آنکه میخواهد روزی پریدن آموزد ،نخست میباید

به نام خدا

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

دورههای آموزشی ویژه دارندگان مدارک حرفهای CFA
برای دریافت گواهینامه اصول بازار سرمایه نوبت سوم
بنابر مصوبۀ مورخ  2831/24/42هیئتمدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار دارندگان مدرک ( CFAتمامی سطوح) در صورت کسب حداقل  05درصد نمره در هر دو ماده امتحانی
مقررات اصول بازار سرمایه اسالمی و اخالق حرفهای و همچنین شرکت در دوره آموزشی در مورد اوراق بهادار اسالمی ،با تایید کمیته گواهینامههای حرفهای ،گواهینامه اصول
بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

دورههای آموزشی مرتبط:

مشروح مشخصات دورههای آموزشی ویژه دارندگان مدارک حرفهای  ،CFAدر جدول ذیل آمده است .مشموالن باید در کلیه دورههای آموزشی مشخص شده ،شرکت نمایند.

جدول دورههای آموزشی مرتبط
مدت

شهریه با احتساب مالیات

(ساعت)

بر ارزش افزوده (ریال)
6800000
106600000

گواهینامه

ردیف

عنوان ماده درسی مشروط

دوره آموزشی مرتبط با ماده درسی

اصول بازار
سرمایه

2

اصول بازار سرمایه اسالمی و اخالق حرفه ای

مبانی فقهی و حقوقی معامالت

4

4

مقررات اصول بازار سرمایه

منطبق با سرفصلهای آزمون مربوطه

8

جمع

200400000

اطالعات ثبتنام:
زمان برگزاری:

متعاقبا از طریق سامانه آموزشی کانون اعالم میگردد.

محل برگزاری:

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مهلت ثبتنام تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه  17/57/40میباشد.

نحوه ثبتنام:



مهلت ثبتنام:

مراجعه به سامانه آموزشی کانون به نشانی sts.seba.ir
واریز وجه ثبتنام به حساب شماره  321 – 321 - 786252 -2بانك سامان شعبه سی تیر به نام کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ) کارت؛
 6421367555550732و شبا؛  (IR 65 5065 5321 3215 5786 2525 52و ارسال فیش و یا رسید پرداخت اینترنتی از طریق سامانه آموزشی کانون.

نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 32

تلفن تماس021 – 84087 :

sts.seba.ir

مسئول ثبتنام :آقای سالک (داخلی  )204نمابر 89789973 :کد پستی 1511714511 :کد اقتصادی 411366963493 :شناسه ملی10103444238 :

