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 دستورالعمل تأييد صالحيت حرفه اي مديران نهادهاي مالي

 

  شورای عالی بورس و اوراق بهادار 11/70/1937مصوب 
 

ـــ ماد   سالمی ايران مصوب دی ماه  33در اجرای بند هـ سالۀ پنجم جمهوری ا قانون بازار  93و ماد   1933قانون برنامۀ پنج 

ای مديران نهادهای مالی، ين صم و بن دســـاورال مه بن من ور يد صد يـــالفص  فر ن، اين 1931اوراق بهادار مصـــوب مارماه 

  .يصويب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسصده اس 

  1ماده:  

، بن همان م انی در اين دساورال مه 1931قانون بازار اوراق بهادار مصوب مارماه  1های ي ريف شده در ماد  ايطالفات و واژه

 :شوندهای ديگری نصز بن شرح زير ي ريف میروند. واژهبن كار می

o  1بند:  

مجلس شــورای اســالمی 1931قانون بازار اوراق بهادار: من ور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اســالمی ايران مصــوب مارماه 

  .اس 

o  2بند:  

ـــ ۀ ابزارها و نها ـــ ن ابزارها و نهادهای مالی جديد: من ور قانون يوس ـــهصه اجرای قانون يوس دهای مالی جديد بن من ور يس

  .اس بن يصويب مجلس شورای اسالمی رسصده 1933اس  كن در مارماه وچهارم قانون اساسیهای كلی ايه چههسصاس 

o  3بند:  

س ن ابزارها و نهادهای مالی جديد: من ور ميصن 19نامن ماده ميصن س ن ابزارها  19نامن اجرايی ماده قانون يو و نهادهای قانون يو

س  سصا سهصه اجرای  ساای ي يه مالی جديد در را صويب نامن  11های كلی ا شماره ي صوب هصدت وزيران بن  سی م سا قانون ا

 .باشدمی 97/79/1931هـ مورخ10176ت/91610

o  4بند:  

  .باشدقانون بازار اوراق بهادار می 9سازمان: من ور سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده 

o  5بند:  

يـــالح بازار اوراق بهادار يا ها و مصـــوبايی اســـ  كن يوســـي اركان اینامنها، بخشها، دســـاورال مهنامنكلصۀ م صن :مقررات

 .های خودانا ام در چارچوب يالفص  منها، بن يصويب رسصده و جه  اجرا ابالغ شده اس يشكه

o  6بند:  

 .شوديشكصه می 9 ها اس  كن مطابق ماد كمصان: من ور كمصاۀ يد صد يالفص 



9 

 

o  7بند:  

شنهادی يك نهاد مالی را از  شنهادی هصدت مديره يا مديرعامه پص ضو پص يالفص  ع ضای يد صد  س  كن يقا شخصی ا ضی:  ماقا

  :يواند يكی از اشخاص زير باشدنمايد و فسب مورد میسازمان می

 الف( مؤسسصن نهادهای مالی در مورد نهادهای مالی در فال يدسصس؛

 فقوقی عضو هصدت مدير  نهاد مالی در مورد نمايند  فقصقی خود؛ب( شخص 

 ج( هصدت مدير  نهاد مالی در خصوص مديرعامه مناخب خود؛

 .كن خود، داوطلب عضوي  در هصدت مدير  نهاد مالی باشدد( شخص فقصقی دريوريی

o  8بند:  

سم  مدير :داوطلب ضوي  در هصدت مديره يا قبول  س  كن جه  ع صی فقصقی ا ي  عاملی يك نهاد مالی اعالم ممادگی شخ

  .ها بن سازمان م ر ی شده اس نموده اس  و يوسي ماقاضی برای اناصاب بن اين سم 

  2ماده:  

ـــالفص  ـــی مدار  و اطالعات مربوه بن داوطلب و يد صد يا عدم يديصد ي ای داوطلب در چارچوب اين فر ن بن من ور بررس

ساورال مه، كمصان يالفص ای بن نام كمصد شكصه اۀ يد صد  سازمان ي ضو بن اناخاب هصدت مدير   سن يا پنج ع شكه از  ها ما

صر يواند چند دبهای مخالف از نهادهای مالی میگردد. كمصان دارای يك ر صس از بصن اعضای كمصان اس  و بن يناسب گروهمی

