
 
 

 

ه نام خداب  
 

   www.sts.seba.ir          030 – 48048:  تماس  تلفن                23 پالک افروز،دل کوچه ،یبهشت ابانیخ از باالتر ،(عج) عصریول ابانیخ تهران،: ینشان

 00002888324شناسه ملی:        800266762872کد اقتصادی:        0100808100کد پستی:     47847782:نمابر     (303خانم قاسمی )داخلی  کارشناس مسئول:

 

باید  خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می آنکه می
 ایستادن، راه رفتن، دویدن و باالرفتن آموزد. 

 !کنند پرواز را با پرواز آغاز نمی

 
 دوره آموزشی 

 گر برخط گروهی معاملهنامه کاربردی  گواهی
 

 معرفی:
 

یهادورهیبرگزار"ضوابطلیذکهاستکانونیکاربردمدرکنیچهارم"یگروهبرخطگرمعاملهیکاربردنامهیگواه"
درضوابطنیا.استشدهفیتعر"بهاداراوراقوبورسکارگزارانکانونتوسطیکاربردنامهیگواهصدورویاحرفهآموزش
اعضا،بهوابستهاشخاصیتوانمندسازبریمبنبهاداراوراقوبورسکارگزارانکانونیاحرفهیهارسالتتحققیراستا
هدفباویاحرفهآموزشیهادورهقالبدرآنیمستندسازویکاربرددانشانتقالها،آنیعملیهامهارتشیافزا

رهیمداتیهبیتصوبه1931سالماهبهشتیارددریکارگزاریهاشرکتدرهاسمتازیبرخیتصدنمودناستاندارد
.دیرسکانون
آموزشحرفهدوره درسیِ مواد کاربردیگواهی"ایو برخطگروهیمعاملهنامه فعالیتکارشناسیدرآحاصلفر"گر یند

 جهتتصدیسمتمعاملهکانوناستکه خبره و هدفآموزشنیرویانسانیماهر شرکتبا برخطگروهیدر های گر
سال اردیبهشتماه از و تدوینگردیده و مورد 1931 کارگزاریتهیه گرفتبهره ایناستهبرداریقرار آموزشی برنامه .

.سازیشدهاستگواهینامهباهدفتوانمندسازیمعاملهگرانبرخطگروهیآماده
آموزشکانونسعیدارددریکفرآیندآموزشیمنظمبهصورتکامالکاربردیومبتنیبرتجاربکسبشدهدرواحد

.عملیمخاطبانرابهبودبخشدهایشناسانهدانششغلیومهارت شرایطواقعیحرفه،بانگاهیآسیب

هایکارگزاریعضوکانونتعریفهایمعامالتیبرخطگروهیدرشرکتگرانایستگاهنامهکاربردیبرایمعاملهاینگواهی  بان:مخاط

 .شدهاست

دارابودنمدرکتحصیلیکارشناسییاباالترموردتاییدوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری  پیش نیاز:

 معافیت:

 درسیاصولاخالقیومعیارهایرفتار مادهاز"پذیرشسفارشمشتریاناوراقبهادار"کاربردینامهدارندگانگواهی

 .ایحرفه

 گواهی دارندگان کاربردی کاالیی"نامه ماده"پذیرشسفارشمشتریان اصاز رفتاردرسی معیارهای و اخالقی ول

 ای.حرفه

 ای.درسیاصولاخالقیومعیارهایرفتارحرفهمادهاز "نظارتوکنترلداخلی"کاربردینامهدارندگانگواهی 

 گریتواننداقدامبهمعاملهنامه،میبدوناخذاینگواهی"گریاوراقتامینمالیمعامله"اینامهحرفهدارندگانگواهی

.هایمعامالتیبرخطگروهینماینددرایستگاه

 آزمون:
تعدادپرسشصورتچهارگزینهایبرایتمامیمواددرسیبهآموزشحرفهآزموندوره هردرسدرآزمون،یهاایاست.

شودوهردرسدارایحدمحاسبهمی111امتیازهردرسآزمونازآزمونداراینمرهمنفیاست.پرسشاست.95برابر

های،باشرکتدرآزموننوبتشود"مردود"یکازدروسدرهرپذیردانشکهوضعیتدرصورتیباشد.می51نصابقبولی

نامهخواهدشد.مجازبهاخذگواهی،وقبولیهمانمادهدرسیبعدی

شرایط اخذ 
 گواهینامه:

 کاربردیگواهینامهایشرکتدردورهآموزشحرفه 

 هایمواددرسیوبدونغیبتدرکالسموثرحضور 

 تمامیمواددرسیپایاندورهقبولیدرآزمون 

 نیازهاارائهمدارکومستنداتپیش

 :برگزاری زمان
.11الی8روزهایپنجشنبهوجمعهساعت

گردد.اعالممیwww.sts.seba.ir ینشانبهازطریقسامانهآموزشیکانونمتعاقباهاتاریخدقیقبرنامه

گردد.اعالممیکانونازطریقسایتمتعاقبا :برگزاری محل

 نام:  مهلت ثبت
 تمدید شد.  02/80/8027 شنبهسه تاپایانوقتاداریروزدورهنامجهتشرکتدرمهلتثبت 
 نمایند.ینامماستکهزودتراقدامبهثبتیانیتبامتقاضیتمحدوددوره،اولویلظرفیبهدل 
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باید  خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می آنکه می
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 www.sts.seba.ir ینشانبهکانونسامانهآموزشیتسایوبقیطرازدورهیکیالکتروننامثبتلیتکم  نحوه ثبت نام:

 
 

 پذیر خواهد شد. ها الزامی بوده و عدم حضور منجر به کاهش نمره آزمون دانش حضور در کالستذکر مهم: 

 

 شهریه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ریال ایآموزش حرفهدوره مشخصات 

 مدت آموزش درس ردیف
داوطلبین شهریه 

 آزاد

اشخاص وابسته به شهریه 

 اعضا و سایر نهادهای مالی

 2.022.222 1.182.222 ساعت 21 قوانین و مقررات معامالت اوراق بهادار 1

 2.242.222 2.012.222 ساعت 8 ای اصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه 2

 1.182.222 3.242.222 ساعت 21 گری اوراق بهادار معامله 3

 
 5.138.888 3.048.888 ساعت 33 دوره جامع


