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 مقدمه

افزایش "ماید، نیکی از اهداف اساسی تشکیل کانون به عنوان یک تشکل خودانتظام که اهداف صنفی کارگزاران را پیگیري می
اسیس در ساختار تزش در راستاي تحقق این هدف از بدو باشد. واحد آمومی "دانش تخصصی اشخاص وابسته به اعضاء

اي هاي الزم و ارتقاي مهارتاي اعضاء، وضع استانداردهاي حرفهر و وظیفه رسیدگی به وضعیت دانش حرفهسازمانی کانون دای
اي هزاري دورههاي این واحد برگترین فعالیتشغلی اشخاص وابسته به اعضا را بر عهده داشته است. به همین جهت از مهم

اخور مندان به فربراي اشخاص وابسته به اعضاء، کارکنان سایر نهادهاي مالی و سایر عالقه هاي کاربردينامهی گواهیآموزش
 باشد. ها مینیازهاي شغلی آن

اربرد چنین کهاي کاربردي مرتبط و همنامههاي آموزشی گواهیم به شرح تفصیلی از هریک از دورهقصد داری در این بروشور
ا هجهت آشنایی بیشتر با سرفصل دورهتوانند مندان میدر نهادهاي مالی بپردازیم. عالقههاي مختلف آنها براي تصدي سمت

ها به سامانه آموزشی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به آدرس نام در دورهبندي و ثبتچنین آگاهی از برنامه زمانو هم
https://sts.seba.ir .مراجعه نمایید 

 

 نامه کاربردي پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهاداردوره آموزشی گواهی

 معرفی:

رگزاري ب"کاربردي کانون است که ذیل ضوابط  اولین مدرك "بهادارنامه کاربردي پذیرش سفارش مشتریان اوراق گواهی"
تعریف شده است. این  "کاربردي توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نامهاي و صدور گواهیهاي آموزش حرفهدوره

اي کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مبنی بر توانمندسازي اشخاص وابسته هاي حرفهضوابط در راستاي تحقق رسالت
اي و با هاي آموزش حرفهلب دورهها، انتقال دانش کاربردي و مستندسازي آن در قاهاي عملی آنبه اعضا، افزایش مهارت

به تصویب هیات  1391هاي کارگزاري در اردیبهشت ماه سال ها در شرکتبرخی از سمت هدف استاندارد نمودن تصدي
 مدیره کانون رسید.

 هحاصل فرآیند یک سال "بهادارنامه کاربردي پذیرش سفارش مشتریان اوراق گواهی"اي و مواد درسیِ آموزش حرفه دوره
کارگزاري  هايفعالیت کارشناسی در کانون است که با هدف غنا بخشیدن به برنامه آموزشی کارکنان بخش پذیرش شرکت

برداري قرار گرفته است. برنامه آموزشی این در معرض بهره 1391ماه سال عضو، تهیه و تدوین گردیده است و از آبان
هاي کارگزار عضو، متعهد به کاهش و تقلیل آن دسته از پذیرش در شرکتنامه با ترویج استانداردهاي شغلی سمت گواهی
ها به عنوان اي کارگزاران است که عموما به جهت عدم آگاهی یا اهمال توسط بخش پذیرش در این شرکتهاي حرفهریسک

گردد. اي جبران ناپذیر میهگردد و بعضا موجبات خسارتها میکار کارگزاري در بورسومعبر ورودي مشتریان، متوجه کسب 
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هاي مشتري، ارائه مشاوره از روي درخواست مواردي نظیرِ عدم بررسی صحیح اوراق هویتی مشتریان، عدم بررسی سفارش
ه هاي مشتریان و مانند این از مواردي است کگویی نامناسب به درخواستخرید یا فروش یک مشتري به مشتري دیگر، پاسخ

 اند منشا زیان، تخلف، سوء شهرت و از دست دادن گروهی از مشتریان گردد.توهریک به تنهایی می
داند و سعی دارد در یک فرآیند آموزشی منظم گیري از چنین مواردي را سرلوحه تعهدات خود میبرنامه آموزشی حاضر پیش

ی و شناسانه دانش شغلبه صورت کامال کاربردي و مبتنی بر تجارب کسب شده در شرایط واقعی حرفه، با نگاهی آسیب
 هاي عملی مخاطبان را بهبود بخشد.مهارت

