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اید برای ای بازار سرمایه، در صورتی که قبالً در این سایت عضو نشدهھای حرفهنامهپس از ورود به سایت اداره امور گواھی.١

: ساخت صفحۀ شخصی روی لینک ثبت نام کلیک کنید  

 

کنید. (دقت کنید اطالعات خواسته شده، به خصوص ایمیل و شماره تلفن در صفحۀ بعد اطالعات خواسته شده را تکمیل .٢

ھای داده شده ارسال خواھد شد). در صورتی که ھمراه به درستی وارد شود. چرا که اطالعات بعدی به آدرس و شماره

انتھای صفحه مشخصات  تمایل دارید اطالعات شما جھت دعوت به ھمکاری در اختیار نھادھای مالی قرار بگیرد، تیک آن را در

 .بزنید

 



سازی برای شما در صورتی که اطالعات را به صورت صحیح و کامل پر کنید، به شما پیام داده خواھد شد که یک لینک فعال.٣

ک کنید تا صفحۀ شخصی شما فعال شودشود. با مراجعه به ایمیل خود، روی آن کلیایمیل می . 

اید)، ارد نمودهووارد نمودن نام کاربری (شماره ملی) و کلمۀ عبور (آنچه که قبالً  سازی صفحۀ شخصی خود، باپس از فعال.۴

 وارد صفحۀ خود شوید

 

نامه در این صفحه شما باید مدارک خود را بارگذاری کنید. دقت کنید با توجه به اینکه عکس بارگذاری شده روی گواھی.۵

: کس مناسبی بارگذاری شودای بازار سرمایه چاپ خواھد شد، لذا بایستی عحرفه  

 

 

 

 

 

 



:خواھید آزمون خاصی را ثبت نام کنید، به قسمت انتخاب آزمون برویدپس از تأیید مدارک بارگذاری شده، در صورتی که می.۶  

 

نیاز و سایر روی لینک انتخاب کلیک کنید تا صفحۀ بعد باز شود. در قسمت دوره، نام آزمون مورد نظر را با رعایت پیش.٧

 مقررات موجود انتخاب کنید

 

 ٨.پس از انتخاب دوره، تاریخ آزمون مورد نظر را انتخاب کنید

 

 



 ٩.پس از انتخاب آزمون، ساعت آزمون را انتخاب نمایید

 

پس از انتخاب ساعت، حوزۀ امتحانی را نیز انتخاب کرده و در نھایت ذخیره را بزنید. در صورتی که برای آزمون مورد نظر، .١٠

ظرفیت خالی وجود داشته باشد، اطالعات آزمون با موفقیت ثبت خواھد شد. در غیر این صورت، بایستی آزمونی را انتخاب 

:کنید که ظرفیت خالی داشته باشد  

 

پس از تأیید آزمون، بایستی ھزینۀ آن را پرداخت کنید. برای این منظور روی لینک تأیید و پرداخت در انتھای صفحه کلیک .١١

: د تا وارد درگاه بانک شویدکنی  

 



با وارد نمودن اطالعات کارت بانکی خود، ھزینه ثبت نام را واریز کنید.١٢  

 

ھای من، عبارت پرداخت ھزینه، در انتظار برگزاری آزمون نمایش در صورتی که ھزینۀ ثبت نام واریز شود، در قسمت آزمون.١٣

ی مبلغی از حساب شما کسر شود، اما ثبت نام نھایی نشود، ھزینه داده خواھد شد. در صورتی که بر اثر مشکل بانک

 :توسط بانک به حساب شما عودت داده خواھد شد

 

مون را دریافت نماییدتوانید در زمان اعالم شده، کارت ورود به جلسۀ آزشما می  .١۴ 

شرایط  و ھم چنین شرایط عمومی و اختصاصی شود قبل از ثبت نام در ھر آزمون، حتماً می پیشنھاد. ١۵

گردد در صورتی که فردی بدون رعایت شرایط اعالم شده، در را مطالعه کنید. تأکید می ھانیاز آزمونپیش

چ عنوان ھزینۀ واریزی آزمونی ثبت نام نماید، مسئولیت آن بر عھده وی بوده و شرکت برگزار کنندۀ آزمون به ھی

  .را عودت نخواھد داد


