
 همتابا نام یگانۀ بی                                                                    

 و مهارت افزایی های تخصصی آزادمدیریت آموزش                                  

 بازار سرمایه MBAنامه آموزشی دورۀ آیین

 

 :فرماییدنامه را به دقت مطالعه مقدم، خواهشمند است این آیینعزیز ضمن عرض خیر دانشپذیر

 اعت خواهد بود. س 448و مدت آن بوده  ماه 18 دانشپذیرانطول دورۀ تحصیل  .1
 تاریخ شروع دوره، در صورت تغییر به نحو مقتضی به اطالع داوطلب خواهد رسید. .2
 کامل طبق مصوبۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الزامی است. رعایت شئونات اسالمی و داشتن پوشش .3
و  جایگزین گردد های آزادآموزش کمیتۀ تخصصیمشخص شده، بنا به نظر  مدرسدر شرایط خاص ممکن است  .4

 حق اعتراض نخواهند داشت. دانشپذیر
، و مسئولیت پیگیری با شدهاعالم  های آزادآموزش وب سایت مدیریتها در یر زمانی کالسهای شروع و تغیکلیۀ اطالعیه .5

 خواهد بود. دانشپذیران
مجموع جلسات  پنجمدر هر درس نباید از یک  دانشپذیرو غیبت  بودهدر تمام جلسات هر درس الزامی  دانشپذیرحضور  .6

با  بعدی هایملزم به گذراندن آن درس در دوره  دانشپذیرحذف، و  ز کند، در غیر اینصورت درس مربوطآن درس تجاو
 توسط واحد مالی خواهد بود. پرداخت شهریۀ مجدد اعالم شده

 مدرسهای نظری و عملی توسط ون، حضور در کالس، انجام تکالیف و کسب موفقیت در آزمدانشپذیرمالک سنجش   .7
 خواهد بود.

 است. 12حداقل نمرۀ قبولی در هر درس  .8
ارغ التحصیل شناخته نشده و ف دانشپذیرباشد، تر کم 15، در پایان دوره از دانشپذیردر صورتی که میانگین کل نمرات  .9

 کند اخذ و با موفقیت بگذراند.های آزاد تعیین میای را که کمیتۀ تخصصی آموزشملزم است تا دروس تکمیلی
حرفه ای گواهینامه  دوباشد دانشپذیر مجاز به دریافت به باال  21از  17در صورتی که میانگین کل نمرات دانشپذیر دوره  .11

  د.نمی شو "تحليل گری بازار سرمایه"و  "اصول بازار سرمایه "با عنوان سازمان بورس 

 الزامی است. دانشپذیریو همراه داشتن کارت  رأس ساعت تعیین شدهحضور در کالس،  .11
 شود.در آن درس میصفر  موجب گرفتن نمره پایان دوره آزمونغیبت غیرموجه در  .12
شده و با در امتحان، از نظر مقررات آموزشی موجه تشخیص داده شود، درس مزبور حذف  دانشپذیردر صورتی که غیبت  .13

 .پرداخت شهریه مجدد دوباره باید اخذ شود
 است . های آزادکمیتۀ تخصصی آموزشتشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و امتحان بر عهدۀ   .14
 :در آن درس خواهد شد صفرمنجر به نمرۀ حسوب شده و موارد زیر در صورت مشاهده در جلسۀ امتحان، تخلف م .15
 استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی 
 همراه داشتن و استفاده از کتاب، جزوه و یادداشت 
  دانشپذیرایجاد هرگونه اختالل در روند برگزاری امتحان از سوی 
  انشپذیردعدم شرکت به موقع در امتحان یا جایگزین کردن فرد دیگر به جای 

 هر گونه صحبت و رد و بدل کردن اطالعات در جلسۀ امتحان 
هر گونه گواهی و تسلیم ریزنمرات،  صدورانصرافی یا اخراجی موظف است به تعهداتی که سپرده عمل نماید.  دانشپذیر .16

ها، است و ریز نمرات تنها با درخواست کتبی سازمان های آزادمدیریت آموزشبا  دانشپذیرمنوط به تسویۀ حساب 
 های معتبر صادر خواهد شد.مؤسسات و دانشگاه

تکمیل اطالعات و تحویل اتمام تمام واحدهای درسی و ای و گواهی پایان دوره منوط به های حرفهصدور گواهینامه .17
 می باشد.مدراک مورد نیاز به آموزش است و پیگیری آن به عهده دانشپذیر دوره 