 نامهالزم به ذکر است براي اخذ مجوز مرکز تماس دریافت تلفنی سفارشات از سازمان بورس و اوراق بهادار، ارائه گواهی
 گردد.کاربردي کانون شرط الزم محسوب می

 مخاطبان:

کارکنان، کارشناسان و مدیران پذیرش سفارش مشتریان در زمینه اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران و 
فرابورس ایران و یا هر شخص وابسته به عضو که هر یک از وظایف مربوطه در این زمینه نظیر دریافت سفارشات خرید و 

عضو، ارسال  OMSور کد معامالتی از مشتریان، ثبت سفارش مشتریان در فروش، احراز هویت مشتریان، اخذ درخواست صد
هاي ها را در شرکتخواهند این وظایف یا سمتسفارش مشتریان به واحد معامالت را بر عهده دارد و یا افرادي که می

 کارگزاري برعهده بگیرند.

 پیش نیاز:

 وزش و پرورشنامه تحصیلی دیپلم مورد تائید وزارت آمدارا بودن گواهی 
 نامه دارا بودن یکی از موارد گواهیICDL  سطحI  یا مدرك دیپلم کامپیوتر یا مدرك کارشناسی یا بیش از یک سال

 سابقه کار
از طریق را  کار یا باید سابقه کار خود نکته: افرادي که پیش نیاز یک سال سابقه کار را دارند، به منظور اثبات یک سال سابقه

اي از شرکت کارگزاري مبنی بر اشتغال ایشان طی بازه زمانی بیش از یک سال نامهارائه دهند و یا معرفیسابقه بیمه خود 
 ارائه دهند.

 معافیت:

 نین و مقررات عمومی بازار سرمایهاز ماده درسی قوا "اصول بازار سرمایه"اي نامه حرفهدارندگان گواهی 
 مقررات عمومی بازار سرمایه،  ودرسی قوانین  از مواد "مشتریان کاالییپذیرش سفارش "نامه کاربرديدارندگان گواهی

 ايمداري، اصول اخالقی و معیارهاي رفتار حرفههاي ارتباطی و مشتريمهارت
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 مقررات عمومی بازار سرمایه و اصول  ودرسی قوانین  از مواد "نظارت و کنترل داخلی"نامه کاربردي دارندگان گواهی
 ايعیارهاي رفتار حرفهاخالقی و م

 اياز ماده درسی اصول اخالقی و معیارهاي رفتار حرفه "گر برخط گروهیمعامله"نامه کاربرديدارندگان گواهی 
 

 آزمون:

هاي هر درس در آزمون، اي است. تعداد پرسشصورت چهار گزینهاي براي تمامی مواد درسی بهآزمون دوره آموزش حرفه
ا باشد، ب "مردود"پذیر در هر یک از دروس که وضعیت دانشمون داراي نمره منفی است. در صورتیپرسش است. آز 25برابر 

 نامه خواهد شد.هاي بعدي همان ماده درسی و قبولی، مجاز به اخذ گواهیشرکت در آزمون نوبت

 نامه:شرایط اخذ گواهی

 نامه کاربردياي گواهیشرکت در دوره آموزش حرفه 
  هاي مواد درسی بدون غیبت در کالسحضور موثر و 
 قبولی در آزمون پایان دوره تمامی مواد درسی 
 نیازهاارائه مدارك و مستندات پیش 

 
 
 

 

 

 ايآموزش حرفهدوره مشخصات 

 مدت آموزش درس ردیف

 ساعت 20 اوراق بهاداربورس  یعملیاتمقرراتی و ساز و کار  1

 ساعت 8 قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه 2

 ساعت 8 اصول اخالقی و معیارهاي رفتار حرفه اي 3

 ساعت 8 مهارت هاي ارتباطی و مشتري مداري 4

 ساعت 44 دوره جامع 
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 نامه کاربردي پذیرش سفارش مشتریان کاالییدوره آموزشی گواهی

 

 معرفی:

زاري دورهبرگ"کاربردي کانون است که ذیل ضوابط  دومین مدرك "نامه کاربردي پذیرش سفارش مشتریان کاالییگواهی"
تعریف شده است. این  "نامه کاربردي توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهاداراي و صدور گواهیهاي آموزش حرفه

ه تاي کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مبنی بر توانمندسازي اشخاص وابسهاي حرفهضوابط در راستاي تحقق رسالت
اي و با هاي آموزش حرفهها، انتقال دانش کاربردي و مستندسازي آن در قالب دورههاي عملی آنبه اعضا، افزایش مهارت

به تصویب هیات  1391هاي کارگزاري در اردیبهشت ماه سال ها در شرکتبرخی از سمت هدف استاندارد نمودن تصدي
 مدیره کانون رسید.

