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 نامه کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارای و صدور گواهیهای آموزش حرفهضوابط برگزاری دوره
 

 هب انم خدا 

نامه کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و ای و صدور گواهیهای آموزش حرفهضوابط برگزاری دوره

 اوراق بهادار

 هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 05/02/1391مصوب 
 

 72ماده  2و بند  7ماده  14و 12، 4، بندهای  6ماده  5زار اوراق بهادار، بند اب قانون 1ماده  6و 5تای اجرای بند در راس   

سنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و ماده  سا ضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و به  8ا ستورالعمل ع د

 منظور:

 های عملی اشخاص وابسته به اعضاءافزایش مهارت -

 های عضوای اشخاص حقیقی برای تصدی برخی از مشاغل در شرکتتائید صالحیت حرفه -

 ای و افزایش کیفیت ارائه خدمات اشخاص وابسته به اعضاءدانش حرفهارتقاء  -

 این ضوابط به تصویب هیأت مدیره کانون رسید.  

 مجلس شورای اسالمی 1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب آذرماه  1هایی که در ماده واژه :1ماده 

هیأت مدیره س  ازمان بورس و  9/8/1388و ماده یک دس  تورالعمل عض  ویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مص  وب 

 :باشنددارای معانی زیر می های دیگرروند. واژهبه کار می ضوابطاند، به همان مفاهیم در این تعریف شدهاوراق بهادار 

شخاص حقیقی به منظور انجام هناممنظور گواهی نامه کاربردی:( گواهی1 ضوابط برای ا ساس این  ست که کانون برا ای ا

 نماید.های عضو صادر میبرخی از وظایف و امور در شرکت

نامه کاربردی برگزار دوره آموزشی است که کانون براساس مفاد این ضوابط جهت صدور گواهی ای:( دوره آموزش حرفه2

 نماید. می

بندی کارگزاران در زمینه اوراق بهادار و کاال اس   ت که توس   ط س   ازمان بورس انجام رزیابی و رتبهمنظور ا بندی:( رتبه3

 پذیرد.می

 کند.نماید را تعیین مینامه کاربردی صادر میها گواهیها و وظایفی که برای آنکانون سمت: 2ماده

باشد را جهت شرکت در این ضوابط می 2وضوع ماده ها و یا انجام وظایف مدار سمتتواند فردی را که عهدهعضو می: 3ماده

 نامه کاربردی به کانون معرفی نماید.ای و اخذ گواهیدوره آموزش حرفه

ضوی که عهده: 4ماده  سته به ع سمتشخص واب ضوع ماده دار  ضوابط می 2ها و یا انجام وظایف مو سایر این  شد و یا  با

 نامه کاربردی شرکت نمایند.جهت اخذ گواهیای توانند در دوره آموزش حرفهمتقاضیان می

ای، برای اشخاص وابسته به اعضاء نسبت های آموزش حرفههای برگزاری دورهکانون با توجه به امکانات و محدودیت تبصره:

 شود.به سایر متقاضیان اولویت قائل می

شرایهای آموزش حرفهکانون برای افرادی که دوره: 5ماده  ضوابط را احراز میای را گذرانده و  شده در این  کنند، ط تعیین 

 نماید.نامه کاربردی صادر میگواهی

 شوند:های این ضوابط مشخص میموارد ذیل در پیوست :6ماده

 شود.نامه کاربردی صادر میها گواهیها و یا وظایفی که برای آنسمت -الف

 نامه کاربردیهای آن جهت اخذ گواهیای و سرفصلهای آموزش حرفهدوره -ب
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 نامه کاربردینیازهای اخذ گواهیپیش -ج

 ایهای آموزش حرفهها از شرکت در برخی از دورهمعافیت -د

 ایهای آموزش حرفهکنندگان در دورهنحوه ارزیابی و سنجش شرکت -ه

 نامه کاربردیمدت اعتبار و نحوه تمدید گواهی -و

 رسد.موارد مندرج در این ماده به تصویب هیأت مدیره کانون می های کاربردینامهبرای هریک از گواهی تبصره:

های آموزشی ای دارای امتیاز حضور و مشارکت در کالسهای آموزش حرفهحضور شخص وابسته به عضو در دوره: 7ماده 

 شود.بندی به عضو اعطا میاست که امتیاز مربوطه توسط کانون مطابق مقررات در فرآیند رتبه

بندی را به س ازمان نامه کاربردی در فرآیند رتبهتواند پیش نهاد تخص یص امتیاز به پرس نل دارای گواهیانون میک :8ماده 

سنل دارای گواهی ضایی که از پر ساً امتیازی برای اع ستفاده میارائه نماید و یا خود را نمایند در امتیازات مربوط نامه کاربردی ا

 بگیرد.بندی در نظر به خود در فرآیند رتبه

 به تصویب هیأت مدیره کانون رسید.  05/02/1391ماده، دو تبصره و دو پیوست در تاریخ  9این ضوابط در : 9ماده
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 "پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار"نامه کاربردی (: گواهی1پیوست )

نامه کاربردی برای کارکنان، کارشناسان و مدیران پذیرش سفارش مشتریان در زمینه اوراق بهادار قابل معامله این گواهی

در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و یا هر ش  خص وابس  ته به عض  و که هر یک از وظایف مربوطه در این زمینه 

ان، اخذ درخواس  ت ص  دور کد معامالتی از مش  تریان،  بت نظیر دریافت س  فارش  ات خرید و فروش، احراز هویت مش  تری

 عضو، ارسال سفارش مشتریان به واحد معامالت را بر عهده دارد، تعریف شده است. OMSسفارش مشتریان در 

های آن به شرح ذیل بایست گذرانده شود و سرفصلنامه کاربردی میای که جهت اخذ این گواهیهای آموزش حرفهدوره

 است:

 قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه الف.

 ( معرفی ارکان نظارتی بازار اوراق بهادار1-الف

 شورای عالی بورس و اوراق بهادار؛ اعضا، وظایف

 سازمان بورس و اوراق بهادار؛ ماهیت، ساختار حاکمیتی، وظایف

 ( معرفی اشخاص تحت نظارت )ارکان اجرایی بازار اوراق بهادار(2-الف

 مالی؛ تعاریف وکارکردهانهادهای 

 گذاریکارگزاری، سبدگردان، بازارگردان، مشاور سرمایه

 گذاریصندوق های سرمایه

 هاگذاری و هلدینگهای سرمایهشرکت

 های تامین سرمایهشرکت

 ناشران اوراق بهادار

 بندی؛ ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس و یا  بت شده نزد سازمانتعاریف و طبقه

 الزامات  بت نزد سازمان و پذیرش در بورس یا فرابورس و انتشار اطالعات

 های خود انتظام تشکل

 گذاری استانیهای سرمایهگذاری، کانون شرکتها؛ کانون کارگزاران، کانون نهادهای سرمایهکانون

 ها؛ بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کاال، بورس انرژیبورس

 گذاری مرکزی و تسویه وجوهسپردهاتاق پایاپای؛ شرکت 

 ماهیت و ساختار حاکمیتی

 کارکردها و وظایف؛  نگهداری سهام به صورت سپرده، و یقه نمودن اوراق بهادار، سایر اقدامات

 ها و بازارهای خارج از بورسالزامات تسویه وجوه کلیه معامالت در بورس

 شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

 یماهیت و ساختار شرکت

 کارکردها و وظایف

 بندی بازارها( طبقه3-الف

 بازار اولیه، بازار  انویه، بازار مشتقه

 ( ابزارهای مالی قابل معامله4-الف

  سهام، حق تقدم سهام، اوراق بدهی، اوراق مشتقه و سایر اوراق پذیرفته شده

 ها در بازار سرمایه( ناهنجاری5-الف

 هاتعاریف و انواع ناهنجاری
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 مصادیق و نحوه رسیدگی)کمیته سازش ، هیات داوری(اختالف؛ 

 تخلف؛ مصادیق، نحوه رسیدگی و مراجع رسیدگی به تخلفات

 جرم؛ مصادیق و نحوه رسیدگی

 های قانونی از بازار سرمایه( حمایت6-الف

 های مالیاتی؛ معافیت

 های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت

 ابزارهای نوین مالی، 

 پذیرفته شده در بورس کاال،کاالهای 

 گذاری مشترک های سرمایهصندوق

 گذاری مشترکهای سرمایهصدور و ابطال واحدهای صندوق

 معافیت از برگزاری مزایده و مناقصه

 گذاریخروج از نظام قیمت

 هاهای سهامی و مسائل مرتبط به آن( شرکت7-الف

 انواع و تعاریف

 های مالیافزایش سرمایه و صورت ساختار حاکمیتی، مجامع، سال مالی،

 اختیارات مدیران

 حقوق صاحبان سهام

 های کارگزاری( نحوه استخدام و نقل و انتقال کارکنان بین شرکت8-الف

 نحوه قطع همکاری

 شرایط اعطای گواهی خاتمه همکاری

 کمیته حل اختالف؛ اعضا و اختیارات

 های کارگزارینحوه نقل و انتقال کارکنان بین شرکت

 شویی( آشنایی مقدماتی با مقررات پول9-الف

 

