راهنماي متقاضيان برگزاري دوره هاي آموزشی بازار سرمایه
كليه متقاضيان برگزاري دورههاي آموزشی بازار سرمایه جهت ارایه دورههااي آموزشای در زاوزه باازار سارمایه در
صورت داشتن شرایط و شاخص هاي مندرج در دستورالعمل برگزاري دوره هاي آموزشی مصوب ماور  1991/2/9هياات
مدیره سازمان بورس میتوانند طبق فرایند ذیل تقاضاي موافقت اصولی و سپس تایيد یا بالمانع بودن دوره هاي آموزشای
نمایند:
الف) متقاضيان میتوانند باتوجه به توانمندي و سوابق آموزشی براي برگزاري دوره هاي آموزشی عماومی و تصصصای
اقدام نمایند.
ب) درخواست موافقت اصولی به صورت نامه كتبی با امضاء باالترین مقام مسئول موسسه متقاضی در سربرگ موسسه
متقاضی (كاربرگ شماره  )1براساس ساختار هر مجموعه تهيه گردد.
پ) تمامی اطالعات موردنياز كاربرگ شماره  9و  4و  5و  6در فضاهاي مربوطه تکميل و توسط مقام مسئول متقاضای
مهر و امضاء شود.
ت) كليه مدارك و مستندهاي موردنياز طبق كاربرگ شماره ( 2كاربرگ مدارك و مساتندات) جماعآوري و در پوشاه
مصصوص به ترتيب فهرست مدارك در كاربرگ مذكور طبقهبندي شود.
ث) نامه درخواست به همراه مستندات فوقالذكر تکميل شده به دبيرخانه «كميته راهبری آموزش بازار سرمایه» باه
آدرس تهران ،خيابان زافظ ،نرسيده به جمهوري ،كوچه ازهري ،پالك 11شركت اطالع رسانی و خادمات باورس ،ارساال
شود.
ج) پس از بررسی ،چنانچه مدارك تکميل باشد ،نمایندگان كميته براي بازدید و تصدیق مادارك باه م ال متقاضای
مراجعه و نتایج را جهت تصميمگيري درباره صدور موافقت اصولی به كميته ارجاع مینمایند.
چ)در صورت تایيد و تصدیق مدارك توسط نمایندگان كميته ،متقاضی میبایست جهت صدور موافقات ناماه اصاولی
مبلغ 901110111ریال به زساب شماره  1115114106119بانک ملی شعبه بورس به نام شاركت اطاالع رساانی و خادمات
بورس واریز نمایيد.
ح) متقاضی میبایست پس از دریافت موافقت اصولی جهت دریافات تییيدیاه یاا بالماانع باودن برگازاري دورههاا،
كاربرگهاي شماره  7و 0را براي هر دوره تکميل و به همراه تصویر آخرین مدرك ت صيلی مدرسين دورهها به دبيرخاناه
ارسال نماید.
) مدارك تکميل شده ،جهت صدور «تایيدیه» یا «بالمانع بودن» یا «غيرمجاز بودن» به كميته ارجاع خواهد شد.
د) بعد از اتمام اعتبار موافقت نامه اصولی ،جهت تمدید موافقت نامه ،متقاضی میبایست درخواست خود را در سربرگ
موسسه (فرم ج  -كاربرگ شماره  )11به همراه كاربرگ شماره  11و فيش واریزي به مبلغ  201110111ریال به زساب شاماره
 1115114106119بانک ملی شعبه بورس به نام شركت اطالع رسانی و خدمات بورس ،به دبيرخانه ارسال نماید.
شركت اطالع رسانی و خدمات بورس
دبيرخانه كميته راهبري آموزش بازار سرمایه

نمودار روند اعطاي تایيدیه دوره هاي آموزشی بازار سرمایه
شروع

ارسال تقاضا از طرف متقاضی به
همراه كاربرگهاي شماره  5، 4،9 ،2 ،1و 6

طرح در دبيرخانه

مدارك ناقص ست

كميته
مدارك كامل است

بررسی مستندات در

عدم تییيد

كميته

متقاضی

تییيد
بازدید از موسسه و تییيد مدارك
تییيد
پرداخت هزینه صدور مجوز و ارسال فيش
آن به دبيرخانه كميته
تکميل كاربرگهاي شماره  11و  11و
پرداخت هزینه تمدید مجوز و ارسال
مدارك وفيش به كميته

بازدید از موسسه و تییيد مدارك

اتمام اعتبار

صدور موافقت
اصولی

اعالم و ت ویل موافقتنامه به متقاضی

تکميل كاربرگهاي شماره  7و 0
دورهها و ارسال مدارك به كميته

بررسی
مستندات

صدور تایيدیه دوره ها
توسط كميته

پایان

اعالم به

عدم تییيد

