری بازار سرمایه شامل مجموع  03تست از یک ماده درسی است که داوطلبان باید در مدت  31دقیقه به این سواالت
پاسخ دهند .سواالت آزمون به صورت تستی میباشد .داوطلبان جهت قبولی نهایی در این آزمون باید حد نصاب ماده درسی را در دوره آموزشی کسب نمایند .حد
نصاب ماده درسی مقررات معامله گری بازار سرمایه  13درصد میباشد.
درباره گواهینامه :داوطلبینی که موفق به قبولی در آزمون میشوند پس از گذراندن دوره های آموزشی مربوطه ،میتوانند به عنوان معاملهگر شروع به
فعالیت نمایند.
مدت آموزش:

 71ساعت

زمان برگزاری:

شنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه

مکان برگزاری:

تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 37

پیش نیاز:

مطابق با شرایط مندرج در مصوبه هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار

اطالعات آزمون:

جهت اطالع از نحوه برگزاري آزمون و شرايط شركت در آن به اطالعيههاي مربوطه بر روي سايت اداره گواهينامههاي حرفهاي
به نشاني  http://icmc.seo.irمراجعه نماييد.


نحوه ثبت نام:

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

توجه :

برگزاریدورهمنوطبهحدنصابرسیدنتعدادثبتنامکنندگانمیباشد 


نام درس
دوره آمادگی آزمون معاملهگری بازار سرمایه
(شامل قوانین و مقررات اصول و معامله گری)

مدت

شهریه با احتساب ارزش افزوده (ریال)

71

363036333

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 :