  .شوندداشان باشد. ر صس و دبصر يا دبصران كمصان يوسي كمصان ي صصن می

 3اده م:  

سمص  می ضاء ر ضور اكثري  اع سات كمصان با ف صمصمات كمصان با ن ر جل س . ي سن بن عهد  ر صس كمصان ا يابد و ادار  جل

  .اكثري  اعضاء م ابر خواهد بود

  4ماده:  

ضای كمصان  ضای اع شده و بن ام سن ين صم  سي دبصر جل صمصمات، يو ضوعات و ي شكصه، مو شامه ياريخ ي سات كمصان  يوريجل

  .شودرسد و يك نسخن از من بن همراه ساير مدار  مربوه بن همان جلسن، نزد دبصر مربوطن بايگانی میمی

  5ماده:  

همراه مدار  و اطالعات الزم، برای دبصر كمصان ارســال شــود. اطالعات و ای داوطلب بايد بنيقاضــای بررســی يــالفص  فر ن

شود. دبصر كمصان موظف اس  مدار  و  رم مذكور يوسي سازمان ي صصن می مدار  الزم و  رم مربوطن و نحو  يديصد اطالعات،

ها، مدار  يا اطالعات، موضــوع را فداكثر ظري يك ههان بن ماقاضــی اطالع دهد و پس از يكمصه در يــورت ناقص بودن  رم

  .روز يشكصه دهد 17مدار ، جلسۀ كمصان را با دعوت از اعضاء، ظري 
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  6ماده:  

ــالفص  فر ن ــم  ایي ــاب و قبولی س ــخاص فقصقی داوطلب بايد قبه از اناص ــوي  در هصدت مديره يا هر يك از اش های عض

شرايي  يالفص  داوطلب منوه بن افراز  سد. يديصد  ساورال مه بن يد صد بر مديرعاملی در هر يك از نهادهای مالی، مطابق اين د

 :زير اس 

o بند الف:  

شمار  )داوطلب بايد فداقه اماصاز الزم در زمصنن س   يالفص  علمی را مطابق پصو صصلی و  سوابق يح سوابق يجربی،  ( 1های 

ــ  ــاس پصوس ــصلی داوطلب براس ــوابق يجربی و يحص ــب نمايد. اماصازات س ــاورال مه كس ــمار  )اين دس اين  (9)( و 9های ش

  .شونددساورال مه محاسبن می

o بند ب:  

ايران و محاكم رسمی ساير كشورها در زمصنۀ موضوعات ي صصن شده داوطلب بايد  اقد محكومص  قط ی كصهری مؤثر در محاكم 

ضباطی قط ی در زمصنن سازمان بوده و همچنصن  اقد محكومص  ان سي  سصدگی يو سازمان در مراجع ر سي  شده يو های ي صصن 

  .انضباطی باشد

o بند ج:  

سم  ساس طبقندر مورد  شاغه ف صبندی میهايی كن جزو م سي شوند، بايد ن ر مراجع اي سم  يو صدی  الح راجع بن ي

  .داوطلب نامساعد نباشد

o  1تبصره:  

شاغه فساس طبقن سمای كن جزو م صدی داوطلب بن  صالح در مورد ي شرايطی كن ن ر مراجع اي شدهدر  ساعد بندی  س  م ا

شد، كمصان می شان يا بن مصلح  با ضرورت دا سم  يوسي داوطلب  سازمان، يصدی من  شخصص ر صس  شد، لكن بن ي واند ينبا

  .يالفص  داوطلب را برای يصدی سم  مورد ن ر يديصد كند

o  2تبصره:  

های مورد ارزيابی در مصــافبن، مطابق پصوســ  شــود. فوزهيــالفص  علمی داوطلب، از طريق مصــافبن با داوطلب ارزيابی می

يوريی1) شمار  س . در يالفص  علمی وی را ای مورد ن ر كمصان را اخذ نمايد، كمنامۀ فر نكن داوطلب گواهی( ا صان بايد 

های مورد ن ر بايد بن يصــويب كمصان رســصده و پس از يديصد هصدت مديره نامنبدون انجام مصــافبن يديصد كند.  هرســ  گواهی

  .سازمان، از طريق ساي  رسمی سازمان بن اطالع عموم برسد

o  3تبصره:  

