
 

 

 های آموزشی مرتبط با بازار سرمایهدوره تبلیغات ضوابط

 
 

های دستور العمل برگزاری دوره 71کمیته راهبری آموزش بر اساس ماده 71/71/7937 مورخ یازدهمنامه در جلسه این شیوه
تبصره به تصویب 7ماده و  77ت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در أهی 73/71/7937آموزشی  بازار سرمایه مصوب مورخ 

 باشد . االجرا میکمیته راهبری آموزش بازار سرمایه رسید و از این تاریخ برای کلیه نهادهای آموزشی در حوزه بازار سرمایه الزم

نامه ، های آموزشی بازار سرمایه بکار رفته در این شیوهدستورالعمل برگزاری دوره 7الحاتی که در ماده طها و اصواژه -1ماده 

باشد. سایر اصطالحات به شرح زیر تعریف می شود :                                                                             به همان معنا می
وسایل ارتباط جمعی نظیر رادیو ، تلویزیون ، کتاب ، مجله ، روزنامه ، هرگونه اطالع رسانی مستقیم یا استفاده از   "تبلیغات"
 است . در محدوده قوانین موضوعه کشور مجاز که وستر ، بنر ، تبلیغات محیطی ، اینترنت ، تلفن و پیامک پ

موظف است عالوه بر رعایت کلیه قوانین و دستورات وضع شده از طرف  در تبلیغات خود، نهاد آموزشی دارای مجوز  -2ماده 

نامه بر عهده باالترین مقام نهاد نماید. مسئولیت رعایت این شیوه نامه را نیز رعایتمراجع ذیصالح کشور ، مفاد این شیوه
 آموزشی می باشد .                                                                                                       

ا دریافت نامه کتبی مبنی بر تائید یا بالمانع ها نبوده و ت، مجوزی بر تبلیغات دوره صرف ارسال درخواست تائید دوره -3ماده 

 ، حق تبلیغات وجود ندارد . بودن برگزاری دوره

برگزار یا تبلیغ  چنانچه نهاد آموزشی، در نظر دارد، دوره آموزشی را به صورت مشترک با اشخاص حقوقی دیگری -4ماده 

 .کند تاییدیه کمیته را در این خصوص اخذ  نماید، الزم است

اعتبار باید در مورد سایر رقبا و ارکان و فعاالن بازار سرمایه منصفانه باشد و نباید حاوی مطالبی برای بی "تبلیغات" -5ماده 

اعتبارکردن خدمات و کاالهای ارائه داری و اشتهار سایرین یا حاوی مطالبی برای بیکردن، تشکیک در مورد درستی، امانت
 شده توسط دیگران باشد .

تواند در تبلیغات خود نماید، مینهاد آموزشی که برای دوره آموزشی، تاییدیه کمیته راهبری آموزش را اخذ می  – 6ماده 

را  }مورد تایید کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار{عبارت 

تواند در بازار سرمایه بالمانع است، به هیچ عنوان نمیاستفاده نماید و برای دوره آموزشی که از نظر کمیته راهبری آموزش 
 بازار سرمایه استفاده نماید .      آموزش تبلیغات خود از نام سازمان بورس و اوراق بهادار و یا کمیته راهبری 

 ندارد .به هیچ شکل تبصره : نهاد آموزشی اجازه استفاده از لگوی سازمان بورس و اوراق بهادار را 

سرمایه  {نامه اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار یا کمیته راهبری آموزش بازاردارنده موافقت} عبارتاستفاده از  -7ماده 

 باشد .مشابه در تبلیغات نهاد آموزشی به هر شکل مجاز نمی عباراتو 

کمیته راهبری آموزش بازار های آموزشی خود را به دبیرخانه نهاد آموزشی موظف است یک نسخه از تبلیغات دوره -8ماده 

 . سرمایه ارسال نماید 

 شود:کننده تلقی میو اغوا های زیر گمراهصورتبه "تبلیغات".  کننده باشدواغوا نباید گمراه "تبلیغات" -9ماده 

 الف( حاوی اطالعاتی غیرواقعی باشد.

 ب( حاوی همة اطالعات مهم در خصوص موضوع مورد تبلیغ نباشد.

 عدة انجام کاری باشد که قصد یا توانایی یا تعهدی برای انجام آن وجود نداشته است.ج( حاوی و

 د( برداشت نا صحیحی را القاء نماید.



 

برگزارکننده{  ه(حاوی الفاظی هم چون}تضمین قبولی{،}بازپرداخت شهریه{،}تضمین اشتغال{،}نخستین و تنها

 و.......... باشد .

 اید حاوی وعدة انجام یا ترک عملی باشد که با قوانین و مقررات مغایرند.نب "تبلیغاتیآگهی"  -11ماده 

نامه را رعایت نکند، مشمول موارد انضباطی مندرج در در صورتیکه نهاد آموزشی در تبلیغات خود ، مفاد این شیوه -11ماده 

 گردد .های آموزشی بازار سرمایه ، میدستور العمل برگزاری دوره 71ماده 
 
 


