آنکه میخواهد روزی پریدن آموزد ،نخست میباید

به نام خدا

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

آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار
مطابق با "ضوابط برگزاری دورههای آموزش حرفهای و صدور گواهینامه کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" مصوب
 19/02/05هیئت مدیره کانون ،کانون میتواند برای تصدی برخی از سمتها در شرکتهای کارگزاری عضو که نیازمند دانش حرفهای و
مهارتهای عملی است در قالب یک برنامه آموزشی مدون ،اقدام به برگزاری دورههای آموزش حرفهای نموده و در صورتیکه دانش پذیر با
موفقیت دوره مذکور را سپری نماید ،گواهینامه کاربردی ویژه آن را صادر نماید.
با توجه به صدور اولین گواهینامه کاربردی " پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار" در مهرماه سال  19و برگزاری نوبتهای متوالی دورههای
آموزش حرفهای این گواهینامه تاکنون؛ آن دسته از شرکتکنندگان آزمونهای دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار در نوبتهای قبلی
که موفق به کسب حدنصاب یک یا چند درس نشدهاند ،نیازی به حضور مجدد در کالسهای دوره نداشته و تنها با شرکت و قبولی در آزمون
مربوط به دوره و درس خود میتوانند گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند.
الزم به ذکر است تنها شرکت در آزمون ماده درسی قبول نشده و کسب حد نصاب آن ،موجب اخذ گواهینامه کاربردی مربوطه میگردد.
زمان آزمون :متعاقبا از طریق سامانه آموزشی کانون اعالم میگردد.
محل برگزاری :کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مهلت ثبتنام:

 مهلت ثبتنام جهت شرکت در دوره تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه 0278/04/07
 به دلیل ظرفیت محدود دوره ،اولویت با متقاضیانی است که زودتر اقدام به ثبتنام مینمایند.

نحوه ثبتنام :تکمیل ثبتنام الکترونیکی دوره از طریق وبسایت سامانه آموزشی کانون به نشانی sts.seba.ir
نام درس
ساز و کار مقرراتی و عملیاتی

مهارتهای ارتباطی

اصول اخالقی و

قوانین و مقررات

بورس اوراق بهادار

و مشتری مداری

معیارهای رفتار حرفهای

عمومی بازار سرمایه








مبلغ ثبتنام:






























دلافروز ،پالک 23
ن نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه 
کارشناس مسئول :خانم قاسمی (داخلی )303



نمابر 47847782:کد پستی0100808100 :















تلفن تماس030 – 48048 :
کد اقتصادی800266762872 :
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