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باید خواهد روزی پریدن آموزد، نخست میآنکه می

 ایستادن، راه رفتن، دویدن و باالرفتن آموزد. 

 !کنندرا با پرواز آغاز نمیپرواز 

 

 گر برخط گروهیمعامله جبرانی آزمون

 

 نامهیگواه صدور و یاحرفه آموزش یهادوره یبرگزار" ضوابط لیذ که است کانون یکاربرد مدرک نیچهارم "یگروه برخط گرمعامله یکاربرد نامهیگواه"
 اوراق و بورس کارگزاران کانون یاحرفه یهارسالت تحقق یراستا در ضوابط نیا. است شده فیتعر "بهادار اوراق و بورس کارگزاران کانون توسط یکاربرد
 آموزش یهادوره قالب در آن یمستندساز و یکاربرد دانش انتقال ها،آن یعمل یهامهارت شیافزا اعضا، به وابسته اشخاص یتوانمندساز بر یمبن بهادار
 .دیرس کانون رهیمد اتیه بیتصو به 1391 سال ماه بهشتیارد در یکارگزار یهاشرکت در هاسمت از یبرخ یتصد نمودن استاندارد هدف با و یاحرفه
 یروین آموزش هدف با که است کانون در یکارشناس تیفعال ندیفرآ حاصل "یگروه برخط گرمعامله یکاربرد نامهیگواه" یدرس مواد و ایحرفه آموزش دوره
مورد  1396 سال ماه بهشتیارد از و است دهیگرد نیتدو و هیته یکارگزار یهاشرکت در یگروه برخط گرمعامله سمت یتصد جهت خبره و ماهر یانسان

 .است شده یسازآماده یگروه برخط گرانمعامله یتوانمندساز هدف با نامهیگواه نیا یآموزش برنامه. گرفت قرار یبرداربهره
 ینگاه با حرفه، یواقع طیشرا در شده کسب تجارب بر یمبتن و یکاربرد کامال صورت به منظم یآموزش ندیفرآ کی در دارد یسع کانون آموزش واحد

 .بخشد بهبود را مخاطبان یعمل هایمهارت و یشغل دانش شناسانهبیآس
اند، که موفق به کسب حدنصاب یک یا چند درس نشدههای قبلی نوبت گر برخط گروهیمعاملهدوره  کنندگان آزمونآن دسته از شرکت الزم به ذکر است،

 نامه مربوطه را اخذ نمایند.گواهی توانندمی مربوط به دوره و درس خودآزمون با شرکت و قبولی در نیازی به حضور مجدد در کالسهای دوره نداشته و تنها 
موجب اخذ نشده و کسب حد نصاب آن،  ماده درسی قبولاست. الزم به ذکر است تنها شرکت در آزمون  ذیلشرح ، به این آزمونمشروح مشخصات 

 گردد.مربوطه می کاربردینامه گواهی
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