به نام خدا

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

دوره آموزشی
گواهینامه کاربردی معاملهگر برخط گروهی
معرفی:

معاملهگر برخط گروهی" چهارمین مدرک کاربردی کانون است که ذیل ضوابط "برگزاری دورههای

ینامه کاربردی 
"گواه 
ینامهکاربردیتوسطکانونکارگزاران بورسواوراق بهادار"تعریفشدهاست.این ضوابطدر
حرفهایو صدورگواه 
آموزش 
حرفهای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مبنی بر توانمندسازی اشخاص وابسته به اعضا،
رسالتهای  

راستای تحقق 
حرفهای و با هدف
دورههای آموزش  
آنها ،انتقال دانش کاربردی و مستندسازی آن در قالب  
مهارتهای عملی  

افزایش 
شرکتهای کارگزاری در اردیبهشت ماه سال  1931به تصویب هیات مدیره

استاندارد نمودن تصدی برخی از سمتها در 
کانونرسید .
معاملهگر برخط گروهی" حاصل فرآیند فعالیت کارشناسی در

دوره آموزش حرفهای و مواد درسیِ "گواهینامه کاربردی 
کانون است که  با هدف آموزش نیروی انسانی ماهر و خبره جهت تصدی سمت معاملهگر برخط گروهی در شرکت های
کارگزاری تهیه و تدوین گردیده و از اردیبهشت ماه سال  1931مورد بهره برداری قرار گرفته است .برنامه آموزشی این
گواهینامهباهدفتوانمندسازیمعاملهگرانبرخطگروهیآمادهسازیشدهاست .
واحد  آموزشکانونسعیدارددریکفرآیندآموزشیمنظمبهصورتکامالکاربردیومبتنیبرتجاربکسبشدهدر
شرایطواقعیحرفه،بانگاهیآسیب شناسانهدانششغلیومهارتهایعملیمخاطبانرابهبودبخشد .

مخاطبان:

گرانایستگاه هایمعامالتیبرخطگروهیدرشرکتهایکارگزاریعضوکانونتعریف


نامهکاربردیبرایمعامله
اینگواهی
شدهاست.

پیش نیاز:

معافیت:

آزمون:
شرایط اخذ
گواهینامه:

 دارابودنمدرکتحصیلیکارشناسییاباالترموردتاییدوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری 
 دارندگانگواهینامه کاربردی "پذیرشسفارشمشتریاناوراقبهادار" ازماده درسیاصولاخالقیومعیارهایرفتار
حرفهای.
 دارندگان گواهینامه کاربردی "پذیرش سفارش مشتریان کاالیی" از ماده درسی اصول اخالقی و معیارهای رفتار
حرفهای.
دارندگانگواهینامهکاربردی"نظارتوکنترلداخلی" ازمادهدرسیاصولاخالقیومعیارهایرفتارحرفهای.


تواننداقدامبهمعاملهگری


نامه،می

بدوناخذاینگواهی
نامهحرفهای"معاملهگریاوراقتامینمالی" 

 دارندگانگواهی
درایستگاههایمعامالتیبرخطگروهینمایند .

آزموندوره آموزشحرفهایبرایتمامیمواددرسیبهصورتچهارگزینهایاست.تعدادپرسشهای هردرسدرآزمون،
محاسبهمیشودوهردرسدارایحد

برابر 95پرسشاست.آزمونداراینمرهمنفیاست.امتیازهردرسآزموناز 111
میباشد.درصورتیکهوضعیتدانشپذیردرهریکازدروس"مردود"شود،باشرکتدرآزموننوبتهای
نصابقبولی 51
بعدیهمانمادهدرسیوقبولی،مجازبهاخذگواهینامهخواهدشد .





شرکتدردورهآموزشحرفهایگواهینامهکاربردی
حضورموثروبدونغیبتدرکالسهایمواددرسی
قبولیدرآزمونپایاندورهتمامیمواددرسی
ارائهمدارکومستنداتپیشنیازها 

محل برگزاری:

کانونکارگزارانبورسواوراقبهادار 

مهلت ثبت نام:

 مهلتثبتنامجهتشرکتدردورهتاپایانوقتاداریروزچهارشنبه 0274/06/02
ینمایند.
استکهزودتراقدامبهثبتنامم 

 بهدلیلظرفیتمحدوددوره،اولویتبامتقاضیانی

نحوه ثبت نام:

ثبتنامالکترونیکیدورهازطریقسامانهآموزشیکانونبهنشانیsts.seba.ir
 تکمیل 
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آنکه میخواهد روزی پریدن آموزد ،نخست میباید

به نام خدا

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



تذکر مهم :حضور در کالسها الزامی بوده و عدم حضور منجر به کاهش نمره آزمون دانشپذیر خواهد شد.

011

)کل ساعات کالس درس( 2

تعداد غیبت
]
)کل ساعات کالس درس( 2

[

])تعداد پاسخهای غلط(

)تعداد پاسخهای صحیح

)تعداد کل سواالت

مشخصات دوره آموزش حرفهای

[(3
امتیاز آزمون در هر درس

(3

شهریه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ریال

شهریه داوطلبین

شهریه اشخاص وابسته به

آزاد

اعضا و سایر نهادهای مالی
2.161.111

ردیف

درس

مدت آموزش

1

قوانین و مقررات معامالت اوراق بهادار

 02ساعت

2.671.111

2

اصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفهای

 8ساعت

0.841.111

0.381.111

3

معاملهگری اوراق بهادار

 07ساعت

3.781.111

2.671.111

دوره جامع

 33ساعت

8.280.000

3.210.000
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