
 
 

 برگزاري دوره هاي آموزشی بازار سرمایهراهنماي متقاضيان 
 

 

هاي آموزشی در حوزه بااازار ساارمایه در  ااور  جهت ارایه دورههاي آموزشی بازار سرمایه  كليه متقاضيان برگزاري دوره

یره سازمان هيا  مد   9/2/1391هاي مندرج در دستورالعمل برگزاري دوره هاي آموزشی مصوب مورخ  داشتن شرایط و شاخص

 بالمانع بودن دوره هاي آموزشی نمایند: یاتوانند طبق فرایند ذیل تقاضاي موافقت ا ولی و سپس تایيد بورس می

توانند باتوجه به توانمندي و سوابق آموزشی براي برگزاري دوره هاي آموزشی عمومی و تخصصی اقدام الف( متقاضيان می

 نمایند. 

 ور  نامه كتبی با امضاء باالترین مقام مسئول موسسه متقاضاای در سااربرس موسسااه ب( درخواست موافقت ا ولی به  

 ( براساس ساختار هر مجموعه تهيه گردد.1متقاضی )كاربرس شماره 

در فضاهاي مربوطه تکميل و توسط مقام مسئول متقاضی مهر و   6و    5و    4و    3موردنياز كاربرس شماره    اطالعا پ( تمامی  

 امضاء شود. 

آوري و در پوشااه )كاااربرس ماادارك و مسااتندا ( جمااع  2ه مدارك و مستندهاي موردنياز طبق كاربرس شااماره   ( كلي

 بندي شود.مخصوص به ترتيب فهرست مدارك در كاربرس مذكور طبقه

« به آدرس كميته راهبری آموزش بازار سرمایهالذكر تکميل شده به دبيرخانه »ث( نامه درخواست به همراه مستندا  فوق

 ، ارسال شود.توسعه مدیریت و آموزش بورسشركت   10خيابان حافظ، نرسيده به جمهوري، كوچه ازهري، پالكتهران، 

و براي بازدید و تصدیق مدارك به محل متقاضی مراجعه    كميتهنمایندگان    ،چنانچه مدارك تکميل باشد   ،ج( پس از بررسی

 نمایند.ارجاع می ه كميتهب گيري درباره  دور موافقت ا ولینتایج را جهت تصميم

بایساات جهاات  اادور موافقاات نامااه ا ااولی چ(در  ور  تایيد و تصدیق مدارك توسط نمایندگان كميته، متقاضی می

 توسعه مدیریت و آموزش بااورسبه بورس به نام شركت  عبانک ملی ش   0105014086009ریال به حساب شماره     10.000.000مبلغ

 واریز نمایيد.

هاااي ها، كاربرسي دورهجهت دریافت تأیيدیه یا بالمانع بودن برگزارپس از دریافت موافقت ا ولی    تیسابمی  متقاضی  (ح

 به دبيرخانه ارسال نماید. ها تحصيلی مدرسين دورهآخرین مدرك به همراه تصویر  را براي هر دوره تکميل و 8و 7شماره 

 »غيرمجاز بودن« به كميته ارجاع خواهد شد.ا نع بودن« یخ( مدارك تکميل شده، جهت  دور »تایيدیه« یا »بالما

در سااربرس درخواساات خااود را    بایستمتقاضی می  ( بعد از اتمام اعتبار موافقت نامه ا ولی، جهت تمدید موافقت نامه،د

 به دبيرخانه ارسال نماید.  11كاربرس شماره به همراه ( 10كاربرس شماره  -موسسه )فرم ج 

درهر فصل یااک باید  )    آن مؤسسه  برگزاري دوره آموزشی توسطدر  ور     ریال  5.000.000زي به مبلغ  فيش واریهمچنين   

بااه حساااب شااماره   ،آن مؤسسااه ریال در  ور  عاادم برگاازاري دوره توسااط  8.000.000دوره آموزشی برگزار كنند( و مبلغ  

 واریز كنند. بورسشركت توسعه مدیریت و آموزش به بورس به نام عبانک ملی ش  0105014086009

 ستوسعه مدیریت و آموزش بورشركت  
كميته راهبري آموزش بازار سرمایه دبيرخانه  



 
 

 بازار سرمایه دوره هاي آموزشی  تایيدیهاعطاي روند  نمودار

 
 
 

 مدارك ناقص ست 

 است  مدارك كامل

 

 شروع

 به ارسال تقاضا از طرف متقاضی
 6و   5، 3،4 ،2، 1شماره  هايهمراه كاربرس 

  

طرح در دبيرخانه 

 كميته 

 دور موافقت  
 ا ولی 

 نامه به متقاضی و تحویل موافقتاعالم 

  8و  7شماره  هايرسربكاتکميل 

 ها و ارسال مدارك به كميته دوره

بررسی 
 مستندا  

 تأیيد

بررسی مستندا  در 

 كميته

  تایيدیه دوره ها   دور  

 كميته   توسط  

 پایان

 عدم تأیيد 
 بازدید از موسسه و تأیيد مدارك 

 تأیيد

اعالم به 

 متقاضی 
 

 عدم تأیيد 

پرداخت هزینه  دور مجوز و ارسال فيش 

 به دبيرخانه كميته آن

 اتمام اعتبار

و    11و  10هاي شماره تکميل كاربرس 

پرداخت هزینه تمدید مجوز و ارسال  

 مدارك وفيش به كميته 

 مدارك د بازدید از موسسه و تأیي