يوريی يالفص  فر ندر ساورال مه برای يد صد  شد، دبصركمصان فداقه ایكن طبق اين د ضروری با صافبن با داوطلب  ، انجام م

ساع  و محه انجام مصافبن را از طريق ارسال دعوينامۀ مصافبن بن نهاد مالی مربوه،  يك ههان قبه از انجام مصافبن، ياريخ، 
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فضور در جلسۀ مصافبن كن بن يشخصص كمصان، داوطلب بدون عذرموجن، دوبار از دريوريی .نمايدماقاضی يا داوطلب اعالم می

  .اماناع كند، يقاضای يد صد يالفص  وی رد خواهد شد

  7ماده:  

ــمن يد صد موق  كمصان می ــاورال مه نمايد يا ض ــوع اين دس ــرايي موض ــروه بن افراز ش ــالفص  داوطلب را مش يواند يد صد ي

داوطلب براساس اين دساورال مه شرايي كن يالفص  داوطلب،  ريای را برای افراز شرايي در ن ر بگصرد. همچنصن در يوريی

شد، كمصان می شان با شنهادی ندا سم  پص صدی  سصس يا ادامۀ   الص  نهاد الزم را برای ي يواند بن من ور جلوگصری از يوقف يد

ضی جه  م ر ی  سي داوطلب را بن طور موق  بالمانع اعالم كند و مهلای را برای ماقا س  يو سم  مورد درخوا صدی  مالی، ي

  .جايگزين در ن ر بگصرد رد 

  8ماده:  

يوريی يالفص  فر ندر  صر  كن  شود، يا بن موجب يب يالفص  وی  6ماد   9ای داوطلب يوسي كمصان يديصد ن ضای يديصد  يقا

ای داوطلب مذكور منوه بن گذش  فداقه شش ماه خواهد بود؛ مگر اينكن هصئ  مديره رد شود، بررسی مجدد يالفص  فر ن

  .فص  را قبه از گذش  مهل  مذكور، بذذيردبررسی مجدد يال

  9ماده:  

سب مورد در دوره س  ف سمصنارها، همايشمدير نهاد مالی موظف ا شی،  سازمان های مموز سي  شابن كن يو ساير موارد م ها و 

مديران ای يواند در يمديد يــالفص  فر نشــود، شــرك  نموده و مو ق بن دريا   اماصاز مربوطن شــود. كمصان میاعالم می

ها، و ساير موارد مشابن و مهل  هر ها، سمصنارها، همايشنهادهای مالی اماصازات كسب شده طبق اين ماده را لحاظ نمايد. دوره

  .شوندها، يوسي هصدت مدير  سازمان ي صصن میگروه از مديران نهادهای مالی برای شرك  در من

  11ماده:  

يوريی يالفص رشكن مدير نهاد مالی بنا بن گزادر سی كمصان، هريك از  صالح و برر های مندرج در های دريا ای از مراجع اي

سلب نموده و مهلای را از دس  بدهد، كمصان می 6بندهای )ب( و )ج( ماد   سم  مربوطن  صدی  يالفص  وی را برای ي يواند 

  .را برای م ر ی شخص جايگزين ي صصن نمايد

  11ماده:  

يوريی يالفص  فر ندر  سي كمصان رد اكن  سازمان، يو شده نزد  ضای هصدت مديره يا مديرعامه نهاد مالی ثب   ی اكثري  اع

شخاص مورد ن ر خود را  ضی بايد ظري فداكثر يك ماه ا شد، ماقا شده با سی ن ضی، برر س  ماقا شده يا بن دلصه عدم درخوا

 .برای يرمصم مديران م ر ی نمايد

  12ماده:  

ــده نزد ــازمان موظف كلصۀ نهادهای مالی ثب  ش ــای فقصقی س ــب هر يك از اعض اند فداكثر ظري يك ماه پس از ي صصن و نص

  .هصدت مديره، نمايندگان اعضای فقوقی هصدت مديره، يا مديرعامه خود، موضوع را بن سازمان اطالع دهند
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  13ماده:  

 .فذي شد

  14ماده:  

شود. مرجع جه  رسصدگی بن مراجع مربوطن ارجاع می ، موضوع از طري دبصر كمصان19و  11،  6در يورت عدم رعاي  مواد 

  :يواند نهاد مالی را بن يكی از موارد زير محكوم نمايدرسصدگی كننده در يورت افراز يخلف، می