 ب. سازوکار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

 ( مفاهیم و اصطالحات1-ب

 ها؛ شاخص کل، شاخص قیمت، شاخص قیمت و بازده نقدیانواع شاخص

 میانگین قیمتها؛ اولین قیمت، قیمت پایانی، کمترین و بیشترین قیمت، انواع قیمت

 حجم معامالت و ارزش بازار

 حجم مبنا و قیمت پایانی سهام

 سهام شناور آزاد

 افزایش سرمایه

P/E ،EPS و تعدیل آن 

 ( نحوه اخذ سفارش خرید یا فروش مشتری2-ب

 نحوه صدورکد معامالتی سهامدار، احراز هویت و مدارک مورد نیاز

 الزمنحوه تکمیل فرم سفارش خرید یا فروش و مدارک 

 گیریانواع سفارشات و دوره سفارش

 نحوه سپرده کردن سهام
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 نحوه اصالح مشخصات سهام داران

 نحوه ارزیابی اعتبار اوراق سهام

 نحوه  بت، تهیه و نگهداری اطالعات و مدارک (3-ب

 اطالعات و مدارک مشتریان

 های مشتریان و اصالح آناطالعات و مدارک سفارش

 در بورس و فرابورس نحوه انجام معامالت (4-ب

 اجرای سفارش مشتریان در سامانه معامالت

 گشایش، گشایش، حراج پیوسته، حراج ناپیوسته پایانی، پایان معاملهمراحل انجام معامالت؛ پیش

 ساعات و روزهای انجام معامالت

 انواع معامالت؛ خرد، بلوک، عمده و عمده شرایطی

 راق حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن و سایر اوراق پذیرفته شدهمعامالت حق تقدم سهام، اوراق مشارکت، او

 توقف و بازگشایی نماد معامالتی

 های معامالتی؛ دامنه نوسان قیمت، گره و رفع گره معامالتی، محدودیت حجمیمحدودیت

 های کارگزاریهای انجام معامالت برای کارکنان شرکتمحدودیت

 عرضه اولیه، خرید گروهی و تخصیص

 ( تسویه و پایاپای5-ب

 صدور اعالمیه خرید و فروش

 گواهینامه نقل و انتقال سهام

 کارمزد و هزینه معامالت

 زمان تسویه معامالت؛ سهام، اوراق بدهی و سایر اوراق پذیرفته شده

 تعیین و تغییر کارگزار ناظر، چگونگی مشخص شدن کارگزار ناظر به صورت خودکار

 آتی سهام( معامالت قراردادهای 6-ب

 مبانی و مفاهیم قراردادهای آتی سهام

 نحوه اخذ سفارش؛ اخذ کد، بیانیه ریسک، گشایش حساب عملیاتی، انواع سفارشات

 تسویه؛ وجه تضمین، انواع تضامین، بروز رسانی حساب ها،تقویم معامالتی، تسویه نقدی

 ( تخفیفات مجاز در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران7-ب

 ( مصادیق ناهنجاری8-ب

 ضوابط انضباطی کارکنان پذیرش

 ها و خدمات غیرمجاز کارکنان پذیرشفعالیت

 

 مداریهای ارتباطی و مشتریج. مهارت

 های برقراری ارتباط مو ر( مهارت1-ج

 مفهوم ارتباطات انسانی و چرخه ارتباطی

 عوامل دخیل در برقراری ارتباطات انسانی

 موانع ارتباطی و منشا آن

 های آنتا یرگذاری و شیوه

  های ارتباط مو رشاخصه

 ابزارهای ارتباطی؛ کالمی و غیرکالمی
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 کاربرد متبحرانه ابزارهای ارتباطی در محیط کار

 های رفتار با مشتری( اصول و مهارت2-ج

 مداریمروری بر مفاهیم مشتری

 ها های خدماتی بنگاهعلل نارضایتی مشتری و شکاف

 با مشتری های ارتباطشیوه

 شیوه مدیریت رفتار مشتری عصبانی

 فرآیند خنثی نمودن عصبانیت در مشتری: کنترل، پذیرش، تمرکز و حل مشکل

 مداریچند توصیه برای مشتری

 

 اید. اصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه

 بهادار ای مصوب هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراقاصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه

 نامه کاربردی به شرح ذیل است:نیازهای اخذ این گواهیپیش

 نامه تحصیلی دیپلم مورد تائید وزارت آموزش و پرورشدارا بودن گواهی •

به غیر از دارندگان مدرک دیپلم کامپیوتر یا کارشناسی در هر رشته و گرایشی  Iسطح  ICDLنامهدارا بودن گواهی •

 سابقه کاریا دارندگان بیش از یک سال 

 باشند:ای به شرح ذیل معاف میهای آموزش حرفهنامه کاربردی از شرکت در دورهبرخی افراد جهت اخذ این گواهی

 این پیوست. 2بند  "الف"ای اصول بازار سرمایه از دوره نامه حرفهدارندگان گواهی •

این  2بند  "د"و  "ج"، "الف"های دورهنامه کاربردی پذیرش س   فارش مش   تریان کاال و انرژی از دارندگان گواهی •

 پیوست.

 این پیوست. 2بند  "د" گر بر خط گروهی از دورهنامه کاربردی معاملهدارندگان گواهی •

 این پیوست. 2بند  "د"و  "الف"های نامه کاربردی نظارت و کنترل داخلی از دورهدارندگان گواهی •

 پذیرد.های کانون صورت میای فوق با انجام آزمونآموزش حرفههای کنندگان در دورهارزیابی و سنجش شرکت

های نامه کاربردی از زمان صدور به مدت سه سال خواهد بود و تمدید آن منوط به شرکت در دورهمدت اعتبار این گواهی

 باشد.شود، میای که توسط کانون تعیین میآموزش حرفه

 

 

 

 

 

 

 



 

 24از  7صفحه 

 نامه کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارای و صدور گواهیهای آموزش حرفهضوابط برگزاری دوره
 

 "کاال و انرژی مشتریان سفارش پذیرش" کاربردی نامهگواهی: (2) پیوست

سان و مد یبرا یکاربرد نامهیگواه نیا قابل  بر کاال/ یمبتن بهادار کاال و اوراق نهیدر زم انیسفارش مشتر رشیپذ رانیکارکنان، کارشنا

 رینظ نهیزم نیدر ا مربوطه فیاز وظا کیهر شخخ و وابهخخته به کهخخو که هر  ایو  رانیا یو بورس انرژ رانیا یمعامله در بورس کاال

 انیثبت سفارش مشتر ان،یاز مشتر یکد معامالت صدور اخذ درخواست ان،یمشتر تیاحراز هو ان،یو فروش مشتر دیسفارشات خر افتیدر

 شده است. فیرا بر کهده دارد، تعر معامالت به واحد انیکهو، ارسال سفارش مشتر OMSدر 

  :است ذیل شرح به آن هایسرفصل و شود گذرانده بایهتمی کاربردی ینامهگواه این اخذ جهت که ایحرفه آموزش هایدوره

 سرمایه بازار عمومی مقررات و الف. قوانین

  بهادار اوراق بازار نظارتی ارکان معرفی (1-الف

 اعضاء و وظایف بهادار؛ اوراق و بورس عالی شورای

 وظایف ساختار، ماهیت، بهادار؛ اوراق و بورس سازمان

 )بهادار اوراق بازار اجرایی ارکان(نظارت  تحت اشخاص معرفی (2– الف

 وکارکردها تعاریف مالی؛ نهادهای

 سرمایه گذاری مشاور بازارگردان، سبدگردان، کارگزاری،

 گذاری سرمایه صندوق های

 ها هلدینگ و گذاری سرمایه شرکت های

 سرمایه تامین شرکت های

 بهادار اوراق ناشران

 سازمان. نزد شده  بت یا و فرابورس و بورس در شده پذیرفته ناشران بندی؛طبقه و تعاریف

 اطالعات. انتشار و فرابورس یا بورس در پذیرش و سازمان نزد  بت الزامات

 انتظام خود هایتشکل

 استانی سرمایه گذاری شرکتهای کانون گذاری، سرمایه نهادهای کانون کارگزاران، کانون کانونها؛

 انرژی ایران بورس کاالی ایران، بورس فرابورس ایران، بهادار تهران، اوراق بورس ها؛بورس

 وجوه تسویه و مرکزی اوراق بهادار سپرده گذاری شرکت پایاپای؛ اتاق

 حاکمیتی ساختار و ماهیت

 اقدامات سایر بهادار، اوراق نمودن و یقه سپرده، صورت به سهام نگهداری وظایف؛ و کارکردها

