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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

 

  کاالیی پذیرش سفارش مشتریان جبرانی آزمون

 

مصوب  "نامه کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارای و صدور گواهیهای آموزش حرفهضوابط برگزاری دوره"مطابق با 
ای و های کارگزاری عضو که نیازمند دانش حرفهها در شرکتتواند برای تصدی برخی از سمتکانون، کانون میهیئت مدیره  05/02/19

که دانش پذیر با ای نموده و در صورتیهای آموزش حرفهمهارتهای عملی است در قالب یک برنامه آموزشی مدون، اقدام به برگزاری دوره
 نامه کاربردی ویژه آن را صادر نماید.هیموفقیت دوره مذکور را سپری نماید، گوا

 هایدورههای متوالی و برگزاری نوبت 19در مهرماه سال  "پذیرش سفارش مشتریان کاالیی "نامه کاربردی گواهی صدور اولینبا توجه به 
که قبلی  هایدر نوبتکاالیی های دوره پذیرش سفارش مشتریان کنندگان آزمون آن دسته از شرکت ؛تاکنون نامهای این گواهیآموزش حرفه

مربوط آزمون با شرکت و قبولی در های دوره نداشته و تنها  نیازی به حضور مجدد در کالساند، موفق به کسب حدنصاب یک یا چند درس نشده
 نامه مربوطه را اخذ نمایند.گواهی توانندمی به دوره و درس خود

 گردد.مربوطه می کاربردینامه موجب اخذ گواهینشده و کسب حد نصاب آن،  ماده درسی قبولشرکت در آزمون الزم به ذکر است تنها 

 گردد.اعالم می کانونآموزشی سامانه از طریق متعاقبا  :آزمونزمان 

 کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار :برگزاری محل

 نام: مهلت ثبت
 07/04/0278 شنبهچهار تا پایان وقت اداري روز دورهنام جهت شرکت در  مهلت ثبت 

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

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

 نام: ثبت مبلغ

 نام درس

ساز و کار مقرراتی و عملیاتی  هزینه آزمون

 کاالیی بورس

های ارتباطی  مهارت

 و مشتری مداری

اصول اخالقی و 

 ای معیارهای رفتار حرفه
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