 حاصل فرآیند یک ساله فعالیت "نامه کاربردي پذیرش سفارش مشتریان کاالییگواهی"د درسیِاي و مواآموزش حرفه دوره
ضو، هاي کارگزاري عکارشناسی در کانون است که با هدف غنا بخشیدن به برنامه آموزشی کارکنان بخش پذیرش شرکت

رفته است. برنامه آموزشی این گواهینامه با برداري قرار گدر معرض بهره 1391تهیه و تدوین گردیده است و از آبان ماه سال 
اي ههاي کارگزار عضو، متعهد به کاهش و تقلیل آن دسته از ریسکترویج استانداردهاي شغلی سمت پذیرش در شرکت

ن معبر ورودي ها به عنوااي کارگزاران است که عموما به جهت عدم آگاهی یا اهمال توسط بخش پذیرش در این شرکتحرفه
یرِ گردد. مواردي نظهاي جبران ناپذیر میگردد و بعضا موجبات خسارتها میکار کارگزاري در بورسو، متوجه کسبمشتریان

هاي مشتري، ارائه مشاوره از روي درخواست خرید یا فروش عدم بررسی صحیح اوراق هویتی مشتریان، عدم بررسی سفارش
هاي مشتریان و مانند این از مواردي است که هریک به خواستگویی نامناسب به دریک مشتري به مشتري دیگر، پاسخ

 تواند منشا زیان، تخلف، سوء شهرت و از دست دادن گروهی از مشتریان گردد.تنهایی می
داند و سعی دارد در یک فرآیند آموزشی منظم گیري از چنین مواردي را سرلوحه تعهدات خود میبرنامه آموزشی حاضر پیش

ی و شناسانه دانش شغلکاربردي و مبتنی بر تجارب کسب شده در شرایط واقعی حرفه، با نگاهی آسیببه صورت کامال 
 هاي عملی مخاطبان را بهبود بخشد.مهارت

هاي ثبت سفارش، عرضه کاال و اخذ کد معامالتی از شرکت بورس کاالي الزم به ذکر است براي اخذ دسترسی به سامانه
 گردد.کاربردي کانون شرط الزم محسوب مینامه ایران، ارائه گواهی

 مخاطبان:

کارکنان، کارشناسان و مدیران پذیرش سفارش مشتریان در زمینه کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال قابل معامله در بورس 
د و فروش یکاالي ایران و یا هر شخص وابسته به عضو که هر یک از وظایف مربوطه در این زمینه نظیر دریافت سفارشات خر

عضو،  OMSمشتریان، احراز هویت مشتریان، اخذ درخواست صدور کد معامالتی از مشتریان، ثبت سفارش مشتریان در 
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 هايها را در شرکتخواهند این وظایف یا سمتارسال سفارش مشتریان به واحد معامالت را بر عهده دارد و یا افرادي که می
 کارگزاري برعهده بگیرند.

 پیش نیاز:

 نامه تحصیلی دیپلم مورد تائید وزارت آموزش و پرورشدارا بودن گواهی 
 نامه دارا بودن یکی از موارد گواهیICDL  سطحI  یا مدرك دیپلم کامپیوتر یا مدرك کارشناسی یا بیش از یک سال

 سابقه کار
ا از از طریق کار یا باید سابقه کار خود ر نیاز یک سال سابقه کار را دارند، به منظور اثبات یک سال سابقهنکته: افرادي که پیش

اي از شرکت کارگزاري مبنی بر اشتغال ایشان طی بازه زمانی بیش از یک سال نامهسابقه بیمه خود ارائه دهند و یا معرفی
 ارائه دهند.