 بورس از خارج بازارهای و بورسها در معامالت کلیه وجوه تسویه الزامات

 تهران بورس فناوری مدیریت شرکت

 شرکتی ساختار و ماهیت

 وظایف و کارکردها

  بازارها بندیطبقه (3-الف

 مشتقه، بازار فیزیکی بازار  انویه، بازار اولیه، بازار

  معامله قابل مالی ابزارهای (4-الف

 شده. پذیرفته اوراق سایر و مشتقه اوراق بدهی، اوراق سهام، تقدم حق سهام،

  سرمایه بازار در هاناهنجاری (5-الف

 ها؛ناهنجاری انواع و تعاریف

 ؛)داوری هیات ، سازش کمیته(رسیدگی نحوه و مصادیق اختالف؛
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 تخلفات؛ به رسیدگی مراجع و رسیدگی نحوه مصادیق، تخلف؛

 رسیدگی؛ نحوه و مصادیق جرم؛

 سرمایه بازار از قانونی هایحمایت( 6-الف

 مالیاتی؛ هایمعافیت

 فرابورس؛ و بورس در شده پذیرفته هایشرکت

 مالی؛ نوین ابزارهای

 کاالی ایران؛ بورس در شده پذیرفته کاالهای

 بورس انرژی ایران؛ در شده پذیرفته کاالهای

 مشترک؛ گذاریسرمایه هایصندوق

 مشترک؛ گذاریسرمایه هایصندوق واحدهای ابطال و صدور

 مناقصه؛ و مزایده برگزاری از معافیت

 گذاری.قیمت نظام از خروج

 ها آن به مرتبط مسائل و سهامی هایشرکت (7-الف

 تعاریف؛ و انواع

 مالی؛ هایصورت و سرمایه افزایش مالی، سال مجامع، حاکمیتی، ساختار

 مدیران؛ اختیارات

 سهام. صاحبان حقوق

 کارگزاری هایشرکت بین کارکنان انتقال و نقل و استخدام نحوه (8-الف

 همکاری؛ قطع نحوه

 همکاری؛ خاتمه گواهی اعطای شرایط

 اختیارات؛ و اعضا اختالف؛ حل کمیته

 کارگزاری. هایشرکت بین کارکنان انتقال و نقل نحوه

 پولشویی مقررات مبارزه با مقدماتی آشنایی (9-الف

 

 ایران کاالی بورس عملیاتی و مقرراتی سازوکار. ب

 کاال بورس در شده پذیرفته محصوالت (1-ب

 پتروشیمی. و صنعتی کشاورزی، های گروه
  مشتریان سفارش دریافت نحوه (2-ب

 ؛نیاز مورد مدارک و هویت احراز اخذ، نحوه و شرایط انواع، معامالتی؛ کد

 ؛هامحدودیت و کاال فروش و خرید سفارش اخذ نحوه

 ؛دریافت پیش اخذ نحوه و میزان زمان، دریافت؛ پیش

 ؛مشتریان وکالتی حساب به مربوط موارد
 مدارک و اطالکات نگهداری و تهیه ثبت، ( نحوه3-ب

 ؛مشتریان مدارک و اطالعات

 .آن اصالح و مشتریان های سفارش مدارک و اطالعات
  کاالیی گروه هر تفکیک به کاال بورس در معامالت انجام نحوه (4-ب

 ؛معامالت آمار و ها عرضه اعالم نحوه

 ؛معامالت انجام مراحل

 ؛کاالیی چند و کاالیی تک معامالت
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 کاال. بورس در معامله قابل قراردادهای انواع
 کاالیی گروه هر تفکیک به تحویل و تهویه (5-ب

 ؛تسویه زمان اعتباری، تسویه نحوه نقدی، تسویه نحوه تسویه، انواع

 ؛کاال خرید حواله دریافت و صدور فرآیند

 ؛کارمزدها

 ؛تسویه در تاخیر جرایم

 ؛فروش و خرید قرارداد فسخ جرایم

 ؛تحویل

 تحویل. در تاخیر جرایم

یصادرا ( معامالت6-ب  ت 

 ؛خارجی بازرگانی اصطالحات

 ؛اسنادی اعتبارات اصطالحات

 فسخ. و تاخیر جرایم و تسویه نحوه دریافت، پیش
  کاال بورس در بازاریابی و ت فیفات (7-ب

 ؛مجاز های تخفیف

 بازاریابی هزینه سقف
  کاال بورس در مشتقه ابزارهای معامالت (8-ب

 ؛مشتقه ابزارهای مبانی و مفاهیم

 ؛سفارشات انواع عملیاتی، حساب گشایش ریسک، بیانیه کد، اخذ سفارش؛ اخذ نحوه

 ؛هاحساب رسانی بروز تضمین، وجه اخطاریه تضامین، انواع تضمین، وجه تسویه؛

 نقدی. تسویه معامالتی، تقویم تحویل، آمادگی گواهی تحویل؛
 ناهنجاری ( مصادیق9-ب

 پذیرش؛ کارکنان انضباطی ضوابط

 .پذیرش کارکنان مجاز غیر خدمات و هافعالیت

 

 ایران انرژی بورس عملیاتی و مقرراتی ج. سازوکار

 انرژی ایرانضوابط پذیرش کاال و اوراق بهادار قابل معامله در بورس 

 انرژی بورس در شده پذیرفته محصوالت (1-ج

 تابلوی نفت، گاز و سایر حامل های انرژی؛

 تابلوی برق.

 ( فرآیندهای پذیرش کاال2-ج

 رویه های عمومی پذیرش در بورس انرژی ایران؛

 پذیرش کاال در بازار فیزیکی )کاالی اصلی، کاالی مشابه، بازار فرعی( ؛

 قابل معامله؛پذیرش اوراق بهادار 

 پذیرش سایر اوراق بهادار قابل معامله )صندوق سرمایه گذاری پروژه، اوراق گواهی ظرفیت( ؛

 شرایط تعلیق و لغو پذیرش و دالیل آن؛

 تعلیق و لغو پذیرش کاالها )بازار فیزیکی، بازار مشتقه(؛

 مشابه و ...(؛بررسی درخواست پذیرش کاال و آماده سازی مستندات جهت پذیرش )کاالی اصلی، 
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 نحوه نظارت بر حسن انجام مفاد دستور العمل پذیرش؛

 ها؛حق پذیرش و حق درج ساالنه و چگونگی اعمال آن

 های واحدهای پذیرش.مراجع معتبر برای پیگیری

 مشتریان سفارش دریافت ( نحوه3-ج

 نیاز؛ مورد مدارک و هویت احراز اخذ، نحوه و شرایط انواع، معامالتی؛ کد

 ها؛محدودیت و کاال فروش و خرید سفارش اخذ نحوه

 دریافت؛ پیش اخذ نحوه و میزان زمان، دریافت؛ پیش

 تضامین عرضه کنندگان. به مربوط موارد

  مدارک و اطالعات نگهداری و تهیه  بت، ( نحوه4-ج

 مشتریان؛ مدارک و اطالعات

 آن. اصالح و مشتریان سفارشهای مدارک و اطالعات

 بازار هر تفکیک به انرژی بورس در معامالت انجام ( نحوه5-ج

 معامالت؛ آمار و عرضه ها اعالم نحوه

 معامالت؛ انجام مراحل

 انرژی ایران؛ بورس در معامله قابل قراردادهای انواع

 انواع روش های حراج.

 هر بازار تفکیک به تحویل و ( تسویه6-ج

 بازار فیزیکی فرآورده های هیدروکربوری؛

 برق؛بازار فیزیکی 

 سلف موازی استاندارد برق؛

 سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر؛

 تسویه؛ زمان اعتباری، تسویه نحوه نقدی، تسویه نحوه تسویه، انواع

 کاال؛ خرید حواله دریافت و صدور فرآیند

 کارمزدها؛

 تسویه؛ در تاخیر جرایم

 فروش تحویل؛ و خرید قرارداد فسخ جرایم

 تحویل. در تاخیر جرایم
  صادراتی معامالت (7-ج

 تجارت بین الملل )اینکوترمز( ؛ اصطالحات

 فسخ ؛ و تاخیر جرایم و تسویه نحوه پرداخت، پیش

  انرژی ایران بورس در بازاریابی و ( تخفیفات8-ج

 مجاز؛ هایتخفیف

 بازاریابی. هزینه سقف

 انرژی ایران بورس در مشتقه ابزارهای ( معامالت9-ج

 مشتقه ؛ ابزارهای مبانی و مفاهیم

 سفارشات ؛ انواع عملیاتی، حساب گشایش ریسک، بیانیه کد، اخذ سفارش؛ اخذ نحوه

 ها؛حساب رسانی بروز تضمین، وجه اخطاریه تضامین، انواع تضمین، وجه تسویه؛

 نقدی. تسویه معامالتی، تقویم تحویل، آمادگی گواهی تحویل؛

  ناهنجاری ( مصادیق10-ج
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 پذیرش؛ کارکنان انضباطی ضوابط

