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باید خواهد روزی پریدن آموزد، نخست میآنکه می

 ایستادن، راه رفتن، دویدن و باالرفتن آموزد. 

 !کنندپرواز را با پرواز آغاز نمی

 

 نظارت و کنترل داخلی جبرانی آزمون

 

ای و های آموزش حرفهبرگزاری دوره"کاربردی کانون است که ذیل ضوابط  ، سومین مدرک"نظارت و کنترل داخلی"نامه کاربردی گواهی"
ای های حرفهتعریف شده است. این ضوابط در راستای تحقق رسالت "کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نامهصدور گواهی

ها، انتقال دانش کاربردی و های عملی آنکانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مبنی بر توانمندسازی اشخاص وابسته به اعضا، افزایش مهارت
های کارگزاری در اردیبهشت ها در شرکتبرخی از سمت ای و با هدف استاندارد نمودن تصدیهای آموزش حرفهلب دورهمستندسازی آن در قا

 به تصویب هیات مدیره کانون رسید. 1391ماه سال 
ت که با هدف آموزش حاصل فعالیت کارشناسی در کانون اس "نامه کاربردی نظارت و کنترل داخلیگواهی"ای و مواد درسیِ آموزش حرفه دوره

های های داخلی شرکتهای کارگزاری موضوع دستورالعمل کنترلنیروی انسانی ماهر و خبره جهت تصدی سمت در واحد نظارت در شرکت
 برداری قراردر معرض بهره 1393کارگزاری مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه و تدوین گردیده است و از آذر ماه سال 

های کارگزاری و پیرو دستورالعمل مذکور گرفته است. برنامه آموزشی این گواهینامه با هدف توانمندسازی پرسنل و مسئولین واحد نظارت شرکت
های کارگزاری ابالغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که با هدف کنترل رعایت کامل و دقیق مقررات و اصول و معیارها توسط شرکت

 سازی شده است.، آمادهاست
که موفق به کسب حدنصاب یک یا چند درس های قبلی نوبتنظارت و کنترل داخلی دوره  کنندگان آزمونآن دسته از شرکت الزم به ذکر است،

نامه گواهی توانندمی مربوط به دوره و درس خودآزمون قبولی در با شرکت و نیازی به حضور مجدد در کالسهای دوره نداشته و تنها اند، نشده
 مربوطه را اخذ نمایند.

موجب نشده و کسب حد نصاب آن،  ماده درسی قبولشرکت در آزمون است. الزم به ذکر است تنها  ذیلشرح ، به این آزمونمشروح مشخصات 
 گردد.مربوطه می کاربردینامه اخذ گواهی
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