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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 

 گر برخط گروهیمعاملهنامه کاربردي گواهی
 

 معرفی:

 

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

 اعضا، به وابسته اشخاص يتوانمندساز بر یمبن بهادار اوراق و بورس کارگزاران کانون ياحرفه يهارسالت تحقق يراستا
 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
یند فعالیت کارشناسی در آحاصل فر "گر برخط گروهیمعاملهنامه کاربردي گواهی"اي و مواد درسِی آموزش حرفه دوره

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

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

 .عملی مخاطبان را بهبود بخشد هايشناسانه دانش شغلی و مهارت شرایط واقعی حرفه، با نگاهی آسیب

هاي کارگزاري عضو کانون تعریف هاي معامالتی برخط گروهی در شرکتگران ایستگاهنامه کاربردي براي معاملهاین گواهی  بان:مخاط
 .شده است

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

 معافیت:

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

 ول اخالقی و معیارهاي رفتار درسی اص از ماده "پذیرش سفارش مشتریان کاالیی"نامه کاربردي دارندگان گواهی
 اي.حرفه

 اي.درسی اصول اخالقی و معیارهاي رفتار حرفه  ماده از "نظارت و کنترل داخلی"ي نامه کاربرددارندگان گواهی 
 گري توانند اقدام به معاملهنامه، میبدون اخذ این گواهی "گري اوراق تامین مالیمعامله"اي نامه حرفهدارندگان گواهی

 .هاي معامالتی برخط گروهی نماینددر ایستگاه

 آزمون:

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

هاي ، با شرکت در آزمون نوبتشود "مردود"در هر یک از دروس  پذیردانشکه وضعیت در صورتیباشد. می 50نصاب قبولی 
 نامه خواهد شد.مجاز به اخذ گواهی ،و قبولی همان ماده درسی بعدي

شرایط اخذ 

 گواهینامه:

 کاربردي گواهینامه ايشرکت در دوره آموزش حرفه 
  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
 15/10/1399 شنبهدو تا پایان وقت اداري روز دورهنام جهت شرکت در مهلت ثبت 
 نمایند.ینام ماست که زودتر اقدام به ثبت یانیت با متقاضیت محدود دوره، اولویل ظرفیبه دل 

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

 
 

 پذیر خواهد شد.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
 2,160,000 2,880,000 ساعت 12 قوانین و مقررات معامالت اوراق بهادار 1
 1,440,000 1,920,000 ساعت 8 اياصول اخالقی و معیارهاي رفتار حرفه 2

 2,880,000 3,840,000 ساعت 16 گري اوراق بهادارمعامله 3

 
 6,480,000 8,640,000 ساعت 36 دوره جامع