های مالی، بیمه و بورس در سال سابقه بیمه مرتبط با حوزه یکدانشپذیر متعهد می شود که در صورت ارائۀ حداقل  .18
ای اعطایی از سازمان بورس می شود و در صورت عدم ارائۀ سوابق بیمه مرتبط انتهای دوره واجد دریافت گواهینامه ه

 نخواهد شد.واجد دریافت گواهینامه های حرفه ای دوره 
 نامه است.این آیینمفاد کامل  به معنای پذیرشنام در دوره، ثبت .19

 
 دانشگاه عالمه طباطبائی

 معاونت آموزشی



 دو% مابقی بصورت 61)% نقد پیش از شروع دوره، 41یا بصورت اقساطی، پرداخت کل شهریه باید قبل از شروع دوره و .21
نشپذیر به کالس و آزمون باشد، در غیر اینصورت از ورود دا ماه ماه پس از شروع دوره  6 و ماه3فقره چک با فواصل 

جلوگیری خواهد شد. در صورت عدم پرداخت وجه نقدی و تحویل چک های اقساط تا پایان ترم اول، به شهریه کل دوره 
 % تحت عنوان تأخیر در پرداخت افزوده می گردد. 5

 دانشپذیر نسبت به شهریۀ پرداختی دوره هیچ گونه اعتراض ندارد. .21
% از کل دوره، هیچ گونه وجهی به دانشپذیر استرداد نخواهد شد. 21پس از حضور حداقل در صورت انصراف دانشپذیر،  .22

 در صورت انصراف پیش از این مدت صرفا چک های اقساط عودت داده می شود.
های آزاد بوده و در صورت بروز ابهام، نظر این مدیریت مورد استناد قرار خواهد نامه بر عهدۀ مدیریت آموزشتفسیر آیین .23
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 نکات اساسی قابل توجه دانشپذیران:

در صورتی که دانشپذیر در درس یا دروسی، نمرۀ قبولی کسب نکرده یا مردود شده باشد ملزم به امتحان مجدد و پرداخت  .1

 شهریه است.

و یا داشتن غیبت در جلسۀ آزمون، دانشپذیر ملزم به امتحان مجدد و پرداخت شهریه  17در صورت بروز تخلف مندرج در بند  .2

% تحت عنوان تأخیر 5است. در صورت عدم پرداخت وجه نقدی و تحویل چک های اقساط تا پایان ترم اول، به شهریه کل دوره 

 در پرداخت افزوده می گردد. 

به باال باشد دانشپذیر مجاز به دریافت دو گواهینامه حرفه ای  21از  17میانگین کل نمرات دانشپذیر دوره در صورتی که  .3
 می شوند.  "تحلیل گری بازار سرمایه"و  "اصول بازار سرمایه "سازمان بورس  با عنوان

های مالی، بیمه و بورس در انتهای دانشپذیر متعهد می شود که در صورت ارائۀ حداقل یک سال سابقه بیمه مرتبط با حوزه .4
دوره واجد دریافت گواهینامه های اعطایی از سازمان بورس می شود و در صورت عدم ارائۀ سوابق بیمه مرتبط واجد دریافت 

 گواهینامه های حرفه ای دوره نخواهد شد.

هزار تومان است و دانشپذیر  ون و سیصدچهارده میلیبازار سرمایه دانشگاه عالمه طباطبائی مبلغ  MBAمبلغ شهریه بابت دورۀ  .5

 نسبت به مبلغ دوره هیچگونه اعتراضی ندارد.

 گیرد.درصد تخفیف تعلق می 5در صورت پرداخت نقدی مبلغ شهریۀ دوره، به دانشپذیر  .6

 بازار سرمایه داشتن حداقل مدرک کارشناسی و قبولی در آزمون و مصاحبه ورودی است.MBAشرایط ورود به دورۀ  .7

بازار سرمایه به هیچ عنوان مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن تلقی نمی شود و MBAهای صادر شده برای دوره  گواهی .8

 دانشپذیر با علم به این موضوع در دوره شرکت می کند.

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام: .9

 کپی کارت ملی 

  کپی صفحه اول شناسنامه 

  )سابقه بیمه)حداقل یک سال در زمان ثبت نام 

 کپی مدرک کارشناسی و باالتر 

 یک قطعه عکس 

 

 نام و نام خانوادگی دانشپذیر:

 امضا و تاریخ

 


