بسمه تعالی

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

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار مینماید:

دوره آموزشی ویژه گواهینامههای معامله گری بازار سرمایه
معرفیدوره :مطابق مصوبه جلسه شماره  333مورخ 3333/33/33هیئت مدیرۀ سازمان بور س 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
معامله گری) و کسب حد نصاب  13و در خصوص سایررشته ها ،در صورت موفقیت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار سرمایه و
دورههای آموزشی مربوطه ،میتوانند به عنوان

معامله گری) و کسب حد نصاب  13با پیش نیاز گواهینامه اصول بازار سرمایه و شرکت در
معامله گر شروع به فعالیت نمایند" .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
معامله گر شروع به فعالیت نمایند" .همچنین طبق مصوبه جلسه کمیته گواهینامههای حرفهای بازار سرمایه مورخ 3331/33/73رشتههای مهندسی
صنایع )سیستمهای مالی( ،مدیریت صنعتی و ریاضی (ریاضیات مالی) ،مصوبه جلسه شماره 13مورخ  3338 /33/73رشته برنامهریزی سیستمهای
اقتصادی ،مصوبه شماره  18مورخ 3338/33/37رشته مدیریت امور بانکداری ،مصوبه جلسه شماره 13مورخ  3338/38/73رشته توسعه اقتصادی و
برنامه ریزی و پیرو مصوبه جلسه مورخ  3338/33/33رشته کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک نیز به عنوان رشتههای مرتبط شناخته
شدهاند ." .شایان ذکر است از این پس این گواهینامه جایگزین گواهینامههای معامله گری اوراق تامین مالی ،ابزار مشتقه و بورس کاال شده است .
دوره های الزم جهت اخذ هر کدام از گواهینامههای معاملهگری اوراق تامین مالی ،معامله گری بورس انرژی ،معاملهگری بورس کاال و معاملهگری
ابزار مشتقه شامل اصول اخالق و معیارهای رفتار حرفهای و سازو کار معامالتی آن بورس مربوطه می باشد .متقاضیانی که تمایل به دریافت دو (و یا
بیشتر) گواهینامه معامله گری را دارند فقط یک بار الزم است در کالس اصول اخالق و معیارهای رفتار حرفهای شرکت نمایند و جهت دریافت دیگر
گواهینامههای مدنظر کافی است در کال س آموزشی ساز و کار معامالت آن بورس مربوطه شرکت نماید .الزم به ذکر است حوور در کلیه کالسها
الزامی میباشد.
رشتههای مرتبط به شرح ذیل میباشد:
ردیف
3
7
3
1
1
6
3
8
3
33
33
37
33
31

نام رشته
گرایشهای مالی رشته مدیریت
حقوق مالی
مهندسی مالی
حسابداری
اقتصاد
مدیریت بازرگانی
کارشناسی بورس
مهندسی صنایع (سیستمهای مالی)
مدیریت صنعتی
ریاضی (ریاضیات مالی)
مدیریت امور بانکداری
برنامهریزی سیستمهای اقتصاد ی
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
رشته مدیریت کسب و کارهای کوچک
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درباره گواهینامه :داوطلبینی که موفق به قبولی در آزمون میشوند پس از گذراندن دورههایآموزشیمربوطه ،میتوانند به عنوان
معامله گر شروع به فعالیت نمایند.

مدت آموزش:
مکان برگزاری:
مهلت ثبتنام:
پیش نیاز:
معافیت:

اطالعات آزمون:
نحوه ثبت نام:

 36ساعت برای هر معاملهگری (طبق جدول صفحه بعد)
کانون کارگزاران
مهلت ثبتنام تا اتمام ظرفیت.
 قبولی و کسب حد نصاب  05در آزمون معاملهگری بازار سرمایه.
 دارا بودن مدرک گواهینامه اصول بازار سرمایه یا دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و
باالتر مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات در رشتههای مرتبط (طبق جدول صفحه قبل).
 دارندگان گواهینامههای کاربردی "پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار""،پذیرش
سفارش مشتریان کاالیی" " ،نظارت و کنترل داخلی" و "معاملهگر بر خط گروهی" از ماده
درسی اصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفهای.
 جهت اطالع از نحوه برگزاری آزمون و شرایط شرکت در آن به اطالعیههای مربوطه بر روی
سایت اداره گواهینامههای حرفهای به نشانی  http://icmc.seo.irمراجعه نمایید.
 تکمیل ثبتنام الکترونیکی دوره از طریق سامانه آموزشی کانون کارگزاران بورس اوراق
بهادار به نشانیsts.seba.ir

 توجه :خواهشمند است در وارد نمودن مشخصات فردی دقت الزم را داشته باشید ،در غیر
اینصورت مسئولیت بروز هرگونه اشتباه در صدور گواهینامه به عهده فرد متقاضی میباشد.
نحوه ارائه مدارک
مورد نیاز جهت
صدور گواهینامه:

مدارک مورد نیاز
برای صدور
گواهینامه :

