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

 !کنند پرواز را با پرواز آغاز نمی

 

 "نظارت و کنترل داخلی"گواهی نامه کاربردی 
 معرفی:

 

های برگزاری دوره"ذیل ضوابط  است که کانون کاربردی ین مدرکسوم، "نظارت و کنترل داخلی"نامه کاربردی گواهی"
تعریف شده است. این ضوابط در  "کارگزاران بورس و اوراق بهادار کاربردی توسط کانون نامهای و صدور گواهیآموزش حرفه

ای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مبنی بر توانمندسازی اشخاص وابسته به اعضا، های حرفهراستای تحقق رسالت
و با هدف  ایهای آموزش حرفهلب دورهها، انتقال دانش کاربردی و مستندسازی آن در قاهای عملی آنافزایش مهارت

به تصویب هیات مدیره  1931در اردیبهشت ماه سال  های کارگزاریها در شرکتبرخی از سمت استاندارد نمودن تصدی
 کانون رسید.

حاصل فعالیت کارشناسی در کانون است  "نظارت و کنترل داخلینامه کاربردی گواهی"ای و مواد درسیِ آموزش حرفه دوره
های کارگزاری موضوع آموزش نیروی انسانی ماهر و خبره جهت تصدی سمت در واحد نظارت در شرکتکه با هدف 

گردیده  تدوینتهیه و  ،سازمان بورس و اوراق بهادارهیات مدیره  های کارگزاری مصوبهای داخلی شرکتدستورالعمل کنترل
هدف توانمندسازی با  گواهینامه برنامه آموزشی این .برداری قرار گرفته استدر معرض بهره 1939سال ماه  آذراز  است و

های کارگزاری و پیرو دستورالعمل مذکور از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که با ولین واحد نظارت شرکتئپرسنل و مس
سازی شده آمادههای کارگزاری ابالغ شده است، توسط شرکتهدف کنترل رعایت کامل و دقیق مقررات و اصول و معیارها 

 .است
در دوره متقاضیان تصدی این سمت باید  های کارگزاریهای داخلی شرکتدستورالعمل کنترل 6ماده  الزم به ذکر است طبق

 .را اخذ نمایند گواهی مربوطه پس از موفقیت در آزمون، ه ودوگردد شرکت نمآموزشی مرتبط که توسط کانون برگزار می

یند آموزشی منظم به صورت کامال کاربردی و مبتنی بر تجارب کسب شده در آسعی دارد در یک فر مدیریت آموزش کانون

 .مخاطبان را بهبود بخشد عملی هایو مهارت شغلی شناسانه دانشبا نگاهی آسیب ،حرفهشرایط واقعی 

 بان:مخاط

های کارگزاری عضو کانون یا هر شخص وابسته به عضو که نظارت در شرکتکارکنان، کارشناسان و مسئولین واحد 

های کارگزاری مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و  های داخلی شرکتوظایف واحد نظارت موضوع دستورالعمل کنترل

 اوراق بهادار را برعهده دارد.

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر مورد تائید   پیش نیاز:

 معافیت:
 

 قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه ماده درسیاز  "اصول بازار سرمایه"نامه دارندگان گواهی. 

 قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه مواد درسیاز  "گری بازار سرمایهمعامله"نامه دارندگان گواهی ، 

 .های کاالییمقررات بورسو  های اوراق بهادارمقررات بورس

 :تبصره 

 ای که به صورت تفکیک شده و در قالب آزمون حرفه 39گری پیش از نوبت های معاملهداوطلبانی که در آزمون

مشتقه شرکت نموده و ابزار گری گری بورس کاال و معاملهگری اوراق تامین مالی، معاملهگواهینامه معامله

 باشند:اند، طبق موارد ذیل مشمول معافیت از این بند میگواهینامه مربوطه را اخذ نموده

 و قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه مواد درسیاز  "گری اوراق تامین مالیمعامله"نامه دارندگان گواهی  

 های اوراق بهادار.مقررات بورس

 قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه  مواد درسیاز  "گری بورس کاالمعامله"نامه دارندگان گواهی 

 های کاالیی.و مقررات بورس

 قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه. ماده درسیاز  "مشتقه ارزاب گریمعامله"نامه دارندگان گواهی 

 مقررات مشاوره و سبدگردانی ماده درسیاز  "مدیریت سبد اوراق بهادار"نامه دارندگان گواهی. 

  قوانین و مقررات عمومی مواد درسیاز  "یت نهادهای بازار سرمایهمدیر"ای نامه حرفهگواهیدارندگان 

 .شوییقوانین و مقررات مبارزه با پولو  ازار سرمایهب 

 مواد از  "پذیرش سفارش مشتریان کاالیی"و  "پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار"نامه کاربردی دارندگان گواهی

 .اصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه ایو  مقررات عمومی بازار سرمایهقوانین و  درسی

 اصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه ای. درسی مادهاز  "گر برخط گروهی معامله"نامه کاربردی دارندگان گواهی 

 آزمون:
 در صورتیآزمون دارای نمره منفی است. ای است. صورت چهارگزینهای برای تمامی مواد درسی بهآزمون دوره آموزش حرفه

 ،و قبولی همان ماده درسی های بعدیباشد، با شرکت در آزمون نوبت "مردود"در هر یک از دروس  پذیردانشکه وضعیت 

 نامه خواهد شد.مجاز به اخذ گواهی
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شرایط اخذ 
 گواهینامه:

 کاربردی گواهینامه ایشرکت در دوره آموزش حرفه 

  های مواد درسی و بدون غیبت در کالس موثرحضور 

 تمامی مواد درسی پایان دوره قبولی در آزمون 

 نیازهاارائه مدارک و مستندات پیش 

 کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار :برگزاری محل

 نام: مهلت ثبت
 32/66/1938 شنبهدو تا پایان وقت اداری روز دورهنام جهت شرکت در  مهلت ثبت 

 نمایند. ینام م است که زودتر اقدام به ثبت یانیت با متقاضیت محدود دوره، اولویظرفل یبه دل 

  sts.seba.ir ینشان به کانون یآموزش سامانه قیطر از دوره یکیالکترون نام ثبت لیتکم  :نام ثبتنحوه 

 

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

 

امتیاز آزمون در هر درس  
(تعداد پاسخهای صحیح 9)] [(تعداد پاسخهای غلط ) 

(تعداد کل سواالت  9)
 [

3 (کل ساعات کالس درس) تعداد غیبت 

3 (کل ساعات کالس درس)
]  166 

 

 

 مالیات بر ارزش افزوده ریالشهریه با احتساب  ایآموزش حرفهدوره مشخصات 

 شهریه داوطلبین آزاد مدت آموزش درس ردیف
شهریه اشخاص وابسته به 

 اعضا و سایر نهادهای مالی

 1.440.000 1.290.000 ساعت 6 قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه 1

 1.440.000 1.290.000 ساعت 6  های اوراق بهادارمقررات بورس 2

 1.440.000 1.290.000 ساعت 6  های کاالییمقررات بورس 3

 290.000 1.980.000 ساعت 4  شوییقوانین و مقررات مبارزه با پول 4

 290.000 1.980.000 ساعت 4  اصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه ای 5

 290.000 1.980.000 ساعت 4 مقررات مشاوره و سبدگردانی 6

 1.440.000 1.290.000 ساعت 6  اصول بازرسی و نظارت 7

 
 8.642.222 11.522.222 ساعت 36 دوره جامع