 اخطار كابی بدون درج در پرونده؛ -1

 اخطار كابی با درج در پرونده؛ -9

 ي لصق   الص  نهاد مالی بن مدت محدود فسب مورد؛ -9

 .قانون يوس ن ابزارها و نهادهای مالی جديد 11يمن نقدی موضوع ماد  جر -1

o تبصره:  

كننده، نهاد مالی ماخلف را مســاحق ي لصق مجوز يدســصس يا جريمن نقدی يشــخصص دهد، بايد كن مرجع رســصدگیدريــوريی

  .گصری بن هصدت مدير  سازمان گزارش نمايدموضوع را بن همراه ن ر خود، جه  يصمصم

  15ماده:  

ای مطابق اين دسـاورال مه، سـم  عضـو هصدت مديره يا مدير كن هر شـخص فقصقی قبه از يد صد يـالفص  فر ندر يـوريی

سازمان بذذيرد و در مرجع ثب  شرك  بن  11كن نقض ماده ها ثب  كند، يا دريوريیعاملی را در يك نهاد مالی ثب  شده نزد 

يـورت پذيرد، دبصركمصان بايد موضـوع را جه  رسـصدگی بن مرجع مربوطن ارجاع دلصه عدم انجام وظصهن يوسـي هصدت مديره 

 :يواند شخص يا اشخاص ماخلف را بن يكی از موارد زير محكوم نمايددهد. مرجع رسصدگی كننده در يورت افراز يخلف، می

 اخطار كابی بدون درج در پرونده؛ -1

 اخطار كابی با درج در پرونده؛ -9

 ای ماخلف پس از يصويب كمصان؛ر نسلب يالفص  ف -9

 .های عضو هصدت مديره يا مديرعامه نهادهای مالی برای مدت م صنممنوعص  از اناصاب شخص ماخلف بن سم  -1

 .قانون يوس ن ابزارها و نهادهای مالی جديد 11جريمن نقدی موضوع ماد   -7
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o تبصره:  

شخصص دهد، بايد موضوع را  7و  1مجازات بندهای  كننده، شخص ماخلف را مساحقكن مرجع رسصدگیدريوريی اين ماده ي

  .گصری بن هصدت مدير  سازمان گزارش نمايدبن همراه ن ر خود، جه  يصمصم

  16ماده:  

ضای كمصان، دبصر كمصان يا هر يك از كاركنان  ساورال مه و بن من ور اجرای وظايف، در اخاصار اع اطالعايی كن بن موجب اين د

سازمان، يا مقررات، نبايد اظهار ر میسازمان قرا سي هصدت مدير   شده يو شده و بن جز در موارد ي صصن  گصرد، محرمانن يلقی 

  .گردد

  17ماده:  

بن يصويب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسصد  11/70/1937پصوس  در ياريخ  1يبصره و  7ماده،  10اين دساورال مه در 

  .پصوس  ايالح شد 1يبصره و  7ماده،  16همان مرجع در يوسي  16/77/1931و در ياريخ 

  ست صالحيت حرفه - 1پيو صالحيت اي در زمينهحداقل امتياز براي تأئيد  صيلي و  سوابق تح سوابق تجربي،  هاي 

  :علمي

اشــان بر دای داوطلب عالوه براينكن بايد يــالفص  عمومی داوطلب يد صد شـود، داوطلب بايد عالوه برای يد صد يـالفص  فر ن

های سوابق يجربی، سوابق قانون يوس ن ابزارها و نهادهای مالی جديد، بايد در زمصنن 19نامن ماده فداقه سوابق مندرج در م صن

های سوابق يجربی و يحصصلی و يالفص  علمی فداقه اماصازات مذكور در جدول زير را كسب نمايد. چنانچن داوطلب در زمصنن

يواند از بررسی يالفص  علمی اصازات مذكور در دو ساون مخر اين جدول را كسب نمايد، كمصان میسوابق يحصصلی فداقه ام