 متقاضیان شرکت در این دوره آموزشی الزم است ،در طی مراحل ثبت نام مدارک مورد نیاز ذیل را در
سایت کانون بارگذاری نمایند .ضمنا متقاضیانی که مشمول معافیت از پیش نیاز اصول می باشند باید
در زمان برگزاری کالسهای خود ،اصل مدرک تحصیلی و کپی برابر اصل شده آن را به صورت
حووری در محل برگزاری کالس ها به مسئول مربوطه ارائه نمایند .تأکید میگردد ارائه اصل مدرک
تحصیلی به همراه کپی برابر با اصل شده آن الزامی است .الزم به ذکر است در هر زمان مشخص
شود مدارک تحویلی فاقد اصالت می باشد ،سازمان بورس و اوراق بهادار برابر با مقررات موجود رفتار
خواهد نمود.
 گواهینامه متقاضیان پس از ثبت نام و حوور در تمام کالسهای آموزشی مربوطه ،تحویل کلیه
مدارک و همچنین تایید متقاضیان از سوی سازمان ،توسط کانون صادر میگردد.
 .3تصویر صفحه اول شناسنامه و روی کارت ملی ( روی یک کاغذ  A1گرفته شود (
 .7در صورت داشتن توضیحات شناسنامه ،تصویر صفحه توضیحات الزامی است.
 .3کپی گواهینامه حرفه ای اصول بازار سرمایه ،اصل مدرک تحصیلی و کپی برابر اصل مدرک
فارغ التحصیلی کارشناسی و یا کارشناسی ارشد مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (این کار
بایستی در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد) در رشته های مرتبط مندرج در جدول صفحه قبل با معدل
باالی . 31
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تذکرات :
.1

تنها مدرک مورد تایید سازمان  ،کپی برابر با اصل مدرک فارغالتحصیلی می باشد ،بنابراین گواهی اشتغال به تحصیل ،کپی کارت
دانشجویی،ریزنمرات،دفاعیهومواردمشابهقابلقبولنبودهودرصورتارائهترتیباثردادهنخواهدشد .

.2

باتوجهبهحجمباالیکاروبهمنظورتسریعدرانجامامور،ازمراجعهحضوریبهواحدآموزشکانونکارگزارانخوددارینمایید .

.3

ای،پسازآمادهشدنمدارک،ازطریقپیامکبهدانشپذیراناعالمخواهد


هایحرفه

بربودنمراحلصدورگواهینامه

باتوجهبهزمان
شد،لذابهمنظورتسریعدرانجامامورمربوطه،ازتماسویامراجعهحضوریمکررخوددارینمایید.

.4

هابهبخشبرنامهزمانیدورههادروبسایتکانونمراجعهنمایید.


برایاطالعاززمانومکانبرگزاریدوره

.5

گریازکانوناقدامنموده اندویادارندهگواهینامهاصولبازارسرمایهمی


متقاضیانیکهدرگذشتهنسبتبهدریافتگواهینامهمعامله

باشندنیازیبهارائهمدرکتحصیلیندارند .

.6

متقاضیانیکهمدرکفارغ التحصیلیآنهافاقدنمرهمعدلکلمیباشد،الزماستاصلوکپیبرابر اصلریزنمراتخودرابهصورت

حضوریارائهنمایند.

.7

وهمچنینتحویلمدارکتحصیلیالزامی
دارجهتاحرازهویتدرمحلبرگزاریکالسها  


همراهداشتنکارتشناساییمعتبرعکس
باشد.درغیراینصورتگواهینامهمتقاضیصادرنخواهدشد.


می




اطالعات دوره



مدت

شهریه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

(آموزش)

(ریال)

اصول اخالق و معیارهای رفتار حرفهای

8

000550555

 ساز وکار عملیاتی معامالت اوراق تامین مالی

8

000550555

سازوکار عملیاتی معامالت بورس کاال

8

000550555

سازوکار عملیاتی معامالت ابزار مشتقه

8

000550555

سازوکار عملیاتی معامالت بورس انرژی

8

000550555



نام درس
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جدول نحوه اخذ دروس برای ثبتنام در دوره
نام درس

حرفهای

اصول اخالق و معیارهای رفتار

اوراق تامین مالی

ساز وکار عملیاتی معامالت

بورس کاال

سازوکار عملیاتی معامالت

دریافت دو گواهینامه (به عنوان مثال بورس انرژی و بورس کاال)





دریافت سه گواهینامه (به عنوان مثال بورس انرژی ،بورس کاال و ابزار مشتقه)



دریافت تمام گواهینامهها



مشتقه

گواهینامه معاملهگری اوراق تامین مالی



سازوکار مقرراتی معامالت ابزار

گواهینامه معاملهگری ابزار مشتقه



بورس انرژی

گواهینامه معاملهگری بورس کاال



سازوکار عملیاتی معامالت

گواهینامه معاملهگری بورس انرژی




008550555
008550555



008550555





(ریال)



جمع شهریه

نام گواهینامه

008550555


000550555







000550555







005550555


برگزاریدورهمنوطبهحدنصابرسیدنتعدادثبتنامکنندگانمیباشد 

توجه :
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