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00002888324شناسه ملی:   

ایبازارسرمایههایحرفههایآمادگیآزمونگواهینامههدور
 نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می

(دومنوبت)بازارسرمایهدورهآمادگیآزموناصول

(79زمستان)
که به داوطلبان شرکت در  باشد ساعت کالس درس می 27دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه شامل  :دوره معرفی

کند تا دانش و مهارت خود را در پاسخگویی به سواالت تستی مواد درسی آزمون گواهینامه اصول بازار سرمایه کمک می
 گانه این آزمون افزایش دهند.هفت

تست از هفت ماده درسی است که  140ای اصول بازار سرمایه شامل مجموع آزمون گواهینامه حرفه :آزموندرباره 

 30میانگین کل آزمون  همچنین را در هر ماده درسی آزمون اصول بازار سرمایه کسب نمایند و 53حد نصاب داوطلبان باید 
 باشد. می 100از 

ل بازار سرمایه را دریافت شوند گواهینامه اصوقبولی در این آزمون میداوطلبینی که موفق به  :درباره گواهینامه

ای این گواهینامه در پیش نیاز ای بازار سرمایه بوده و ارزش حرفهترین گواهینامه حرفهای. این گواهینامه پایهخواهند کرد
 گواهینامه دیگر بازار سرمایه است. 6بودن آن برای اخذ 

 

 ساعت  27 :آموزش مدت

 (70050الی 16050ساعت) هفته میان :نحوه برگزاری

   کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار  :محل برگزاری

 مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ج.ا.ا. التحصیلی مقطع کارشناسی  فارغ دارا بودن گواهی  پیش نیاز:

 شهریه:
 باشد. مطابق با جدول اعالمی در صفحه بعد می

های مربوطه بر روی سایت اداره  جهت اطالع از نحوه برگزاری آزمون و شرایط شرکت در آن به اطالعیه اطالعات آزمون:
 مراجعه نمایید. https://icmc.seo.irبه نشانی   سبا ای های حرفه گواهینامه

 34/07/78چهارشنبه نام تا پايان وقت اداری روز مهلت ثبت  نام: مهلت ثبت
 نمايند. ینام ماست که زودتر اقدام به ثبت یانیت با متقاضياولو هات محدود دورهیل ظرفیبه دل 

به  کارگزاران بورس و اوراق بهادار  کانون یالکترونیکی دوره از طريق سامانه آموزش نامتکمیل ثبت  نام:نحوه ثبت

 sts.seba.irنشانی

 
 .باشد منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت نام کنندگان می ها جامع و کالس برگزاری دوره  توجه:
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00002888324شناسه ملی:   

 
 

اطالعاتدوره

 ثبت نام به صورت تکدرس

 نام درس

 

 مدت نام استاد

 آموزش
 شهریه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

 000330333 24 جناب آقای دکتر صادقین مقدماتی بر اقتصاد 

 000330333 24 جناب آقای دکتر مناجاتی کمی مقدمات امور مالی شرکتی و روشهای

 000330333 24 جناب آقای دکتر مطمئن فهم وتحلیل صورتهای مالی



 ثبت نام درکلیه دروس

 635603000 ساعت( با تخفیف ويژه  83ثبت نام در کلیه دروس)

 

 

توجه:

 
 ها،  اصول بازار سرمایه یا آزمون سایر گواهی نامهنامه  متقاضیان حضور در کالس آمادگی برای سایر دروس آزمون گواهی

 ( اعالم نمایند.706داخلی  44042)تلفن  درخواست خود را به کانون

 ( اعالم 706داخلی  44042)تلفن  متقاضیان برگزاری این دوره در روزهای پایان هفته و فشرده درخواست خودرا به کانون

 نمایند.
 

  