 های مذكور يديصد كند. ای وی را در فوزهوی ير ن ر كرده و يالفص  فر ن

 ایجدول فداقه اماصاز برای يد صد يالفص  فر ن

 سم  داوطلب عنوان نهاد مالی

 فداقه اماصاز برای يديصد

 ایفر ن يالفص 

فداقه اماصاز الزم برای 

 م ا ص  از كسب

 فداقه اماصاز

 يالفص  علمی

 سوابق

 يجربی

 سوابق

 يحصصلی

 يالفص 

 علمی

 سوابق

 يجربی

 سوابق

 يحصصلی

شرك  يدمصن سرماين ، مؤسسۀ  -1

 بندیريبن

 - - 77 17 77 مديرعامه

عضو موظف هصدت 

 مديره
17 97 17 77 17 
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عضو غصرموظف هصدت 

 مديره
97 97 97 17 17 

 گذاری،شرك  كارگزاری، شرك  سذرده -9

گذاری سهامی سبدگردان، شرك  سرماين

عام، شرك  هلدينگ سهامی عام، مشاور 

يندوق های سرماين گذاری ، گذاریسرماين

 دارای ساخاار هصئ  مديره

 - - 17 97 17 مديرعامه

عضو موظف هصدت 

 مديره
97 97 97 17 17 

غصرموظف هصدت عضو 

 مديره
97 97 97 97 17 

شرك   شرك  پردازش اطالعات مالی، -9

 مديري  دارايی مركزی بازار سرماين،

گذاری شرك  هلدينگ و شرك  سرماين

سهامی خاص با سرمايۀ برابر يا بصش از 

 مصلصارد ريال، 977

 - - 97 97 97 مديرعامه

عضو موظف هصدت 

 مديره
97 97 97 97 97 

غصرموظف هصدت عضو 

 مديره
97 97 17 97 97 

شرك  هلدينگ و شرك   -1

گذاری سهامی خاص با سرمايۀ سرماين

 17مصلصارد ريال و بصشار از  977كمار از 

 مصلصارد ريال

 - - 97 97 97 مديرعامه

عضو موظف هصدت 

 مديره
97 97 97 97 97 

عضو غصرموظف هصدت 

 مديره
17 97 17 97 97 

گذاری سهامی خاص با سرماينشرك   -7

و نهاد  مصلصارد ريال 17سرمايۀ كمار از 

 واسي

 97 97 97 97 97 مديرعامه

عضو موظف هصدت 

 مديره
17 97 17 97 97 

عضو غصرموظف هصدت 

 مديره
 97 - 97 97 

  

گذاری يا های ســرماينبرای م ا ص  از كســب فداقه اماصاز يــالفص  علمی در مورد داوطلبصن ســم  مديرعاملی در شــرك 

ــوع رديف ــصلی الزم،  1يا  9، 9های مادر)هلدينگ( )موض ــوابق يجربی و يحص ــد باالير از  97جدول باال( فداقه اماصاز س دري

ره در همان رديف خواهد بود. در ضــمن چنانچن طبق مقررات از جملن فداقه اماصاز ي صصن شــده برای عضــو موظف هصدت مدي

فداقه سرمايۀ الزم برای نهادهای مالی، شخص فقوقی نهادمالی محسوب نشود، مشمول اين دساورال مه برای يديصد يالفص  

   .نخواهد بود
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  نحوة محاسبة امتياز سوابق تجربي داوطلب - 2پيوست:  

ميد. اماصاز ســوابق های مخالف، بن دســ  میوطلب از جمع اماصازات ســوابق يجربی داوطلب در ســم اماصاز ســابقۀ يجربی دا

 شود: يجربی داوطلب در هر سم  بن شرح زير محاسبن می

 

يالفص   سي كمصاۀ يديصد  ضوع   الص  محه كار ها ي صصن میضريب ماه يو ضريب مو سم  داوطلب و  ضريب  سقف  شود.

اس . كمصان با بررسی سم  و شغه داوطلب، ضرايب سم  داوطلب و موضوع   الص  محه درج شده داوطلب در جداول زير 

اماصاز  177نمايد. فداكثر اماصاز ســـوابق يجربی داوطلب برابر كار وی را با رعاي  فداكثرهای مذكور در اين جداول ي صصن می

