
 

، برای خود یک صفحه شخصی ثبت نامدر صورتی که در سامانه ثبت نام، صفحه شخصی ندارید، با کلیک بر روی دکمه  ایجاد صفحه شخصی 
 ایجاد کنید. 

صفحه شخصی ورود به  
اید را وارد کنید. در صورت فراموشی کلمه عبور، بر روی عبارت که قبالً ایجاد کرده کلمه عبورنام کاربری )شماره ملی( و 

اید را وارد کنید. کلمه عبور و آدرس ایمیلی که قبالً در سامانه ثبت نموده" کلیک املمه عبور خود را فراموش کردهک"
 میل خواهد شد.یجدید برای شما ا

 مطالعه مطالب سایت
لب قبل از انتخاب های بازار سرمایه، تابع مقررات مشخصی است، الزم است هر داوطبا توجه به اینکه شرکت در آزمون

" را به دقت مطالعه کند. بدیهی است در صورت نیازقوانین پیشچنین " " و همشرایط عمومی و اختصاصیآزمون، "
 هرگونه اشتباه در انتخاب آزمون، مسئولیت آن متوجه خود داوطلب خواهد بود.

کارت بانکیآماده نمودن   
پذیرد. لذا الزم ایه، صرفاً از طریق کارت بانکی عضو شتاب صورت میهای بازار سرمپرداخت هزینۀ ثبت نام در آزمون

" کارت خود اطمینان رمز پویایچنین ""میزان موجودی کارت"، "تاریخ اعتبار" و هماست داوطلب قبل از آغاز ثبت نام از 
 حاصل نماید.

بندیمطالعه جدول زمان  
بندی چند روز قبل از آغاز ثبت شود و معموالً جدول زمانریزی و اجرا میهای بازار سرمایه به صورت فصلی برنامهزمونآ

از زمان " مراجعه و هابندی آزمونجدول زمانشود. داوطلب بایستی قبل از شروع ثبت نام به قسمت "نام بارگذاری می
 ها اطالعات الزم را کسب نماید.آزمون بت نام و تاریخشروع ث

 ثبت نام در آزمون

ها به صورت به دلیل برگزاری آزمونو از طرفی  شودها از طریق سایت انجام میبا توجه به اینکه ثبت نام در آزمون -1
مطالعه قبلی، و با ، الزم است داوطلبان رأس ساعت مقرر ظرفیت هر آزمون محدود استالکترونیکی و حضوری، 

 "، آزمون مورد نظر را انتخاب نمایند. انتخاب آزمونوارد پروفایل خود شده و از قسمت "
 پس از انتخاب آزمون، وارد درگاه بانک شده و نسبت به پرداخت هزینه آزمون اقدام شود. -2
فرآیند ثبت نام اطمینان  " رفته و از تکمیلهای منآزمونانجام شد، مجدداً به قسمت "در صورتی که هزینه آزمون  -3

باشد. در غیر این " به منزله ثبت نام قطعی میانتظار برگزاری آزموندر  –پرداخت هزینه حاصل شود. درج عبارت "
 صورت ثبت نام انجام نشده است. 

 دریافت کارت جلسه
" کارت ورود به جلسه را های منآزموناریخ مقرر با مراجعه به قسمت "ها، در تبندی آزمونبا توجه به جدول زمان

برگزاری آزمون و مقررات مربوطه روی آدرس حوزه شود. دریافت کنید. کارت معموالً هفته منتهی به آزمون بارگذاری می
 کارت درج شده است.

 شرکت در جلسه آزمون
 15آزمون حداکثر  درگاهشود. به دلیل اینکه های بازار سرمایه به صورت الکترونیکی و در محل برگزار میتمامی آزمون

حضور برای شود، لذا پس از زمان مذکور به هیچ عنوان امکان دقیقه پس از شروع آزمون به صورت اتوماتیک بسته می
 حتماً پیش از آغاز زمان آزمون در محل حوزه حضور داشته باشید.گردد داوطلب وجود نخواهد داشت. تأکید می

اعالم خواهد شد. داوطلب  icmc.seo.irساعت کاری بعد از طریق سایت  48های برگزار شده حداکثر نتایج آزمون اعالم نتایج آزمون
 کند.  " کارنامه خود را دریافتهای منزمونتواند با مراجعه به صفحه شخصی خود و در قسمت "آمی

 ارسال مدارک
شوند، باید ها پذیرفته مینیاز در آزمونچنین قوانین پیشداوطلبانی که با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی و هم

الزم به توضیح است یند. نامه به مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه نمامدارک خود را جهت صدور گواهی
شدگان های آموزشی شرکت نمایند. لذا این دسته از پذیرفتهگری بازار سرمایه باید در دورهشدگان آزمون معاملهپذیرفته

 ارایه کنند. کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار باید مدارک خود را به 

مدارک مورد نیاز برای 
نامهصدور گواهی  

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمورد تأیید  (مدرک تحصیلی دانشگاهی )حداقل در مقطع کارشناسیاصل  .1
 کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی )این کار باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.( .2
 کپی شناسنامه و کارت ملی .3

 مواردی از قبیل اشتغال به تحصیل، ریز نمرات، فرم دفاعیه، نامه نظام وظیفه و موارد مشابه قابل قبول نیست.

نامهدریافت گواهی  
شدگان نامه پذیرفتهک و تأیید مسئولین ذیربط اقدام به صورت گواهیمرکز آموزش سازمان پس از احراز اصالت مدار 

 نماید. می
نامه مراجعه نمایند. الزم کز آموزش جهت دریافت گواهیتوانند با هماهنگی قبلی با کارشناسان مر شدگان میپذیرفته

 شود. ب آن تحویل داده مینامه تنها به صاحبه توضیح است گواهی

 نامهمراحل ثبت نام در آزمون تا دریافت گواهی
 


