به نام خدا

حضوری

دوره آموزشی
آمادگی آزمون

اصول بازار سرمایه(نوبت سیزدهم)
معرفیدوره :دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه شامل  72ساعت کالس درس میباشد که به داوطلبان شرکت
در آزمون گواهینامه اصول بازار سرمایه کمک میکند تا دانش و مهارت خود را در پاسخگویی به سواالت تستی مواد
درسی هفتگانه این آزمون افزایش دهند.
درباره آزمون :آزمون گواهینامه حرفهای اصول بازار سرمایه شامل مجموع  140تست از هفت ماده درسی است که
داوطلبان باید حد نصاب  35را در هر ماده درسی آزمون اصول بازار سرمایه کسب نمایند و همچنین میانگین کل
آزمون  50از  100میباشد.
درباره گواهینامه :داوطلبینی که موفق به قبولی در این آزمون میشوند گواهینامه اصول بازار سرمایه را دریافت
خواهند کرد .این گواهینامه پایهایترین گواهینامه حرفهای بازار سرمایه بوده و ارزش حرفهای این گواهینامه در پیش
نیاز بودن آن برای اخذ  6گواهینامه دیگر بازار سرمایه است.
مدت آموزش:

 72ساعت

نحوه برگزاری:

چهارشنبهها  17:00الی  ،20:00پنجشنبهها  9:30الی  12:30و  13:30الی 16:30

محل برگزاری:

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

پیش نیاز:

دارا بودن گواهی فارغالتحصیلی مقطع کارشناسی مورد تائید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
ج.ا.ا.

اطالعات آزمون:

جهت اطالع از نحوه برگزاری آزمون و شرایط شرکت در آن به اطالعیههای مربوطه بر روی
سایت اداره گواهینامههای حرفهای سبا به نشانی  http://www.semedco.irمراجعه نمایید.

مهلت ثبتنام:

مهلت ثبتنام تا پایان روز جمعه 1401/04/07
به دلیل ظرفیت محدود دورهها اولویت با متقاضیانی است که زودتر اقدام به ثبتنام مینمایند.
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جدول شهریه:
مدت آموزش

شهریه با احتساب مالیات بر

(ساعت)

ارزش افزوده (ریال)
9.200.000

نام درس

مدرس

مقدماتی بر اقتصاد

مهدی داوری

24

روشهای کمی مقدماتی و امور مالی شرکتی

مسلم نیلچی

24

9.200.000

فهم و تحلیل صورتهای مالی

سعید حاجیپور

24

9.200.000

72

27.600.000

کلیه دروس

قواعد مالی:
قواعد مالی واحد آموزش برای تمامی دانشپذیران (اشخاص وابسته به اعضا و عموم) به شرح ذیل میباشد:
 در صورت انصراف تا یک هفته قبل از شروع دوره با  30درصد کسر از مبلغ پرداختی عودت انجام میگیرد.
 در صورت انصراف از دوره در هفته پایانی منتهی به شروع دوره با کسر  50درصد از مبلغ پرداختی عودت انجام میگیرد.
 در صورتی که درخواست انصراف از دوره در روز شروع و یا زمان برگزاری دوره صورت گیرد هیچگونه مبلغی عودت داده نخواهد
شد.

تذکرات مهم:

تذکر شماره  :1دانشپذیران محترم دقت فرمایند حداکثر حجم مدارک جهت بارگذاری  500کیلوبایت بوده و
مدارک باید به فرمت  JPGارسال گردند .در صورت عدم بارگذاری مدارک و یا ارسال مدارک غیر مرتبط ،ثبت
نام شخص لغو شده و عواقب آن به عهده داوطلب خواهد بود.
تذکر شماره  :2حجم معرفی نامه جهت آپلود حداکثر  200کیلوبایت بوده و در قالب  JPGمیباشد.
تذکر شماره  :3در صورت عدم توجه دانشپذیر به نکات ذکر شده ،تمامی عواقب آن متوجه فرد بوده و کانون هیچ مسئولیتی در قبال
آن ندارد.

نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 32

سامانه آموزشwww.sts.seba.ir :

تلگرامseba_amuzesh :

تلفن تماس ( 021 – 84087 :داخلی ) 2

اینستاگرامiranianseba :