 .باشدمی

 سم  داوطلب محه يا موضوع   الص  رديف
  فداكثر ضريب سم

 داوطلب

1 
 ها، مؤسساتسازمان

 هاهای بزرگ و وزاريخاننو شرك 

 1 بااليرين مقام اجرايی

 37/7 عضو موظف هصدت مديره يا ركن مشابن

 3/7 مدير ارشد يف

 37/7 مدير مالی، ر صس فسابداری يا ر صس فسابرسی

 3/7 ساير مديران مصانی يف

 0/7 عضو غصرموظف هصدت مديره

 67/7 كارمندان ارشد يف

 77/7 كارمند يف

 17/7فداكثر  ساير كاركنان

 های فسابرسیشرك  9

 1 مدير فسابرسی

 3/7 سرپرس  فسابرسی

 3/7 فسابرس ارشد

 0/7 فسابرس

 77/7 كمك فسابرس

 يوضصحات:

ضرايب  وق بن عنوان فداكثر ضريب  %67و  %37های ماوسي و كوچك بن يريصب ها، مؤسسات و شرك در مورد سازمان -1

 شود.سم  داوطلب در ن ر گر ان می

های من نهر يا جمع دارايی 977شود كن ي داد پرسنه من بصش از ، مؤسسن يا شرك  وقای بزرگ محسوب میيك سازمان -9

 مصلصارد ريال باشد. 177مصلصارد ريال يا درممد ناخالص من طی يك سال بصش از  177بصش از 
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سوب می -9 سي مح شرك  وقای ماو سن يا  س سازمان، مؤ سنه من بصش از يك  نهر يا  977و كمار از  77شود كن ي داد پر

ـــال بصش از  177و كمار از  77های من بصش از جمع دارايی  177و كمار از  77مصلصارد ريال يا درممد ناخالص من طی س

 مصلصارد ريال باشد.

 شود.يا شرك  بزرگ و ماوسي نباشد، كوچك محسوب می كن يك سازمان، مؤسسندريوريی -1

صص  فقوقی  -7 شخ يلی  ساند كن در رابطن با   الص  ا سان از مديران يا كاركنان ه يف، من د من ور از مديران يا كاركنان 

 كنند.انجام وظصهن می

 قرار دارد.ير از بااليرين مقام اجرايی من ور از مدير ارشد، مديری اس  كن در يك رده پايصن -6

 ير از بااليرين مقام اجرايی قرار دارد.من ور از مدير مصانی، مديری اس  كن در دو رده پايصن -0

شد، در من مدت شغلی كن بصشارين اماصاز را  -3 شان با در يوريی كن داوطلب در يك دور  زمانی م صن، بصش از يك شغه دا

 شود.دارد در ن ر گر ان می

شاغه  -3 ساير م شدهاماصاز  ساير كاركنان در بند كن در جدول  وق من ور ن سم   ضريب  س  همچنصن  جدول  وق با  1ا

 شود.ها ي صصن میرعاي  سقف ي صصن شده بن يالفديد كمصان يديصد يالفص 

ضو غصر موظف  -17 ضوي  در هصئ  مديره )بن عنوان ع سرماين گذاری  قي در غالب ع يندوق های  شاغال بن كار در  اماصاز ا

 باشد.  مديره( و مديران سرماين گذاری يندوق )بن عنوان كارمندان ارشد يف( قابه اعمال میهصئ

 

 



 

 

 

 

 جدول فداكثر ضرايب موضوع   الص  محه كار داوطلب 

ف
دي

ر
 

 نهاد مالي مورد نظر
 

 محل کار داوطلب 
 شرکت

 تأمين سرمايه
 گذاريسپردهشرکت

 وجوهمرکزي و تسويه
 مؤسسة

 بنديرتبه
 کارگزار يا

 گرمعاملهکارگزار/

 مشاور
 گذاريسرمايه

 و سبدگردان

 شرکت
 گذاريسرمايه

، مديريت 
دارايي مرکزي 
بازار سرمايه و 

 نهاد واسط

 شرکت
، هلدينگ
صندوق 
سرمايه 

گذاري داراي 
ساختار هيئت 

 مديره

 شرکت پردازش
 اطالعات مالي

  55/1  95/1  95/1  95/1  95/1  95/1  95/1  95/1 سازمان بورس و اوراق بهادار 1

  55/1  6/1  65/1  65/1  95/1  6/1  85/1  8/1 بهادار/سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران اوراق هاي بورس 9

  45/1  5/1  5/1  5/1 9/1  5/1  7/1  45/1 بورس هاي کااليي 9

  55/1  6/1  65/1  65/1  95/1  6/1  85/1  8/1  فرابورس ايران 1

  55/1  7/1  7/1  55/1  65/1  55/1  7/1  7/1 هاي فعال در بازار اوراق بهادار کانون 7