 پذیرش. کارکنان مجاز غیر خدمات و هافعالیت

 

 مداری مشتری و ارتباطی هاید. مهارت

  مو ر ارتباط برقراری هایمهارت (1-د

 ارتباطی؛ چرخه و انسانی ارتباطات مفهوم

 انسانی؛ ارتباطات برقراری در دخیل عوامل

 آن؛ منشا و ارتباطی موانع

 آن؛ های شیوه و تا یرگذاری

 مو ر؛ ارتباط های شاخصه

 غیرکالمی؛ و کالمی ارتباطی؛ ابزارهای

 کار محیط در ارتباطی ابزارهای متبحرانه کاربرد

  مشتری با رفتار مهارتهای و اصول (2-د 

 مداری؛ مشتری مفاهیم بر مروری

 ها؛بنگاه خدماتی شکافهای و مشتری نارضایتی علل

 مشتری؛ با ارتباط هایشیوه

 عصبانی؛ مشتری رفتار مدیریت شیوه

 مشکل؛ حل و تمرکز پذیرش، کنترل، :مشتری در عصبانیت نمودن خنثی فرآیند

 مشتری مداری. برای توصیه چند

 

 حرفه ای رفتار معیارهای و اخالقی . اصول هـ 

 ای مصوب هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهاداراصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه

 :است ذیل شرح به کاربردی گواهینامه این اخذ نیازهایپیش

 پرورش و آموزش وزارت تائید مورد دیپلم تحصیلی نامهگواهی بودن دارا •

 گرایشی و هر رشته در کارشناسی یا کامپیوتر دیپلم مدرک دارندگان از غیر به I سطح ICDL نامهگواهی بودن دارا •

 کار. سابقه سال یک از بیش دارندگان یا

 :باشندمی ذیل معاف شرح به ایحرفه آموزش هایدوره در شرکت از کاربردی نامهگواهی این اخذ جهت افراد برخی

 پیوست. این 2 بند "الف "دوره از سرمایه بازار اصول ایحرفه نامهگواهی دارندگان •

 .این پیوست2 بند " ه  "و "د" ،"الف "هایدوره از ربهادا اوراق مشتریان سفارش پذیرش کاربردی نامهگواهی دارندگان •

 این پیوست.2 بند  " ه  "دوره از گر برخط گروهیمعامله کاربردی نامهگواهی دارندگان •

 این پیوست.2 بند  "ه " و "الف"های دوره نظارت و کنترل داخلی از کاربردی نامهگواهی دارندگان •

 .پذیردصورت می کانون هایآزمون انجام با فوق ایحرفه آموزش هایدوره در کنندگانشرکت سنجش و ارزیابی

شرکت در دوره سال خواهد بود و تمدید آن منوط به  سه  صدور به مدت  های مدت اعتبار این گواهینامه کاربردی از زمان 

 باشد.شود، میای که توسط کانون تعیین میآموزش حرفه
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 "داخلی نظارت و کنترل"نامه کاربردی (: گواهی3پیوست )

شرکتاین گواهی سئولین واحد نظارت در  سان و م شنا ضو کانون یا هر نامه کاربردی برای کارکنان، کار های کارگزاری ع

های کارگزاری مصوب هیأت های داخلی شرکتشخص وابسته به عضو که وظایف واحد نظارت موضوع دستورالعمل کنترل

 ارد، تعریف شده است.مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده د

های آن به شرح ذیل بایست گذرانده شود و سرفصلنامه کاربردی میای که جهت اخذ این گواهیهای آموزش حرفهدوره

 است:

 الف. قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه:
 انیرا سالمیا ریجمهو داربها اوراق زاربا نقانو -1

 اساسی قانون 44 کلی اصل هایسیاست اجرای تسهیل راستای در جدید مالی نهادهای و ابزارها قانون توسعه -2

 رتنظا تحت صشخاا توسط تطالعاا و ارکمد د،سناا هید ارشگز و ارینگهد ، بت لعملراستود -3

 داربها و اوراق رسو ب ارانگزرا ک نانو ک ءا عضا ین ب ءعضاا به بستهوا صشخاا لنتقاا و نقل و امستخدا بطاضو -4

  اریگزرکا یشرکتها تتبلیغا لعملراستود -5

 های کارگزاریانضباطی شرکت لعملراستود -6

 مالی یهادنها سرمایه کفایت تماالزا لعملراستود -7

 دستورالعمل معامالت اعتباری اوراق بهادار -8

 بهادار اوراق و رسو ب ارانگزرا ک نکانو در عضویت لعملراستود -9

  داربها اوراق زاربا نقانو 35 دةما عموضو صشخاا تتخلفا ه ب سیدگیر لعملراستود  -10

 های کارگزاریهای داخلی شرکتدستورالعمل کنترل  -11

 

 های اوراق بهادارب. مقررات بورس

  انتهر داربها اوراق رسبو شرکت در تمعامال نامۀیینآ -1

 انتهر داربها اوراق رسبو در تمعامال منجاا ةنحو ییاجرا لعملراستود -2

 ایران رسبوفرا بهادار دراوراق  تمعامال منجاا ةنحو ییاجرا لعملراستود -3

  انیرا رسبوافر و انتهر داربها اوراق رسبو در داربها اوراق برخط تمعامال ییاجرا لعملراستود -4

  انتهر داربها اوراق رسبو در مسها تیآ اردادقر تمعامال لعملراستود -5

 انتهر داربها اوراق رسبو در مسها معامله رختیاا اردادقر تمعامال لعملراستود -6

  جیرخا ارسرمایهگذ به داربها اوراق معامله زمجو یعطاا بطاضو -7

  یپایاپا و تسویه اری،گذدهسپر ، بت لعملا رستود -8

  داربها اوراق تو یق لعملراستود -9

 داربها اوراق کالتیو تمعامال منجاا ةنحو لعملراستود  -10

  اریگزرکا ستما مرکز از دهستفاا با تلفنی یهارشسفا یافتدر ییاجرا لعملراستود  -11

 عضو یهااریگزرکا صخصودر داربهااوراق  رسبو شرکت راتختیاا و ظایفو لعملراستود  -12

  انتهر داربها اوراق رسبو در نیداگرزاربا فعالیت لعملراستود  -13

  انتهر داربها اوراق رسبو در داربها اوراق شپذیر لعملراستود  -14

  انیرا رسبوافر در داربها اوراق عرضۀ و شپذیر لعملراستود  -15

  داربها اوراق عرضه ورانمشا تخدما از دهستفاا بطاضو  -16

  اداربه اوراق عرضه ورانمشا تخدما از دهستفاا به املزا صخصو در مصوبه  -17
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 رسبوافر و انتهر داربها اوراق رسبو تمعامال تسویه تضمین وقصند لعملراستود  -18

 رسبوافر و داربها اوراق رسو ب در مها س متقد حق و مسها هعمد تمعامال در خرید نمتقاضیا به طمربو بطضوا  -19

 های کاالییج. مقررات بورس

  انیرا یکاال رسبو در کاال بر مبتنی داربها اوراق و کاال تمعامال لعملراستود -1

  و عض یاه اریگزرا ک صو خص در انر یا یکاال رسبو شرکت راتختیاا و ظایفو لعملراستود -2

  انر یا یکاال رسبو تمعامال یپایاپا و تسویه لعملراستود -3

 انر یا یاال ک رسبو شرکت در تیآ یهااردادقر تمعامال ییاجرا لعملراستود -4

 انر یا یکاال رسبو در کاال بر مبتنی داربها اوراق و کاال شپذیر لعملراستود -5

 انرژی بورس در کاال بر مبتنی بهادار اوراق و کاال معامالت دستورالعمل -6

 انرژی بورس در معامالت پایاپای و تسویه و کاال بر مبتنی بهادار اوراق و کاال گذاریسپرده و  بت دستورالعمل -7

 انرژی بورس در کاال بر مبتنی بهادار اوراق و کاال پذیرش دستورالعمل -8

 شوییقوانین و مقررات مبارزه با پول د.   

