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باید خواهد روزي پریدن آموزد، نخست میآنکه می

 ایستادن، راه رفتن، دویدن و باالرفتن آموزد. 

 !کنندپرواز را با پرواز آغاز نمی

 
 دوره آموزشی 

 نامه کاربردي پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادارگواهی
 

 معرفی:

 

برگزاري "ذیل ضوابط  است که کانون کاربردي اولین مدرك "بهادار نامه کاربردي پذیرش سفارش مشتریان اوراقگواهی"
تعریف شده است. این  "کارگزاران بورس و اوراق بهادار کاربردي توسط کانون نامهاي و صدور گواهیهاي آموزش حرفهدوره

بورس و اوراق بهادار مبنی بر توانمندسازي اشخاص وابسته به  اي کانون کارگزارانهاي حرفهضوابط در راستاي تحقق رسالت
با هدف  و ايهاي آموزش حرفهها، انتقال دانش کاربردي و مستندسازي آن در قالب دورهعملی آنهاي اعضا، افزایش مهارت

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

یند یک ساله آحاصل فر "بهادار پذیرش سفارش مشتریان اوراقنامه کاربردي گواهی"اي و مواد درسِی آموزش حرفه دوره
هاي کارگزاري شرکت بخش پذیرش فعالیت کارشناسی در کانون است که با هدف غنا بخشیدن به برنامه آموزشی کارکنان

 برنامه آموزشی این .برداري قرار گرفته استدر معرض بهره 1391ماه سال از آبان گردیده است و تدوینتهیه و  ،عضو
 متعهد به کاهش و تقلیل آن دسته از هاي کارگزار عضو،استانداردهاي شغلی سمت پذیرش در شرکتبا ترویج  گواهینامه

به عنوان ها شرکتاین  در پذیرش بخشتوسط که عموما به جهت عدم آگاهی یا اهمال  است کارگزاران ايهاي حرفهریسک
هاي جبران ناپذیر گردد و بعضا موجبات خسارتمی هاکارگزاري در بورس کار و سبمتوجه ک مشتریان،ورودي  معبر
هاي مشتري، ارائه مشاوره از روي سفارش عدم بررسی صحیح اوراق هویتی مشتریان، عدم بررسی نظیرِ يگردد. مواردمی

از  و مانند این هاي مشتریانگویی نامناسب به درخواستخرید یا فروش یک مشتري به مشتري دیگر، پاسخ رخواستد
 مشتریان گردد. از دادن گروهی ز دستشهرت و ا سوء، تخلفزیان، منشا  تواندمواردي است که هریک به تنهایی می

یند آموزشی منظم آداند و سعی دارد در یک فرعهدات خود میتگیري از چنین مواردي را سرلوحه برنامه آموزشی حاضر پیش
و  شغلی شناسانه دانشبا نگاهی آسیب ،حرفهشرایط واقعی به صورت کامال کاربردي و مبتنی بر تجارب کسب شده در 

 .مخاطبان را بهبود بخشد عملی هايمهارت
نامه اهیالزم به ذکر است براي اخذ مجوز مرکز تماس دریافت تلفنی سفارشات از سازمان بورس و اوراق بهادار، ارائه گو

 گردد.کاربردي کانون شرط الزم محسوب می

 بان:مخاط

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 سمتبه واحد معامالت را بر عهده دارد و یا افرادي که میسفارش مشتریان 

 کارگزاري برعهده بگیرند.

 پیش نیاز:

  آموزش و پرورشدارا بودن گواهینامه تحصیلی دیپلم مورد تائید وزارت 
  گواهینامهیکی از موارد دارا بودن ICDL  سطحI کارشناسی یا بیش از یک سال مدرك مدرك دیپلم کامپیوتر یا  یا

 سابقه کار

افرادي که پیش نیاز یک سال سابقه کار را دارند، به منظور اثبات یک سال سابقه کار یا باید سابقه کار خود را از  نکته:
اي از شرکت کارگزاري مبنی بر اشتغال ایشان طی بازه زمانی بیش نامهخود ارائه دهند و یا معرفیاز طریق سابقه بیمه 

 سال ارائه دهند.  از یک

 معافیت:

 نین و مقررات عمومی بازار سرمایه.از ماده درسی قوا "اصول بازار سرمایه" ايدارندگان گواهینامه حرفه 
 مقررات عمومی بازار سرمایه،  و درسی قوانین مواد از "سفارش مشتریان کاالییپذیرش "نامه کاربرديدارندگان گواهی

 .ايمداري، اصول اخالقی و معیارهاي رفتار حرفههاي ارتباطی و مشتريمهارت
 مقررات عمومی بازار سرمایه و اصول  ودرسی قوانین  از مواد "نظارت و کنترل داخلی" نامه کاربرديدارندگان گواهی

 اي.اخالقی و معیارهاي رفتار حرفه
 اي.درسی اصول اخالقی و معیارهاي رفتار حرفه مادهاز  "گر برخط گروهیمعامله"نامه کاربرديدارندگان گواهی 

 آزمون:
هر درس در آزمون،  يهاپرسشاي است. تعداد صورت چهار گزینهاي براي تمامی مواد درسی بهآزمون دوره آموزش حرفه

باشد، با  "مردود"در هر یک از دروس  پذیردانشکه وضعیت در صورتیآزمون داراي نمره منفی است. پرسش است.  25برابر 
 نامه خواهد شد.مجاز به اخذ گواهی ،و قبولی همان ماده درسی هاي بعديشرکت در آزمون نوبت

 آنالین
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باید خواهد روزي پریدن آموزد، نخست میآنکه می
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شرایط اخذ 

 گواهینامه:

 کاربردي گواهینامه ايموزش حرفهشرکت در دوره آ 
  هاي مواد درسی و بدون غیبت در کالس موثرحضور 
 تمامی مواد درسی پایان دوره قبولی در آزمون 
 نیازهاارائه مدارك و مستندات پیش 

 نام:مهلت ثبت
 29/50/9139شنبه چهار نام جهت شرکت در دوره تا پایان وقت اداري روزمهلت ثبت   
 نمایند.ینام ماست که زودتر اقدام به ثبت یانیت با متقاضیمحدود دوره، اولوت یل ظرفیبه دل 

 sts.seba.ir  ینشان به کانونسامانه آموزشی  قیطر از دوره یکیالکترون نامثبت لیتکم  نام:نحوه ثبت

 
 
 

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

 

امتیاز آزمون در هر درس =
��3 × �تعداد پاسخهاي صحیح − ��تعداد پاسخهاي غلط �

�3 × �تعداد کل سواالت
× �

2 �کل ساعات کالس درس� − تعداد غیبت

2 �کل ساعات کالس درس�
� × 100 

 

 

 شهریه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ریال ايآموزش حرفهدوره مشخصات 

 مدت آموزش درس ردیف
داوطلبین شهریه 

 آزاد
اشخاص وابسته به شهریه 

 اعضا و سایر نهادهاي مالی
 3,450,000 4,600,000 ساعت 20 اوراق بهاداربورس  یعملیاتمقرراتی و ساز و کار  1
 1,380,000 1,840,000 ساعت 8 قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه 2

 1,380,000 1,840,000 ساعت 8 اصول اخالقی و معیارهاي رفتار حرفه اي 3

 1,380,000 1,840,000 ساعت 8 مهارت هاي ارتباطی و مشتري مداري 4
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