  55/1 7/1 9/1 1 9/1 1  6/1 1 شرکت تأمين سرمايه  6

  55/1  45/1  5/1  5/1  65/1  5/1 1 5/1 گذاري مرکزيشرکت سپرده 0

  85/1 7/1 9/1 1 9/1 1  5/1 1 بنديمؤسسة رتبه 3

  65/1  55/1  75/1 9/1 1 9/1  65/1 9/1 گريکارگزاري يا کارگزار/معاملهشرکت  3

1
7 

  75/1 7/1 1 1 9/1  85/1  6/1 9/1 گذاري و سبدگردانشرکت مشاور سرمايه

1
1 

  55/1 9/1 1 7/1  65/1 7/1  45/1 7/1 گذاري شرکت سرمايه

1
9 

  45/1 1 8/1  65/1  55/1 6/1  45/1 6/1 شرکت هلدينگ 

1
9 

  45/1 6/1 6/1 5/1 5/1 6/1 9/1 6/1  هاها، مؤسسات مالي و اعتباري و بيمهبانک

1
1 

 1 5/1  6/1  6/1  6/1  6/1  45/1  6/1 شرکت پردازش اطالعات مالي 

1
7 

  55/1 6/1 6/1 6/1 6/1  6/1  45/1  6/1 شرکت حسابرسي 

1
6 

 1 1 - - - - - - هاي توليدي يا خدماتي مرتبطشرکت

1
0 

  55/1  55/1  45/1  45/1  45/1  45/1  45/1  45/1 هاي توليدي يا خدماتيساير شرکت

1
3 

 6/1 6/1 6/1 5/1 6/1 6/1  5/1 6/1 ها و مؤسسات عمومي مرتبطها، سازمانوزارتخانه

1
3 

  6/1 8/1 9/1 9/1 9/1 9/1  5/1 9/1 مدرس دانشگاه در دروس مديريت مالي،اقتصاد و حسابداري 



 

 

 

 

ف
دي

ر
 

 نهاد مالي مورد نظر
 

 محل کار داوطلب 
 شرکت

 تأمين سرمايه
 گذاريسپردهشرکت

 وجوهمرکزي و تسويه
 مؤسسة

 بنديرتبه
 کارگزار يا

 گرمعاملهکارگزار/

 مشاور
 گذاريسرمايه

 و سبدگردان

 شرکت
 گذاريسرمايه

، مديريت 
دارايي مرکزي 
بازار سرمايه و 

 نهاد واسط

 شرکت
، هلدينگ
صندوق 
سرمايه 

گذاري داراي 
ساختار هيئت 

 مديره

 شرکت پردازش
 اطالعات مالي

9
7 

 9/1 8/1  5/1  5/1  55/1  55/1  45/1  55/1 مدرس دانشگاه در ساير دروس مرتبط

9
1 

 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1  45/1 5/1 هاي مرتبطکارشناس رسمي دادگستري در زمينه

9
9 

  45/1  5/1  5/1  5/1  5/1  5/1  45/1  5/1 وکيل دادگستري

9
9 

  1/ 45حداکثر  1/ 45حداکثر  1/ 45حداکثر  1/ 45حداکثر  1/ 45حداکثر  1/ 45حداکثر  1/ 45حداکثر  1/ 45حداکثر ساير 

شود. يا فداكثر ي صصن شده يوسي كمصان ي صصن می 99ضريب موضوع سطر 
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  نحوة محاسبة امتياز سوابق تحصيلي داوطلب - 3پيوست:  

 177اماصار ســوابق يحصــصلی داوطلب برابر جمع اماصاز مدار  يحصــصلی وی با يوجن بن جدول زير اســ . فداكثر اماصاز اين بخش 

 اماصاز خواهد بود. 