  پولشویی با رزهمبا نقانو -1

  پولشویی با رزهمبا نقانو ییاجرا ییننامهآ -2

 پولشوئی با رزهمبا عالی رایشو بمصو ن،مشتریا شناسایی لعملراستود -3

   نهانی تطالعاا نندگادار هید ارشگز ةنحو ییاجرا لعملراستود -4

  با رزهمبا عالی رایشو بمصو ،سرمایه زاربا نیکولکترا تخدما در پولشوئی با رزهمبا راتمقر عایتر لعملراستود -5

 پولشوئی

  وییپولش ا ب رزهمبا عالی رایشو بمصو ،سرمایه زاربا در نمظنو صشخاا از قبتامر هنحو لعملراستود -6

 رایشو بو مص ن،تریا مش تی پس انی نش ه ب رمایه س زاربا به طمربو ارکمد و دسناا لساار هنحو لعملراستود -7

 وییپولش با رزهمبا عالی

  ا   ب رزها   مب الی   ع رایو   ش بو   مص ،رمایه   س زارا   ب در ککو   مش تمعامال و تعملیا ارشگز لعملراستود -8

 وییپولش

 وییپولش زهحو در سرمایه زاربا در دسناا یمحاا و ارینگهد لعملراستود -9

  نامهیینآ اهر    هم به رسبو از رجخا یهازاربا و هارسبو در جیرخا اریگذسرمایه نامهیینآ ییاجرا لعملراستود -10

 وییپولش با رزهمبا عالی رایشو بمصو آن، ییاجرا

 

 ایاصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه.  ه

 ای مصوب هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهاداراصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه

 و. مقررات مشاوره و سبدگردانی

 مالی اطالعات پردازش و فعالیت تأسیس دستورالعمل -1

  دانسبدگر فعالیت و تأسیس لعملراستود -2

  گذاریسرمایه ورمشا فعالیت و تأسیس لعملراستود -3
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 کمشتر اریگذسرمایه یهاوقصند مالی یهاادیدرو هیدارشگز و  بت ییاجرا لعملراستود -4

 (آن اعنوا تمامی شامل)کمشتر اریسرمایهگذ یهاوقصند نمونه میدنامۀا و ساسنامها -5

 ز. اصول بازرسی و نظارت      
 ( مقدمات بازرسی1-ز

 تعریف بازرسی

 اهمیت بازرسی

 ضرورت بازرسی در نظام مالی

 ای، موردی، موضوعی و مستمر (دورهانواع بازرسی) 

 های بازرسی( روش2-ز

 مشاهده محیطی

 مطالعه اسناد و مدارک

 مصاحبه 

 ( فرآیند بازرسی3-ز

 شناخت مسئله

 تعیین مسئله

 گردآوری اطالعات

 بندی و ارائه گزارشجمع

 
 نامه کاربردی به شرح ذیل است:نیاز اخذ این گواهیپیش

 کارشناسی یا باالتر مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.دارا بودن مدرک تحصیلی  •

 باشند: ای به شرح ذیل معاف میهای آموزش حرفهنامه کاربردی از شرکت در دورهبرخی افراد جهت اخذ این گواهی

 این پیوست. "الف"نامه اصول بازار سرمایه از دوره مندرج در بند دارندگان گواهی •

 این پیوست. "ج"و  "ب"، "الف"گری بازار سرمایه از دوره مندرج در بند مه معاملهنادارندگان گواهی •

 این پیوست. "و"نامه مدیریت سبد اوراق بهادار از دوره مندرج در بند دارندگان گواهی •

 این پیوست. "د"و  "الف"ای مدیریت نهادهای بازار سرمایه از دوره مندرج در بند نامه حرفهدارندگان گواهی •

شتریان کاال و انرژی از دورهدارندگان گواهی • سفارش م شتریان اوراق بهادار و پذیرش  سفارش م  نامه کاربردی پذیرش 

 این پیوست. "ه"و  "الف"مندرج در بند 

 این پیوست. "ه"مندرج در بند  گر برخط گروهی از دورهنامه کاربردی معاملهدارندگان گواهی •

 

 پذیرد.های کانون صورت میای فوق با انجام آزمونهای آموزش حرفهدر دورهکنندگان ارزیابی و سنجش شرکت

های و تمدید آن منوط به شرکت در دورهسال خواهد بود  سهنامه کاربردی از زمان صدور به مدت مدت اعتبار این گواهی

 باشد.شود، میای که توسط کانون تعیین میآموزش حرفه
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 "گر برخط گروهیمعامله"کاربردی نامه (: گواهی4پیوست )

های کارگزاری عض   و کانون های معامالتی برخط گروهی در ش   رکتگران ایس   تگاهنامه کاربردی برای معاملهاین گواهی

 تعریف شده است.

های آن به شرح ذیل بایست گذرانده شود و سرفصلنامه کاربردی میای که جهت اخذ این گواهیهای آموزش حرفهدوره

 :است

 

 مقررات معامالت اوراق بهادارقوانین و الف(    
 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران -1

 قانون اساسی 44های کلی اصل قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست -2

 نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادارآیین -3

 کانون کارگزاران بورس و اوراق بهاداردستورالعمل کمیته سازش  -4

قانون بازار اوراق بهادار و دیگر اش  خاص تحت نظارت  35دس  تورالعمل رس  یدگی به تخلفات اش  خاص موض  وع ماده  -5

 سازمان

 دستورالعمل اجرایی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران -6

 رهای خارج از بورسها و بازاگذاری خارجی در بورسنامه سرمایهآیین -7

 نامه معامالت در شرکت بورس اوراق بهادار تهرانآیین -8

 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران -9

 دستورالعمل اجرایی معامالت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران  -10

 دستورالعمل تو یق اوراق بهادار  -11

 رالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایراندستو  -12

 گذاری، تسویه و پایاپایدستورالعمل  بت، سپرده  -13

 دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران  -14

 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس   -15

 اجرایی معامالت مبتنی بر مذاکره اوراق بهادار در فرابورس ایراندستورالعمل  -16

 های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاریدستورالعمل اجرایی دریافت سفارش  -17

 ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار  -18

 ها و فرابورسکانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضاء  -19

 دستورالعمل معامالت اعتباری اوراق بهادار  -20

 

 ایب( اصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه      

 ای مصوب هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهاداراصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه

 

 گری اوراق بهادارج( معامله      
 ها؛ شاخص کل، شاخص قیمت، شاخص قیمت و بازده نقدیانواع شاخص  -1

 ها؛ اولین قیمت، قیمت پایانی، کمترین و بیشترین قیمت، میانگین قیمتانواع قیمت -2

 حجم معامالت و ارزش بازار -3

 حجم مبنا و قیمت پایانی سهام -4

 سهام شناور آزاد -5
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 افزایش سرمایه -6

7- P/E ،EPS و تعدیل آن 

 نحوه انجام معامالت در بورس و فرابورس -8

 اجرای سفارش مشتریان در سامانه معامالت -9

 مراحل انجام معامالت؛ پیش گشایش، گشایش، حراج پیوسته، حراج ناپیوسته پایانی، پایان معامله  -10

 ساعات و روزهای انجام معامالت  -11

 انواع معامالت؛ خرد، بلوک، عمده و عمده شرایطی  -12

 عامالت حق تقدم سهام، اوراق مشارکت، اوراق حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن و سایر اوراق پذیرفته شدهم  -13

 های پذیرفته شده در بورس و فرابورسنمادهای شرکت  -14

 ETF گذاری قابل معامله صندوق سرمایه  -15

 توقف و بازگشایی نماد معامالتی  -16

 ره و رفع گره معامالتی، محدودیت حجمیهای معامالتی؛ دامنه نوسان قیمت، گمحدودیت  -17

 های کارگزاریهای انجام معامالت برای کارکنان شرکتمحدودیت  -18

 عرضه اولیه، خرید گروهی و تخصیص  -19

 تسویه و پایاپای  -20

 کارمزد و هزینه معامالت  -21

 زمان تسویه معامالت؛ سهام، اوراق بدهی و سایر اوراق پذیرفته شده  -22

 تعیین و تغییر کارگزار ناظر، چگونگی مشخص شدن کارگزار ناظر به صورت خودکار  -23

 مصوبات هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار و شرکت فرابورس در خصوص رویه انجام معامالت  -24

 گرانمصادیق ناهنجاری معامله  -25

 کلیات عملیات بازار  -26

 ن و ...(گران )اصول رقابت، سفارش پنهاهای فنی معاملهمهارت  -27

 آموزش کاربردی سامانه برخط گروهی  -28
 

 نامه کاربردی به شرح ذیل است:نیاز اخذ این گواهیپیش

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. •

 باشند: ای به شرح ذیل معاف میهای آموزش حرفهنامه کاربردی از شرکت در دورهبرخی افراد جهت اخذ این گواهی

 این پیوست. "ب"نامه پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار از سرفصل مندرج در بند دارندگان گواهی •

 این پیوست. "ب"نامه پذیرش سفارش مشتریان کاال و انرژی از سرفصل مندرج در بند دارندگان گواهی •

 این پیوست. "ب"صل مندرج در بند نامه نظارت و کنترل داخلی از سرفدارندگان گواهی •

گری در توانند اقدام به معاملهنامه، میگری اوراق تامین مالی بدون اخذ این گواهیای معاملهنامه حرفهندگان گواهیدار •