 معافیت:

 ماده درس قوانین و مقررات عمومی از "اصول بازار سرمایه"اي نامه حرفهدارندگان گواهی 
 مقررات عمومی بازار  ودرسی قوانین  از مواد "پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار"نامه کاربرديدارندگان گواهی

 ايمداري، اصول اخالقی و معیارهاي رفتار حرفههاي ارتباطی و مشتريسرمایه، مهارت
 مقررات عمومی بازار سرمایه و اصول  ودرسی قوانین  از مواد "نظارت و کنترل داخلی"نامه کاربردي دارندگان گواهی

 اياخالقی و معیارهاي رفتار حرفه
 اياز ماده درسی اصول اخالقی و معیارهاي رفتار حرفه "گر برخط گروهیمعامله"نامه کاربرديدارندگان گواهی

 آزمون:

هاي هر درس در آزمون، پرسشاي است. تعداد صورت چهار گزینهاي براي تمامی مواد درسی بهآزمون دوره آموزش حرفه
ا باشد، ب "مردود"پذیر در هر یک از دروس که وضعیت دانشپرسش است. آزمون داراي نمره منفی است. در صورتی 25برابر 

 نامه خواهد شد.هاي بعدي همان ماده درسی و قبولی، مجاز به اخذ گواهیشرکت در آزمون نوبت

 نامه:شرایط اخذ گواهی

 نامه کاربردياي گواهیموزش حرفهشرکت در دوره آ 
 ها حضور موثر و بدون غیبت در کالس 
  قبولی در آزمون پایان دوره تمامی مواد درسی 
 نیازهاارائه مدارك و مستندات پیش 
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 هاي کارگزارينامه کاربردي نظارت و کنترل داخلی شرکتدوره آموزشی گواهی

 

 معرفی:

اي هبرگزاري دوره"کاربردي کانون است که ذیل ضوابط  ، سومین مدرك"کنترل داخلینظارت و "نامه کاربردي گواهی"
تعریف شده است. این ضوابط  "کاربردي توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نامهاي و صدور گواهیآموزش حرفه

بر توانمندسازي اشخاص وابسته به اعضا،  اي کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مبنیهاي حرفهدر راستاي تحقق رسالت
اي و با هدف هاي آموزش حرفهها، انتقال دانش کاربردي و مستندسازي آن در قالب دورههاي عملی آنافزایش مهارت

به تصویب هیات مدیره  1391هاي کارگزاري در اردیبهشت ماه سال ها در شرکتبرخی از سمت استاندارد نمودن تصدي
 کانون رسید.

حاصل فعالیت کارشناسی در کانون است  "نامه کاربردي نظارت و کنترل داخلیگواهی"اي و مواد درسیِ آموزش حرفه دوره
هاي کارگزاري موضوع که با هدف آموزش نیروي انسانی ماهر و خبره جهت تصدي سمت در واحد نظارت در شرکت

ات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه و تدوین گردیده هاي کارگزاري مصوب هیهاي داخلی شرکتدستورالعمل کنترل
نامه با هدف توانمندسازي برداري قرار گرفته است. برنامه آموزشی این گواهیدر معرض بهره 1393است و از آذر ماه سال 

ه با اوراق بهادار ک هاي کارگزاري و پیرو دستورالعمل مذکور از سوي سازمان بورس وپرسنل و مسئولین واحد نظارت شرکت
 سازي شدههاي کارگزاري ابالغ شده است، آمادههدف کنترل رعایت کامل و دقیق مقررات و اصول و معیارها توسط شرکت

 است.

 ايآموزش حرفهدوره مشخصات 

 مدت آموزش درس ردیف

 ساعت 16 ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کاال 1

 ساعت  8 مقررات عمومی بازار سرمایهقوانین و  2

 ساعت  8 اصول اخالقی و معیارهاي رفتار حرفه اي 3

 ساعت  8 مهارت هاي ارتباطی و مشتري مداري 4

 ساعت  40 دوره جامع 



هاي کاربردي کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارنامهگواهیشرایط و جزئیات    

 

 
 

هاي کارگزاري متقاضیان تصدي این سمت باید در دوره هاي داخلی شرکتدستورالعمل کنترل 6الزم به ذکر است طبق ماده 
 گردد شرکت نموده و پس از موفقیت در آزمون، گواهی مربوطه را اخذ نمایند.ط کانون برگزار میآموزشی مرتبط که توس