  

 اماصاز رشان يحصصلی مخرين مدر  يحصصلی رديف

 دكاری 1

 97 مديري  مالی، اقاصاد، فسابداری و مهندسی مالی

 97 و مهندسی ينايعمديري ، بانكداری، بصمن 

 17 رياضی، ممار، مهندسی و فقوق

 17 هاساير رشان

 كارشناسی ارشد 9

 97 مديري  مالی، اقاصاد، فسابداری و مهندسی مالی

 97 مديري ، بانكداری، بصمن و مهندسی ينايع

 17 رياضی، ممار، مهندسی و فقوق 

 17 هاساير رشان

 كارشناسی 9

 77 مديري  مالی، اقاصاد، فسابداری و مهندسی مالی 

 17 مديري ، بانكداری، بصمن و مهندسی ينايع 

 97 رياضی، ممار، مهندسی و فقوق 

 97 هاساير رشان

 يوضصحات:

شرك . 1 سرمايندر مورد  ساخاار هصئ   گذاری و هلدينگهای  سرماين گذاری دارای  يندوق های  و نصز 

ــان ــرك مديره، برای رش ــرك  هلدينگ يا ش های ياب ۀ من در هر ســط  های مريبي با موضــوع   الص  ش

های پردازش اطالعات شود. برای شرك ات مندرج در جدول  وق، در ن ر گر ان میفداكثر اماصاز يحصصلی

های مريبي با يكنولوژی اطالعات و كامذصوير و برای شــرك  های ريبن بندی رشــان های مالی نصز رشــان

صصلی فداكثر اماصازات مندرج  سط  يح شان های مريبي، در هر  فقوق، يكنولوژی اطالعات، كامذصوير و ر

 شود. دول  وق در ن ر گر ان میدر ج

 مريبي ريپايصن سطوح مدار  اماصاز جمع باشد، پصوسان يورتبن داوطلب يحصصلی مدر  كنيوريی در .9

 صصلیيح سوابق اماصاز عنوانبن  وق جدول طبق وی يحصصلی مدر  اماصاز عالو بن وی يحصصلی رشاۀ با

  يحصصلی كارشناسی ارشد پصوسان مدر كن شخصی اماصاز مثال عنوانبن. شودمی گر ان ن ر در داوطلب

 شود : در رشان مديري  مالی دارد بن قرار زير محاسبن می

 )اماصاز كارشناسی( 77)اماصاز كارشناسی ارشد( +  97= 07
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ـــ ن ابزارها و نهادهای 19نامن ماده . با يوجن بن اينكن طبق ميصن9 ـــان فداقه  قانون يوس مالی جديد داش

سم  مديرعاملی در  ضوي  در هصدت مديره يا پذيرش  شرايي ع سی مريبي جزو  شنا صصلی كار مدر  يح

ــ ، لذا اماصازی برای مدار  پايصن ــی )اعم از ديذلم و  وق ديذلم( در ن ر نهادهای مالی اس ــناس ير از كارش

 گر ان نشده اس . 

ـــده بايد مورد ي. 1 ـــد. از مصان مدار  مدار  يحصـــصلی ارا ن ش ايصد وزارت علوم، يحقصقات و  ناوری باش

صصلی م ادل،  سان بن بانك مركزی جمهوری "يح سن عالی مموزش بانكداری ايران واب س صصلی مو مدر  يح

 باشد.مورد پذيرش می "اسالمی ايران 

  

  نحوة ارزيابي صالحيت علمي داوطلب - 4پيوست:  

شود. در يورت انجام مصافبن، سر صه ای يا انجام مصافبن ي صصن میهای فر نی مزمونيالفص  علمی داوطلب از طريق برگزار

س . فداكثر  صه بن قرار جدول زير ا سر  يالفص  علمی داوطلب و فداكثر اماصاز مربوه بن هر  عناوين مورد ارزيابی جه  ي صصن 

 خواهد بود. 177اماصاز يالفص  علمی برابر 

  

 فداكثراماصار سر صه مورد ارزيابی رديف

 17 يحلصه وض ص  بازار سرماين ايران و جهان 1

9 
شناخ  شرك  مربوطن و داشان )ارا ن( اسارايژی يوس ن و 

 بهبود   الص  من
97 

9 

مبانی سازمان و ايول بنگاه داری اقاصادی از قبصه ايول 

فاكمص  شركای و مديري  ريسك و مبافث مديري  مالی، 

 ابزارها و نهادهای مالیسرماين گذاری، بازارها، 
97 

 97 يسلي بر قوانصن و مقررات بازار سرماين  1

سوابق علمی و مموزشی مريبي با بازار سرماين شامه سوابق 

 يدريس، كاب، مقاالت، دوره های مموزشی و ...
17 

 177 جمع
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