 های معامالتی برخط گروهی نمایند.ایستگاه

 

 پذیرد.های کانون صورت میونای فوق با انجام آزمهای آموزش حرفهکنندگان در دورهارزیابی و سنجش شرکت -1

های و تمدید آن منوط به شرکت در دورهسال خواهد بود  سهاز زمان صدور به مدت  یکاربرد نامهیگواه نیاعتبار ا مدت -2

 باشد.شود، میای که توسط کانون تعیین میآموزش حرفه
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 "گذاریهای سرمایهکارشناس مالی صندوق"نامه کاربردی (: گواهی5پیوست )
سان و مد یبرا یکاربرد نامهیگواه نیا -1 شنا سرمایهصندوق رانیکار ضو که هر  ای گذاریهای  سته به ع شخص واب از  کیهر 

های دارایی، بدهی، هزینه، درآمد، محاسبه کارمزد ارکان، تقسیم سود، تهیه و تحلیل گزارششناسایی  نهیدر زم مربوطه فیوظا

 شده است. فیبر عهده دارد، تعررا  هاقانونی و مالی، برگزاری مجامع صندوق

ستمی کاربردی نامهگواهی این اخذ جهت که ایحرفه آموزش هایدوره -2 صل و شود گذرانده بای  ذیل شرح آن به هایسرف

  :است

 الف. قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه

 ان،یرا سالمیا ریجمهو داربها اوراق زاربا نقانو -1

 ان،یرا سالمیا ریجمهودار بها اوراق زاربا نقانوآیین نامه اجرایی  -2

 ان،یرا سالمیا ریجمهودار بها اوراق زاربا نقانودستورالعمل اجرایی فصل ششم  -3

 اساسی، قانون 44 کلی اصل هایسیاست اجرای تسهیل راستای در جدید مالی نهادهای و ابزارها قانون توسعه -4

 دستورالعمل معامالت اعتباری اوراق بهادار، -5

 ،مالی یهادنها سرمایه کفایت تماالزا لعملراستود -6

 ،سند پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در حوزه بازار سرمایه -7

 ،دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه -8

 .1347 و الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1311قانون تجارت  -9

 ایب. اصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه

 ای مصوب هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهاداراصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه  

 گذاریهای سرمایهج. ساز و کار مقرراتی ناظر بر تاسیس و فعالیت صندوق

 گذاری،های سرمایهآشنایی با صندوق -1

 گذاری،های سرمایهموافقت اصولی جهت تاسیس صندوق تنظیم فرم -2

 گذاری،های سرمایهاساسنامه و امیدنامه جهت تاسیس صندوقتنظیم  -3

 گذاری،های سرمایهتشریح مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق -4

 گذاری.های سرمایههای حاکم بر فعالیت صندوقها و دستورالعملها، بخشنامهها، اطالعیهتشریح ابالغیه -5

 گذاریهای سرمایهد. حسابداری صندوق

 گذار : عادی و سجامریف سرمایهاحراز هویت و تع -1

  بت نام از پرتال: تعریف سرمایه گذار غیر فعال، احراز هویت و فعال کردن.-

 سجام: سجام چیست، نحوه  بت نام از سجام در پرتال و ادمین.-

و بلند مدت افتتاح حساب بانکی: تایید متولی ) اشاره به وظایف متولی در اساسنامه( ، انواع حساب بانکی ) کوتاه مدت  -2

سرمایه صاب  سود، حد ن سایی  شنا شمار،  شمار یا ماه  سود روز  سود ) ارزش و...(،  سپرده ) ابالغیه مربوطه(، تنزیل  گذاری 

 فعلی و آتی(، دریافت سود ) نرخ سود دارد یا خیر(.

واحدها  گیری، حذف، رد، ویرایش و تایید درخواس  ت، س  قف و کفهای مختلف، مغایرتص  دور: نقدی از محل حس  اب -3

 مبنا، ساعت مجاز و...(. NAV)امیدنامه ای(، رویه صدور )

شاره به گذاریسرمایه -4 سهام(: کارمزد معامالت )ا سقف ریالی، حداقل  pdfها )خرید  نرخ کارمزد، ابالغیه های تخفیف، 

 گذاری.ا سپردهگیری بگیری با کارگزاری، مغایرتکارمزد کارگزار(، بهای تمام شده خرید،  بت حسابداری، مغایرت



 

 24از  18صفحه 

 نامه کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارای و صدور گواهیهای آموزش حرفهضوابط برگزاری دوره
 

ستور العمل تعیین سرمایه -5 گذاری )خرید اوراق(: انواع اوراق ) کوپن دار یا بی کوپن، دارای بازارگردان و نرخ بازخرید(، د

سی  سود دریافتنی هنگام خرید ) برر سایی  شنا صوص اوراق دارای بازارگردان، کارمزد معامالت،   قیمت خرید فروش در خ

التفاوت سود دریافتی و شناسایی شده های حسابداری، شناسایی سود روزانه، دریافت سود، مابهاکسل سود روز شمار(،  بت

 گیریو مغایرت

و  بت حس  ابداری ذخیره و هزینه   گذاری )اوراق یا گواهی بانکی و گواهی س  که(: نحوه  بت، نرخ ش  کس  تس  رمایه -6

 .lotداری، برگشت، سود روزانه، هزینه انبار

:آموزش کدال، محاس  به قیمت تئوریک،  بت حس  ابداری، س  ناریو عدم تعلق س  ود به افزایش  مجامع )تقس  یم س  ود( -7

 اصالحیه سود. -سرمایه، تنزیل سود، زمانبندی دریافت سود، دریافت سود

مجامع )افزایش س  رمایه(:آموزش کدال ، انواع افزایش س  رمایه، جایزه و بهای تمام ش  ده حق تقدم، ش  ناس  ایی ) بت  -8

 گذاری.یمت تئوریک، مغایرت گیری با سپردهحسابداری( و ق

حق تقدم: تبدیل به س  هم )از محل مطالبات، نقدی، ترکیبی(، مهلت پذیره نویس  ی اولیه، پذیره نویس  ی  انویه،   بت  -9

 حسابداری، فروش تقدم استفاده نشده ) اطالعیه کدال(، قیمت تئوریک تثدم در هر مرحله طبق صورتجلسه سازمان.

ستور العمل تعیین قیمت و خرید و فروش، حد مجاز تعدیل قیمت، اطالعتعدیل قیمت )  -10 سی(:د شنا سانی، قیمت کار ر

 آماری. NAVمفهوم 

ارزش  یابی س  هام و اوراق: مفاهیم ارزش  یابی، دس  تور العمل تعیین قیمت خرید و فروش س  هام و اوراق، مفهوم خالص  -11

 .ارزش فروش، بهای تمام شده ، نحوه محاسبات،  بت حسابداری

 های فروش،  بت حسابداری، سود و زیان فروش.فروش )سهام(: محاسبات بهای تمام شده )میانگین قیمت(، کارمزد -12

های فروش، سود حاصل از فروش، فروش )اوراق(: محاسبات بهای تمام شده )میانگین قیمت(،  بت حسابداری، کارمزد -13

 سررسید اوراق و بازخرید.

: مجمع، تاس  یس، هزینه  ابت نرم افزار، حق نظارت س  ازمان و ... نحوه ش  ناس  ایی، های  ابت(مخارج انتقالی )هزینه -14

 استهالک،  بت حسابداری، تغییر هزینه طی سال مالی، نحوه پرداخت.

ها در های مختلف برای مدیر، ض  امن، متولی، حس  ابرس و... توض  یح جدول هزینهکارمزد ارکان:انواع کارمزد از محل -15

 تغییر کارمزد در طول سال، پرداخت )رویه + امیدنامه(، هزینه تصفیه.امیدنامه ، نحوه 

گذار فعال، پلکان خالص ارزش، نحوه محاسبه، شناسایی و های متغیر نرم افزار: از محل تعداد درخواست، سرمایههزینه -16

 پرداخت.

ست -17 ستتایید درخوا صدور:رویه تایید درخوا س NAVها )با های  صدور، روز جاری یا بعد(،  بت ح ابداری، تعدیالت 

 کارمزد  ابت و متغیر، چاپ گواهی.

 بت و تایید درخواس  ت ابطال: نحوه  بت درخواس  ت ابطال،  بت حس  ابداری، تعدیالت ابطال، جریمه ابطال، کارمزد  -18

  ابت.

 گذاران: تتمه صدور، ابطال.پرداخت به سرمایه -19

 سود. تضمین یا پیش بینی سود: نحوه محاسبات تضمین یا پیش بینی -20

 قبل و بعد تقسیم سود، نحوه پرداخت، صدور مجدد. NAVتقسیم سود صندوق: نحوه تقسیم سود، مفهوم  -21

مش  تقات ) اختیار(: انواع اختیار معامله، مفاهیم، اخذ موقعیت، بس  تن موقعیت، ارزش  یابی )خرید یا فروش(، تس  ویه  -22

 فیزیکی، نقدی و عدم اعمال.

