
 
 

 

 به نام خدا
 

             sts.seba.ir     021 – 84087تماس:   تلفن                32افروز، پالک باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل)عج(،  تهران، خیابان ولیعصرنشانی: 

  10103444238شناسه ملی:    411366963493  :کد اقتصادی    1511714511: کد پستی    89789973(   نمابر: 204آقای سالک )داخلی  :ناممسئول ثبت

 

باید خواهد روزی پریدن آموزد، نخست میآنکه می

 ایستادن، راه رفتن، دویدن و باالرفتن آموزد. 

 !کنندپرواز را با پرواز آغاز نمی

 
 مشموالن قبولی مشروط به تکدرس ویژه آنالین های آموزشیدوره

 36نوبت گری بازار سرمایههای اصول و تحلیلگواهینامه

 

 قبولی مشروط به تکدرس:
که موفق به کسب  گری بازار سرمایههای اصول بازار سرمایه و تحلیلکنندگان آزمونو اوراق بهادار آن دسته از شرکت مدیرۀ سازمان بورستهیئ 06/03/91بنابر مصوبۀ مورخ 

 شده فقط حد نصاب یک درس را کسب ننموده و نمراتشان در درس مذکور از نصف حد نصاب بیشتر ،درسیها و تعدد مواد اند اما به دلیل کثرت سرفصلحدنصاب نمره کل شده
، توسط مشروط ماده درسیهای آموزشی مرتبط با هر این اساس دوره د. برننامه مربوطه را اخذ نمایگواهی ،تواننددرس میاست، با گذراندن دوره آموزشی متناسب با آن تک

 ه است.گردید تصویب ذیلشرح جدول به 11/07/91ای بازار سرمایه در تاریخ های حرفهنامهکمیتۀ گواهی

 :مرتبط های آموزشیدوره
در جدول ذیل آمده است.  بازار سرمایه گریای اصول و تحلیلهای حرفهنامهیبه تفکیک گواه ،درسهای آموزشی مشموالن قبولی مشروط به تکمشروح مشخصات دوره

تبط های آموزشی مرتنها حضور در دوره الزم به ذکر است های آموزشی مشخص شده، شرکت نمایند.یا دوره در دوره ،مشروطمشموالن باید با توجه به ماده درسی 
 .گرددای مربوطه مینامه حرفهبا ماده درسی موجب اخذ گواهی

 های آموزشی مرتبط(: دوره1جدول)
 دوره آموزشی مرتبط با ماده درسی درسی مشروط ماده عنوان ردیف گواهینامه
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 های مالیفهم و تحلیل صورت 1
 های مالی مقدماتیفهم و تجزیه و تحلیل صورت

12 ,000060,3 
 های مالی پیشرفتهفهم و تجزیه و تحلیل صورت

 الیممقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای  2
 مفاهیم بنیادین مدیریت مالی

10 3,000,000 
 آشنایی با ابزارهای مالی اسالمی

 مقدمات امور مالی شرکتی 3
 (1مدیریت مالی )

20 6,000,000 
 (2مدیریت مالی )

 3,000,000 10 های آزمون مربوطهمنطبق با سرفصل مقدماتی بر اقتصاد 4

 2.400.000 8 شرکتی مالی و کمی هایروش های کمی مقدماتیروش 5

 1.200.000 4 مبانی فقهی و حقوقی معامالت و اخالق حرفه ای سرمایه اسالمیاصول بازار  6 

 2.400.000 8 های آزمون مربوطهمنطبق با سرفصل مقررات اصول بازار سرمایه 7 
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 امور مالی شرکتیمباحث پیشرفته در  8
 (1مدیریت مالی )

20 6,000,000 
 (2مدیریت مالی )

 7.500.000 25 های آزمون مربوطهمنطبق با سرفصل گذاریمباحث پیشرفته سرمایه 9

 3,000,000 10 های آزمون مربوطهمنطبق با سرفصل های کمی پیشرفتهروش 10

11 
 مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل

 های مالیصورت 

 های مالی مقدماتیفهم و تجزیه و تحلیل صورت
12 3.600.000 

 فهم و تجزیه و تحلیل صورت های مالی پیشرفته

 3,000,000 10 های آزمون مربوطهمنطبق با سرفصل اقتصاد پیشرفته 12

 1.200.000 4 های آزمون مربوطهمنطبق با سرفصل لغات تخصصی مالی، اقتصاد و درک مطلب 13

 2.400.000 8 مربوطههای آزمون منطبق با سرفصل گری بازار سرمایهمقررات تحلیل 14

 

  

  

  

  

 :ناماطالعات ثبت

 گردد.متعاقبا از طریق سامانه آموزشی کانون اعالم می :زمان برگزاری

 )آنالین(کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار :برگزاری محل

 باشد.می 31/02/1400 جمعه روزپایان  تا نامثبتمهلت  نام:مهلت ثبت

 sts.seba.irمراجعه به سامانه آموزشی کانون به نشانی   نام:نحوه ثبت

 

 

 