مدیریت آموزش کانون سعی دارد در یک فرآیند آموزشی منظم به صورت کامال کاربردي و مبتنی بر تجارب کسب شده در 
 مخاطبان را بهبود بخشد. هاي عملیشناسانه دانش شغلی و مهارتشرایط واقعی حرفه، با نگاهی آسیب

 مخاطبان:

هاي کارگزاري عضو کانون یا هر شخص وابسته به عضو که وظایف کارکنان، کارشناسان و مسئولین واحد نظارت در شرکت
هاي کارگزاري مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هاي داخلی شرکتواحد نظارت موضوع دستورالعمل کنترل

 دارد.را برعهده 

 پیش نیاز:

 دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا باالتر مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 معافیت:

 نین و مقررات عمومی بازار سرمایهاز ماده درسی قوا "اصول بازار سرمایه"نامه دارندگان گواهی 
 قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه، از مواد درسی  "گري بازار سرمایهمعامله"نامه دارندگان گواهی 

 هاي کاالییهاي اوراق بهادار و مقررات بورسمقررات بورس
 تبصره: •
اي که به صورت تفکیک شده و در قالب آزمون حرفه 23گري پیش از نوبت هاي معاملهداوطلبانی که در آزمون •

-گري ابزار مشتقه شرکت نموده و گواهیو معاملهگري بورس کاال گري اوراق تامین مالی، معاملهنامه معاملهگواهی
 باشند:اند، طبق موارد ذیل مشمول معافیت از این بند مینامه مربوطه را اخذ نموده

 از مواد درسی قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه و  "گري اوراق تامین مالیمعامله"نامه دارندگان گواهی •
 هاي اوراق بهادارمقررات بورس

 از مواد درسی قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه  "گري بورس کاالمعامله"نامه دگان گواهیدارن •
 هاي کاالییو مقررات بورس

 نین و مقررات عمومی بازار سرمایهاز ماده درسی قوا "گري ابزار مشتقهمعامله"نامه دارندگان گواهی •
 ماده درسی مقررات مشاوره و سبدگردانیاز  "مدیریت سبد اوراق بهادار"نامه دارندگان گواهی 



هاي کاربردي کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارنامهگواهیشرایط و جزئیات    

 

 
 

 از مواد درسی قوانین و مقررات عمومی "مدیریت نهادهاي بازار سرمایه"اي نامه حرفهدارندگان گواهی 
 شویینین و مقررات مبارزه با پولبازار سرمایه و قوا 
 ز مواد ا "ش مشتریان کاالییپذیرش سفار"و  "پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار"نامه کاربردي دارندگان گواهی

 ايول اخالقی و معیارهاي رفتار حرفهدرسی قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه و اص
 اياخالقی و معیارهاي رفتار حرفهاز ماده درسی اصول  "گر برخط گروهیمعامله"نامه کاربردي دارندگان گواهی

 آزمون:

 اي است. آزمون داراي نمره منفی است. در صورتیصورت چهارگزینهسی بهاي براي تمامی مواد درآزمون دوره آموزش حرفه
هاي بعدي همان ماده درسی و قبولی، باشد، با شرکت در آزمون نوبت "مردود"پذیر در هر یک از دروس که وضعیت دانش

 نامه خواهد شد.مجاز به اخذ گواهی

 شرایط اخذ گواهی نامه:

 نامه کاربرديگواهیاي شرکت در دوره آموزش حرفه 
 هاي مواد درسی حضور موثر و بدون غیبت در کالس 
 قبولی در آزمون پایان دوره تمامی مواد درسی 
 نیازهاارائه مدارك و مستندات پیش 

 
 

 ايآموزش حرفهدوره مشخصات 

 مدت آموزش درس ردیف

 ساعت 8 قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه 1

 ساعت 6  بهادارهاي اوراق مقررات بورس 2

 ساعت 4  هاي کاالییمقررات بورس 3

 ساعت 4  شوییقوانین و مقررات مبارزه با پول 4
 ساعت 6  اصول اخالقی و معیارهاي رفتار حرفه اي 5
 ساعت 2 مقررات مشاوره و سبدگردانی 6

 ساعت 6  اصول بازرسی و نظارت 7

 ساعت 36 دوره جامع 
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 گر برخط گروهی کاربردي معاملهنامه دوره آموزشی گواهی

 

 معرفی:

 يهادوره يبرگزار" ضوابط لیذ که است کانون يکاربرد مدرك نیچهارم "یگروه برخط گرمعامله يکاربرد نامهیگواه"
 ضوابط نیا. است شده فیتعر "بهادار اوراق و بورس کارگزاران کانون توسط يکاربردنامه یگواه صدور و ياحرفه آموزش

 اعضا، هب وابسته اشخاص يتوانمندساز بر یمبن بهادار اوراق و بورس کارگزاران کانون ياحرفه يهارسالت تحقق يراستا در
 هدف با و ياحرفه آموزش يهادوره قالب در آن يمستندساز و يکاربرد دانش انتقال ها،آن یعمل يهامهارت شیافزا

 رهیمد اتیه بیتصو به 1391 سال ماه بهشتیارد در يکارگزار يهاشرکت در هاسمت از یبرخ يتصد نمودن استاندارد
 .دیرس کانون
حاصل فرآیند فعالیت کارشناسی در کانون  "گر برخط گروهینامه کاربردي معاملهگواهی"اي و مواد درسیِ آموزش حرفه دوره

هاي کارگزاري برخط گروهی در شرکتگر با هدف آموزش نیروي انسانی ماهر و خبره جهت تصدي سمت معاملهاست که 
نامه با است. برنامه آموزشی این گواهی هبرداري قرار گرفتبهره مورد 1396 تهیه و تدوین گردیده و از اردیبهشت ماه سال

 .سازي شده استگران برخط گروهی آماده هدف توانمندسازي معامله
آموزش کانون سعی دارد در یک فرآیند آموزشی منظم به صورت کامال کاربردي و مبتنی بر تجارب کسب شده در شرایط  واحد

 .هاي عملی مخاطبان را بهبود بخشدشناسانه دانش شغلی و مهارت واقعی حرفه، با نگاهی آسیب

 

 مخاطبان:

 هاي کارگزاري عضو کانون تعریفتی برخط گروهی در شرکتهاي معامالگران ایستگاهنامه کاربردي براي معاملهاین گواهی 
 .شده است

 پیش نیاز:

 دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا باالتر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 معافیت:

 معیارهاي رفتار درسی اصول اخالقی و  مادهاز  "پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار" کاربردي نامهدارندگان گواهی
 ايحرفه



هاي کاربردي کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارنامهگواهیشرایط و جزئیات    

 

 
 

 درسی اصول اخالقی و معیارهاي رفتار حرفه از ماده "پذیرش سفارش مشتریان کاالیی"نامه کاربردي دارندگان گواهی
 اي
 ايخالقی و معیارهاي رفتار حرفه درسی اصول ا از ماده "داخلی کنترل و نظارت"نامه کاربردي دارندگان گواهی 
 ري در گتوانند اقدام به معاملهنامه، میبدون اخذ این گواهی "گري اوراق تامین مالیمعامله"اي نامه حرفهدارندگان گواهی

 هاي معامالتی برخط گروهی نمایندایستگاه
 آزمون:

هاي هر درس در آزمون، اي است. تعداد پرسشصورت چهار گزینهاي براي تمامی مواد درسی بهآزمون دوره آموزش حرفه
شود و هر درس داراي حد محاسبه می 100پرسش است. آزمون داراي نمره منفی است. امتیاز هر درس آزمون از  35برابر 

ي هاشود، با شرکت در آزمون نوبت "مردود"پذیر در هر یک از دروس که وضعیت دانشباشد. در صورتیمی 50نصاب قبولی 
 نامه خواهد شد.هیبعدي همان ماده درسی و قبولی، مجاز به اخذ گوا

 نامه:شرایط اخذ گواهی

 نامه کاربردياي گواهیشرکت در دوره آموزش حرفه 
 هاي مواد درسی حضور موثر و بدون غیبت در کالس 
 قبولی در آزمون پایان دوره تمامی مواد درسی 
 نیازهاارائه مدارك و مستندات پیش 

 
 

 ايآموزش حرفهدوره مشخصات 

 مدت آموزش درس ردیف

 ساعت 12 قوانین و مقررات معامالت اوراق بهادار 1

 ساعت 8 اياصول اخالقی و معیارهاي رفتار حرفه 2

 ساعت 16 گري اوراق بهادارمعامله 3

 ساعت 36 دوره جامع 


