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 ای بازار سرمایههای حرفههای آمادگی آزمون گواهینامهدوره                        

 نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می
 اول()نوبت دوره آمادگی آزمون معامله گری بازار سرمایه

 (79)زمستان 

گری سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین و طراحی شده است. افراد متقاضی  زمون معاملهشی جهت حضور هر چه بهتر متقاضیان آاین دوره آموز :دوره معرفی

حتما مصوبات نام  گردد قبل از اقدام به ثبت آمادگی بیشتری در آزمون سازمان شرکت نمایند. به متقاضیان توصیه می توانند از طریق شرکت در این دوره با می
مدیرۀ سازمان بورس و اوراق  هیئت 33/33/3333مورخ  333مطابق مصوبه جلسه شماره سازمان در این خصوص را که در ادامه ذکر شده است، مطالعه نمایید. 

مالی رشته های  گرایشهای مرتبط از قبیل  تحقیقات و فناوری، در رشتهافرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر مورد تایید وزارت علوم، "بهادار، 
باشد، در صورت شرکت در آزمون مقررات )شامل مقررات اصول بازار  31بوده و معدل آنها باالتر از  اقتصادو  حسابداری، مهندسی مالی، حقوق مالی، مدیریت

گری( و  ها، در صورت موفقیت در آزمون مقررات )شامل مقررات اصول بازار سرمایه و معامله شتهو در خصوص سایرر 13گری( و کسب حد نصاب  سرمایه و معامله

. "گر شروع به فعالیت نمایند توانند به عنوان معامله ، میهایآموزشیمربوطهدورهنامه اصول بازار سرمایه و شرکت در  با پیش نیاز گواهی 13کسب حد نصاب 

و  مدیریت بازرگانیهای  التحصیالن رشته فارغ"هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار،  31/33/3331مورخ  383همچنین طبق مصوبه جلسه شماره 
نموده و معدل آنان  را کسب 13نصاب  گری بازار سرمایه شرکت نموده و حد های معامله مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در آزمون کارشناسی بورس

جلسه کمیته  همچنین طبق مصوبه ."گر شروع به فعالیت نمایند توانند به عنوان معامله های آموزشی مربوطه، می باشد، به شرط شرکت در دوره 31باالی 
های مرتبط نیز به عنوان رشته ضی مالیریاو  مدیریت صنعتی، مهندسی صنایع گرایش مالیهای  رشته73/33/3331ای بازار سرمایه مورخ  های حرفه گواهینامه

  .اند شناخته شده

دقیقه به این سواالت  31تست از یک ماده درسی است که داوطلبان باید در مدت  03گری بازار سرمایه شامل مجموع آزمون گواهینامه معاملهدرباره آزمون: 

نهایی در این آزمون باید حد نصاب ماده درسی را در دوره آموزشی کسب نمایند. حد  باشد. داوطلبان جهت قبولی پاسخ دهند. سواالت آزمون به صورت تستی می
 باشد. درصد می 13مقررات معامله گری بازار سرمایه  نصاب ماده درسی

گر شروع به  عنوان معاملهتوانند به  شوند پس از گذراندن دوره های آموزشی مربوطه، میداوطلبینی که موفق به قبولی در آزمون میدرباره گواهینامه: 

 فعالیت نمایند.

باشدبرگزاریدورهمنوطبهحدنصابرسیدنتعدادثبتنامکنندگانمی  توجه:                        

 

 

 

 ساعت  71 :مدت آموزش

 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه :زمان برگزاری

   37افروز، پالک )عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل تهران، خیابان ولیعصر :مکان برگزاری

 اوراق بهادارمدیرۀ سازمان بورس و  هیئت مطابق با شرایط مندرج در مصوبه  پیش نیاز:
 

اي  هاي حرفه هاي مربوطه بر روي سايت اداره گواهينامه جهت اطالع از نحوه برگزاري آزمون و شرايط شركت در آن به اطالعيه اطالعات آزمون:
 مراجعه نماييد.  http://icmc.seo.irبه نشاني  

کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار به  سامانه آموزشی الکترونیکی دوره از طریق نامتکمیل ثبت  نحوه ثبت نام:

 sts.seba.irنشانی
 

 شهریه با احتساب ارزش افزوده )ریال( مدت نام درس

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

71     363036333 


