
سامانه برگزاری آزمون های حرفه ای بازار سرمایه
آزمون استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۶/۱۹

آزمون استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تکمیل نیروی انسانی و جذب نیروی متخصص اقدام به برگزاری آزمون استخدامی
می نماید.

(اطالعیه شماره 1)

سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تکمیل نیروی انسانی و جذب نیروی متخصص اقدام به برگزاری آزمون استخدامی در رشته های زیر

می نماید:

شرایط اختصاصیگروه تحصیلیردیف

حسابداری-مدیریت مالی1

آشنایی با قوانین و مقررات بازار سرمایه/ آشنایی با تحلیل

صورت های مالی، بازارها، ابزارها، و امور ما لی شرکتی/ دانش در

زمینه محاسبه سود، بازده، ریسک، نرخ سود و ارزش گذاری و تجزیه

و تحلیل اوراق بهادار/ تسلط بر قوانین و مقررات حوزه معامالت و

آشنایی با سایر مقررات بازار سرمایه.

حسابداری-حسابرسی2

تسلط بر قوانین و مقررات بازار سرمایه/ تسلط بر قانون تجارت/

تسلط بر استانداردهای حسابداری و حسابرسی/ تسلط بر قانون

مالیات.

برای دانلود نمونھ سواالت استخدامی برای آمادگی در آزمون استخدامی سازمان بورس و اوراق بھادار اینجا کلیک نمایید

https://testcenter.semedco.ir/
https://iranarze.ir/ES382


* الزم به ذکر است متقاضیان محترم در دو گروه تحصیلی مجاز به ثبت نام می باشند.

شرایط عمومی داوطلبان

   عدم اشتغال به تحصیل در زمان ثبت نام
   دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان

   آشنایی به زبان انگلیسی بر اساس معیارهای سازمان
ICDL تسلط بر رایانه و مهارتهای   

   متولد سال 1369 و پس از آن

مراحل آزمون استخدامی

شرکت و قبولی در آزمون الکترونیکی (برگزاری در شهر تهران)
شرکت در تست شخصیت شناسی

مصاحبه های عمومی و تخصصی

* زمان برگزاری آزمون 30 مهرماه 1401 می باشد.

* تنها داوطلبانی که در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری از رشته های قید شده در جدول فوق فارغ التحصیل شده اند امکان

شرکت در آزمون را خواهند داشت. در صورت عدم تطابق مدرک تحصیلی با رشته مورد نظر در هر مرحله از فرآیند آزمون و استخدام

حضور داوطلب کن لم یکن تلقی شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

* جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در آزمون استخدامی به نشانی testcenter.semedco.ir مراجعه نمایید همچنین می توانید با

مرکز  ارتباط بازار سرمایه به شماره ۹۱۰۷۷۴۴۰ (۰۲۱) تماس  حاصل نمایید.

* متقاضیان محترم می توانند جهت ثبت نام آزمون استخدامی مورد نظر در سامانه آزمون ها، نام آزمون مورد نظر خود را در بخش

"آزمون های قابل انتخاب"، قسمت "جستجوی نام آزمون" جستجو نمایند. 

* الزم به ذکر است که هزینه ثبت نام مسترد نخواهد شد. 

برای دانلود نمونھ سواالت استخدامی برای آمادگی در آزمون استخدامی سازمان بورس و اوراق بھادار اینجا کلیک نمایید

https://testcenter.semedco.ir/
https://testcenter.semedco.ir/
https://iranarze.ir/ES382