ر هدف انتش  ار،  بت حس  ابداری، نرخ مو ر، قیمت اعمال تعدیل ش  ده، قیمت مش  تقات ) تبعی(: انواع تبعی از منظ -23

 تئوریک سهم، اختیار تبعی متناظر، ابطال تبعی، تسویه فیزکی و نقدی.

 دستور العمل پیشگیری از معامالت غیر معمول: مستقل و وابسته، نحوه محاسبه و شناسایی، نحوه تسویه. -24

س -25 سهام: نحوه محا سال مالی، مفهوم روز ذخیره تغییرات ارزش  سود یا انتهای  سیم  سیم در مقاطع تق بات، نحوه تق

 واحد.
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 نویسی، نحوه شناسایی درآمد.نویسی: مفهوم تعهد پذیرهتعهد پذیره -26

27- NAV.انواع )صدور، ابطال و آماری(، نحوه محاسبات هر کدام : 

 .TWRR، گذاربازدهی: روزانه، نحوه ساالنه کردن بازدهی، بازدهی هر سرمایه -28

 برای محاسبه بازدهی و نمودار. NAVتجزیه یا افزایش سرمایه صندوق: دستور العمل، نحوه  بت، تعدیل  -29

 بستن سال مالی: تعریف سال مالی، بستن حسابهای موقت، عملکرد، اختتامیه و افتتاحیه. -30

 تحریر دفاتر قانونی: دفتر روزنامه، دفتر کل. -31

شترک، : مفهوم گMulti NAV صندوق بازارگردانی -32 سبات هزینه های م ساب کارگزاری، محا ساب بانکی، ح روه، ح

 صدور غیر نقدی، خرید بلوکی سهام.

 های مالیتهیه صورت -33

 کفایت سرمایه -34

 پرتفوی ماهانه -35

36- Xml 

 ها و ....: تایید متولی، انجام تغییرات، پرداخت بستانکاری، بدهکاریNAVفرایند بازگشت  -37

صل • سرف شرکت "د"و  "ج"های مندرج در بندهای آموزش  ستفاده از نرم افزار  سازمان با ا سمی از  های دارای مجوز ر

 بورس و اوراق بهادار و به صورت کاربردی خواهد بود. 

 

 :داشتن حداقل یکی از شرایط زیر است یکاربرد نامهیگواه نیاخذ ا ازنیشیپ

 .وزارت آموزش و پرورش دیمورد تائحسابداری  پلمید یلیتحص نامهیودن گواهب دارا •

 ی.و فناور قاتیوزارت علوم، تحق دیباالتر مورد تائ احسابداری ی رشته کاردانی یلیبودن مدرک تحص دارا •

ص دارا • س یلیبودن مدرک تح شنا شته یکار صادی ها(، مدیریت )تمامی گرایشهای، مالی )تمامی گرایشر ها(، علوم اقت

 ی.و فناور قاتیوزارت علوم، تحق دیباالتر مورد تائ اعلوم بانکی، مهندسی صنایع ی ها(،)تمامی گرایش

اند و نیز واحد درس  ی خود را گذارنده 80های فوق الذکر که بیش از دانش  جویان مقطع تحص  یلی کارش  ناس  ی رش  ته •

 توانند در این دوره شرکت نمایند.های فوق الذکر میدانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته

 ای و کاربردی بازار سرمایه ایران.های حرفهنامهگواهیرندگان دا •

 
 : باشندیمعاف م لیبه شرح ذ ایآموزش حرفه هایاز شرکت در دوره یکاربرد نامهیگواه نیافراد جهت اخذ ا یبرخ    

 .وستیپ نیا "الف"از دوره مندرج در بند  هیاصول بازار سرما نامهیگواه دارندگان •

 .وستیپ نیا "الف"از دوره مندرج در بند  هیبازار سرما گریمعامله نامهیگواه دارندگان •

 هایاز دوره یکاال و انرژ انیسفارش مشتر رشیاوراق بهادار و پذ انیسفارش مشتر رشیپذ یکاربرد نامهیگواه دارندگان •

 .وستیپ نیا "ب"و  "الف"مندرج در بند 

 .وستیپ نیا "ب" بند در مندرج از دوره یگر برخط گروهمعامله یکاربرد نامهیگواه دارندگان •

 .وستیپ "ب"،"الف" بند در مندرج هایاز دوره نظارت و کنترل داخلی یکاربرد نامهیگواه دارندگان •

 
 .ردیپذیکانون صورت م هایفوق با انجام آزمون ایآموزش حرفه هایدوره در کنندگانو سنجش شرکت یابیارز    

صدور به مدت  یکاربرد نامهیگواه نیاعتبار ا مدت     شرکت در دورهسال خواهد بود  سهاز زمان  های و تمدید آن منوط به 

 باشد.شود، میای که توسط کانون تعیین میآموزش حرفه
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 "مدیریت فناوری اطالعات نهادهای مالی"نامه کاربردی (: گواهی6پیوست )

 فیاز وظا کیهر شخص وابسته به عضو که هر  ایاطالعات  یفناور رانیکارشناسان و مد یبرا یکاربرد نامهیگواه نیا

 .شده است فیرا بر عهده دارد، تعر ینهاد مال کیاطالعات  یمرتبط با امور فناور

 ذیل شرح آن به هایسرفصل و شود گذرانده بایستمی کاربردی نامهگواهی این اخذ جهت که ایحرفه آموزش هایدوره

  :است

 الف. قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه

 ان،یرا سالمیا ریجمهو داربها اوراق زاربا نقانو -1

 ان،یرا سالمیا ریجمهودار بها اوراق زاربا نقانوآیین نامه اجرایی  -2

 اساسی،  قانون 44 کلی اصل هایسیاست اجرای تسهیل راستای در جدید مالی نهادهای و ابزارها قانون توسعه -3

 ان،یرا سالمیا ریجمهودار بها اوراق زاربا نقانودستورالعمل اجرایی فصل ششم  -4

 ،سند پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در حوزه بازار سرمایه -5

 ،دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه -6

 .1347و الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  1311قانون تجارت  -7

 ایی و معیارهای رفتار حرفهب. اصول اخالق

 ای مصوب هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهاداراصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه

 های معامالتی بازار سرمایهآشنایی با ساختارهای سازمانی و سامانهج. 

 تشریح زیست بوم فناوری اطالعات و امنیت اطالعات بازار سرمایه،  -1

 ساختارهای سازمانی، -1-1

شرکت مدیریت فناوری رسانی ناشران، های اصلی از قبیل: سامانه جامع اطالعات مشتریان، سامانه جامع اطالعسامانه -1-2

 و .... . بورس تهران

 های معامالتی،ساختار سامانه -2

 سامانه هسته معامالت، -2-1

 سامانه پس از معامالت، -2-2

 سفارشات از قبیل: نامک، برخط و برخط گوهی،های مدیریت سامانه -2-3

 سامانه جامع حسابداری)بک آفیس(، -2-4

 سازوکار مقرراتی ناظر بر حوزه فناوری اطالعات بازار سرمایه د. 

 ،قانون تجارت الکترونیک -1

 ،دستورالعمل اجرایی معامالت بر خط -2

 ،الزامات معامالت الگوریتمی -3

 ،مایهکلیات مقررات امنیت اطالعات بازار سر -4

 ،فرایندهای اخذ مجوز -5

 حوزه فناوری اطالعات.  ها و مقررات ناظر برها، دستورالعملتشریح سایر ابالغیه -6
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 سازی الزامات امنیت اطالعات بازار سرمایه پیاده.  هـ

 تفصیلی سند الزامات امنیت اطالعات بازار سرمایه، تشریح فنی و  -1

 تشریح فنی و تفصیلی سند الزامات  بت وقایع،  -2

 های حوزه امنیت و فناوری اطالعات. ابالغیه تشریح فنی و تفصیلی سایر -3

 :داشتن حداقل یکی از شرایط زیر است یکاربرد نامهیگواه نیاخذ ا ازنیشیپ

 . و فناوری قاتیوزارت علوم، تحق دییمورد تا یهادر رشته یدارا بودن حداقل مدرک کارشناس •

(، هاشیگرا ی)تماموتریکامپ ی(، مهندسهاشیگرا ی)تماموتریعلوم کامپ یهارشته یکارشناس یلیمقطع تحص انیدانشجو •

 یهارشته یلیتکم التیتحص انیدانشجو زیاند و نخود را گذارنده یواحد درس 80از  شیاطالعات  که ب یفناور یمهندس

 .ندیدوره شرکت نما نیدر ا توانندیعات ماطال یفناور تیریفوق الذکر و رشته مد

 : باشندیمعاف م لیبه شرح ذ ایآموزش حرفه هایاز شرکت در دوره یکاربرد نامهیگواه نیافراد جهت اخذ ا یبرخ

