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 ای بازار سرمایههای حرفهنامهتمدید گواهی مستندات شغلی جهت رویه اجرایی استعالم مدارک تحصیلی و

 در ای بازار سرمایه مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادارهای حرفهنامهدستورالعمل تمدید گواهی 5ه ماده بر تبصربنا

به منظور استفاده از رساند ارگزاران بورس و اوراق بهادار میبه اطالع کلیه اشخاص وابسته به اعضای کانون ک ،18/03/1395تاریخ 

)به آدرس  ها باید در سامانه آموزشی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارنامهی و تحصیلی خود برای تمدید گواهیامتیاز سوابق شغل

sts.seba.ir) مستندات اقدام به ارسال و بارگذاری مدارک تحصیلی و ب گزینه تایید سوابق شغلی و تحصیلیعضو شده و با انتخا 

 شغلی خود به شرح ذیل نمایند:

  به اختیار خود دررا  ند مراحل ذیلتوانمی باشند؛ها نمیاعضای هیچ کدام از کانون افرادی که از جمله اشخاص وابسته به توجه:

 نمایند.ها انجام هریک از کانون

 سوابق تحصیلی

دانشنامه یا تصویر  ضمن مشخص کردن مقطع و رشته تحصیلی خود در سامانه آموزشی، موظف هستند ءاشخاص وابسته به اعضا

در محل مشخص شده در سامانه بارگذاری  راذیل  هایدر رشته ا دکتری تخصصینامه موقت پایان تحصیالت کارشناسی ارشد یگواهی

به واحد آموزش کانون  ( مدرک بارگذاری شده رادر دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد )این کار باید برابر اصلکپی سپس  نموده و

 1511714511کدپستی  با ، طبقه دوم و32کارگزاران به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل افروز، پالک 

 قید گردد( "مربوط به تمدید-واحد آموزش کانون"ارسالی های )حتما روی پاکت ارسال نمایند.

 های تحصیلی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور استفاده از امتیاز سوابق تحصیلی:رشته

 مالی مدیریت 

 حسابداری 

 مالی مهندسی 

 اقتصاد 

 بیمه بانکداری و  

 مدیریت رشته مالی هایگرایش 

 MBA   بازارسرمایه 

  مالیحقوق  

 مدیریت صنعتی  

 )مهندسی صنایع )سیستم های مالی 

 )ریاضی )ریاضیات مالی 

 مدیریت بازرگانی 
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باشند، نیازی به ارسال کپی برابر که صرفا دارای مدرک کارشناسی می الزم به ذکر است آن دسته از اشخاص وابسته به اعضاء تذکر:

 کارشناسی ندارند.نامه موقت پایان تحصیالت یا گواهی اصل دانشنامه

 

 سوابق شغلی

 تصویریا  (ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی)صویر سوابق بیمه رسمی ت موظف هستند ی کانون کارگزارناشخاص وابسته به اعضا

ر محل مخصوص را د حداکثر دوسال گذشته خود (مدیر عامل مجموعهرسمی )ممهور به مهر  سوابق بیمه و گواهی اشتغال به کار خود

 بارگذاری نمایند.بارگذاری سوابق بیمه در سامانه آموزشی کانون 

 

 طریق درگاه از (ارزش افزوده مالیات بر %9به عالوه ریال  500.000) ریال 545.000پرداخت مبلغ و  الذکرپس از اتمام مراحل فوق

رک مد (در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد )این کار باید کانون و ارسال کپی برابر اصل آموزشی در سامانه پرداخت الکترونیکی

کلیه مستندات و مدارک از طرف کانون به مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال به آدرس کانون کارگزاران،  التحصیلیفارغ

نام در سامانه آموزشی کانون منجر به عدم ارسال اطالعات اشخاص به سازمان عدم تکمیل صحیح مراحل ثبتبدیهی است خواهد شد. 

به سازمان  های الزمپس از بررسی ،الذکری کلیه متقاضیان در صورت رعایت موارد فوقاسامچنین . همگرددبورس و اوراق بهادار می

 بورس و اوراق بهادار ارسال خواهد شد.

 تذکرات: 

 صورت دقت الزم را داشته باشید، در غیر این و تمامی اطالعات درخواستی خواهشمند است در وارد نمودن مشخصات فردی

 .باشدعهده فرد متقاضی می برمسئولیت بروز هرگونه اشتباه 

 نامه موقت پایان تحصیالت گواهیدانشنامه یا ) التحصیلیتنها مدرک مورد تایید سازمان، کپی برابر با اصل مدرک فارغ

باشد، بنابراین گواهی اشتغال به تحصیل، کپی کارت دانشجویی، ریز نمرات، دفاعیه می ا دکتری تخصصی(کارشناسی ارشد ی

 و موارد مشابه قابل قبول نبوده و در صورت ارائه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 و  ان و به منظور تسریع در انجام امور، از مراجعه حضوری به واحد آموزش کانون کارگزار با توجه به حجم باالی متقاضیان

 خودداری نمایید.تماس تلفنی 

 ای های حرفهنامهانجام مراحل فوق صرفا مربوط به نحوه محاسبه سوابق تحصیلی و شغلی بوده و به معنای تمدید گواهی

ای و استعالم امتیازات مربوطه با مرکز های حرفهنامهباشد؛ متقاضیان باید جهت اطالع از نحوه تمدید گواهیاشخاص نمی

 د.س و اوراق بهادار تماس حاصل نماینسازمان بور آموزش

 

 

 

 واحد آموزش کانون