 .وستیپ نیا "الف"از دوره مندرج در بند  هیاصول بازار سرما نامهیگواه دارندگان •

 .وستیپ نیا "الف"از دوره مندرج در بند  هیبازار سرما گریمعامله نامهیگواه دارندگان •

نظارت  ،یکاال و انرژ انیسفارش مشتر رشیاوراق بهادار، پذ انیسفارش مشتر رشیپذ یکاربرد یهانامهیدارندگان گواه •

 .وستیپ نیا "ب"و  "الف"مندرج در بند  یهااز دوره یگذارهیسرما یهاصندوق یو کارشناس مال یو کنترل داخل

 .وستیپ نیا "ب" بند در مندرج از دوره یگر برخط گروهمعامله یکاربرد نامهیگواه دارندگان •

 .ردیپذیکانون صورت م هایفوق با انجام آزمون ایآموزش حرفه هایدوره در کنندگانو سنجش شرکت یابیارز -4

های و تمدید آن منوط به شرکت در دورهسال خواهد بود  سهاز زمان صدور به مدت  یکاربرد نامهیگواه نیاعتبار ا مدت -5

 باشد.شود، میای که توسط کانون تعیین میآموزش حرفه
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 "های کارگزاریمدیر مالی شرکت"نامه کاربردی (: گواهی7پیوست )

از  کیهر ش  خص وابس  ته به عض  و که هر  ای مالی رانیمد ی کارش  ناس  ان وبرا یکاربرد نامهیگواه نیا -1

 .شده است فیرا بر عهده دارد، تعر شرکت کارگزاری کمالی یمرتبط با امور  فیوظا

ستمی کاربردی نامهگواهی این اخذ جهت که ایحرفه آموزش هایدوره -2 صل و شود گذرانده بای  هایسرف

  :است ذیل شرح آن به
 الف. قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه 

 ان،یرا سالمیا ریجمهو داربها اوراق زاربا نقانو -1

 قانون اساسی، 44 کلی اصل هایسیاست اجرای تسهیل راستای در جدید مالی نهادهای و ابزارها قانون توسعه -2

 رت،نظا تحت صشخاا توسط تطالعاا و ارکمد د،سناا هید ارشگز و ارینگهد ، بت لعملراستود -3

 ،مالی یهادنها سرمایه کفایت تماالزا لعملراستود -4

 دستورالعمل معامالت اعتباری اوراق بهادار، -5

 ،ردابها اوراق زاربا نقانو 35 دةما عموضو صشخاا تتخلفا ه ب سیدگیر لعملراستود -6

 .دستورالعمل انضباطی کارگزاران -7

 ای . اصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفهب

 ای مصوب هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارمعیارهای رفتار حرفهاصول اخالقی و 

  ج. قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی

 ی،آشنایی و مبارزه با پولشوی -1

 ،ونه شناسی عمومی پولشوییگ -2

 ،جرائم مالی و سازمان یافته -3

 ی،ها و نهادهای مالی بین المللی متولی مبارزه با پولشویسازمان -4

 ،آ ار و تبعات پولشویی -5

 ،مقابله با تامین مالی تروریسم -6

 ،قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم -7

 ،تکالیف قانونی اشخاص مشمول -8

 ،جرم انگاری پولشویی -9

 ،معرفی مرکز اطالعات مالی -10

 ،مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک -11

 ،برنامه ریزی و تطبیق مقررات -12

  ،عملیات مشکوکآشنایی با معامالت و  -13

 .تضاد منافع -14

 شرکت کارگزاری حاکم بر ، مقررات و دستورالعمل نیبر قوان یمرورد. 

 ، بر قانون تجارت یمرور -1

 ، میمستق یهااتیبر قانون مال یمرور -2

 ، بر ارزش افزوده اتیبر قانون مال یمرور -3

 مروری بر قانون کار و تامین اجتماعی،  -4

 ی،کارگزار یهاو نقل و انتقال وجوه مشتریان در شرکت ینگهدار ةدستورالعمل نحو -5

 های کارگزاری عضو،دستورالعمل وظایف بورس در خصوص شرکت -6
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 ی،کارگزار یهاشرکت یداخل یهادستورالعمل کنترل -7

 . عضو یکارگزاران و معامله گران حقوق یو بازرس تینحوه فعال ییضوابط اجرا -8

 های مالی هـ. استانداردهای حسابداری و تهیه صورت

 الف( استانداردهای حسابداری
 ی،مال یهانحوه ارائه صورت ،1شماره -1

 ی،نقد یهاانیصورت جر ،2شماره -2

 ی،اتیدرآمد عمل ،3شماره -3

 ی،احتمال یهاییودارا یاحتمال یها یبده ر،ی، ذخا4شماره -4

 ، ابت مشهود یهایی، دارا11شماره -5

 ،هایگذارهیسرما یحسابدار ،15شماره -6

 ،نامشهود یهاییدارا ،17شماره -7

 ی،ادوره انیم یمال ی،گزارشگر22 شماره -8

 رویه های حسابداری،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات، 34شماره  -9

 ،بردرآمد اتیمال ،35شماره -10

 ،ارائه _ابزارهای مالی ،36شماره  -11

 افشا. _ابزارهای مالی ،37شماره   -12

 های مالیصورتب( تهیه 

 بر اساس نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار یمال یهاصورت هیته -1           

 های تکمیلی مدیر مالی ـ. مهارتو 

 ، بودجه هیاصول ته -1

 ،هیسرما شیافزا یهیگزارش توج هیته اصول -2

 ،هیسرما تیکفاهای محاسبه نسبت -3

 های کارگزاری.رهنمود حسابداری شرکت -4

 های کارگزاریشرکت افزار بک آفیس درنرم ـ. کارگاه کاربردی ز

 راهبری سیستم، -1

 )حسابداری مشتریان اوراق بهادار(، زیرسیستم خزانه -2

 زیرسیستم تسهیالت،  -3

 زیرسیستم حسابداری، -4

 های معامالت اوراق بهادار،گزارش -5

 زیرسیستم بورس کاال، -6

 زیرسیستم بورس انرژی. -7

 
 :شرایط زیر استداشتن  یکاربرد نامهیگواه نیاخذ ا ازنیشیپ -3

ص دارا • س یلیبودن مدرک تح شنا شته یکار سابداری و مالی )تمامی گرایشر وزارت علوم،  دیمورد تائها( یا باالتر های ح

 سال سابقه کار مرتبط با بخش حسابداری، 3ی با حداقل و فناور قاتیتحق

ص دارا • س یلیبودن مدرک تح شنا شته یکار سابداری و مالی )تمامی گرایشر وزارت علوم،  دیمورد تائها( یا باالتر های ح

 های کارگزاری،سال سابقه کار مرتبط با بخش مالی شرکت 2ی با حداقل و فناور قاتیتحق
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بقه سال سا 5ی با حداقل و فناور قاتیوزارت علوم، تحق دیمورد تائهای سایر رشته یکارشناس یلیبودن مدرک تحص دارا •

 های کارگزاری.کار مرتبط با بخش مالی شرکت

 
 : باشندیمعاف م لیبه شرح ذ ایآموزش حرفه هایاز شرکت در دوره یکاربرد نامهیگواه نیافراد جهت اخذ ا یبرخ -4

 .وستیپ نیا "الف"از دوره مندرج در بند  هیاصول بازار سرما نامهیگواه دارندگان •

 .وستیپ نیا "الف"از دوره مندرج در بند  هیبازار سرما گریمعامله نامهیگواه دارندگان •

ی و کارشناس کاال و انرژ انیسفارش مشتر رشیپذ،اوراق بهادار  انیسفارش مشتر رشیپذ یکاربرد نامهیگواه دارندگان •

 .وستیپ نیا "ب"و  "الف"مندرج در بند  هایاز دوره گذاریهای سرمایهمالی صندوق

 بند در مندرج از دوره ی و مدیریت فناوری اطالعات نهادهای مالیگر برخط گروهمعامله یکاربرد نامهیگواه دارندگان •

 .وستیپ نیا "ب"

 .وستیپ "ج"،"ب"،"الف" بند در مندرج هایاز دوره نظارت و کنترل داخلی یکاربرد نامهیگواه دارندگان •

 .ردیپذیکانون صورت م هایفوق با انجام آزمون ایآموزش حرفه هایدوره در کنندگانو سنجش شرکت یابیارز -5

صدور به مدت  یکاربرد نامهیگواه نیاعتبار ا مدت -6 شرکت در دوره دیسال خواهد بود و تمد سهاز زمان   هایآن منوط به 

 .باشدیم شود،یم نییسال تع سه نیمدت ا یکه توسط کانون در ط ایآموزش حرفه

 

 


