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 مقدمه -1

يك نرم افزار كاربردي تحت وب  سامانه تبادل اطالعات نهادهاي مالي (ستان)،

با هدف تسريع و تسهيل در اجراي فرايندهاي مرتبط با حوزه نهادهاي مالي با  است كه

  .رويكرد مكانيزاسيون، طراحي و توليد شده است

با عملياتي شدن اين سامانه كليه نهادهاي مالي، متقاضيان تأسيس و تبديل به نهادهاي 

و  مالي، اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي تصدي سمت و ركن در نهادهاي مالي

هاي خود را بدون محدوديت ساير ذينفعان اين حوزه قادر خواهند بود درخواست

زماني و جغرافيايي و از طريق اين سامانه براي سازمان بورس ارسال نموده و از آخرين 

  هاي ارسالي خود آگاهي يابند.وضعيت درخواست

ر اين سامانه پياده اي مديران ددر فاز اول عملياتي پروژه، فرايند تأييد صالحيت حرفه

سازي شده و در اين سند نحوه اجراي اين فرايند در بستر سامانه ستان تشرح شده 

  است.
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 اي مديران نفعان فرايند تأييد صالحيت حرفه كاربران و ذي -2

شوند اي مديران به سه گروه اصلي تقسيم ميكاربران فرايند تأييد صالحيت حرفه

  كه عبارتند از:

داوطلب تصدي سمت مديرعامل و عضو هيأت مديره در  اشخاص حقيقي -الف 

  .نهادهاي مالي

  اي مديران.نهادهاي مالي متقاضي تأييد صالحيت حرفه –ب 

اي مديران كارشناسان و مديران سازمان بورس و اوراق بهادار كه صالحيت حرفه –ج 

  دهند.را مورد ارزيابي قرر مي

 شرح اقدامات الزم جهت اجراي فرايند -3

) بايستي 2اقداماتي كه كاربران خارج از سازمان بورس (موارد الف و ب بند 

ترتيب  اي مديران را اجرا نمايند، به صورت دهند تا بتوانند فرايند تأييد صالحيت حرفه
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در جداول ذيل عنوان شده و نحوه اجراي هريك از اين مراحل به تفصيل در ادامه 

  همين مستند تشريح شده است.

اشخاص حقيقي داوطلب تصدي سمت مديرعامل و عضو هيأت مديره در نام گروه كاربري: 

  نهادهاي مالي

  شرح اقدام  رديف

  ثبت نام در ستان و دريافت نام كاربري و كلمه عبور  1

شود به منظور افزايش امنيت،  (توصيه ميورود به سامانه از طريق نام كاربري و كلمه عبور   2

   اولين ورود به سامانه كلمه عبور خود را تغيير دهد)كاربر پس از 

  تكميل پروفايل  3

  ارائه دسترسي به نهاد مالي مورد نظر جهت استفاده از اطالعات  4
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  اي مديراننهادهاي مالي متقاضي تأييد صالحيت حرفه: نام گروه كاربري

  شرح اقدام  رديف

  از سازمان بورس و اوراق بهادار دريافت نام كاربري و كلمه عبور  1

شود به منظور افزايش امنيت،  (توصيه مي ورود به سيستم از طريق نام كاربري و كلمه عبور   2

  كاربر پس از اولين ورود به سامانه كلمه عبور خود را تغيير دهد)

  انتخاب گزينه ثبت درخواست جديد جهت مشاهده فرايندهاي قابل اجرا  3

  د تأييد صالحيت مديراناجراي فراين  4

  انتخاب شخص مورد نظر و تأييد اطالعات ثبت شده وي  5

  ارسال درخواست براي سازمان بورس  6

كنترل روزانه كارتابل جهت اطالع از وضعيت درخواست و اطالع به شخص متقاضي   7

  جهت اصالح اطالعات در صورت عدم تأييد توسط سازمان بورس

اي  روزنامه رسمي آخرين تغييرات در صورت تأييد صالحيت حرفهثبت و ارسال آگهي   8

  مديران
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 نحوه دسترسي به سامانه ستان -4

پس از اتصال به اينترنت، پنجره مرورگر اينترنت (به منظور استفاده بهينه از سيستم از 

استفاده شود) را باز نموده و سپس در نوار  8نسخه   Internet Explorerمرورگر 

وارد نماييد تا صفحه  http://setan.seo.irابزار، آدرس اينترنتي سامانه را به نشاني 

  ابتدايي ستان به شكل زير بارگذاري شود.
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 نحوه ورود به سامانه -5

باشد. اشخاص حقيقي از كاربري و كلمه عبور ميبراي ورود به سامانه نياز به نام 

نام ايجاد نموده و حساب كاربري توانند براي خود طريق ثبت نام در سامانه ستان مي

كاربري و كلمه عبور نهادهاي مالي نيز از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار در 

  اختيار آنها قرار مي گيرد.

باشند، پس از ورود به صفحه عبور ميكاربراني كه داراي نام كاربري و كلمه 

ابتدايي سامانه و درج نام كاربري و كلمه عبور خود در فيلدهاي مربوطه و كليك بر 

  قادر به ورود به سيستم خواهند بود.روي آيكون 
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ورود با امضاي ديجيتال نيز امكاني است كه به منظور افزايش ضرايب امنيتي سامانه، 

خواهد گرديد و كليه نهادهاي مالي بايستي از طريق امضاي در آينده نزديك فراهم 

ديجيتال وارد صفحه كاربري خود شوند اما در حال حاضر ورود به سامانه، تنها از 

  طريق نام كاربري و كلمه عبور ميسر است.

)، در ( مرا به خاطر بسپار انتخاب شود در صورتيكه گزينه

كاربري و كلمه عبور نخواهد بود و اين دو ورودهاي بعدي كاربر، نيازي به درج نام 

  شود.آيتم در سيستم ذخيره مي

پس از اولين ورود كاربر به سامانه، فرم زير به وي نمايش داده شده و از كاربر 

  شود كه نسبت به تغيير كلمه عبور خود اقدام كند.درخواست مي
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  در تغيير كلمه عبور بايد به اين نكته توجه داشت كه:

  
چنانچه كاربر كلمه عبور خود را فراموش كرده باشد، اين امكان نيز براي وي وجود 

خواهد داشت كه كلمه عبور خود را بازنشاني نمايد. براي اين منظور بايستي در پنجره 

، كليك شود. در ورود كاربران بر روي گزينه 

  اينصورت فرم زير به كاربر نمايش داده خواهد شد.

  
ربري و انتخاب گزينه ثبت، ايميل تغيير كلمه عبور به آدرس پست با ثبت نام كا

الكترونيكي كه كاربر در زمان ثبت نام وارد كرده است ارسال و از اين طريق مي توان 

  نسبت به تغيير كلمه عبور اقدام كرد.
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راهنماي بخش هاي مـرتبط بـه اشـخاص حقيقـي داوطلـب       -6

  مالي سمت مديرعامل و عضو هيأت مديره در نهادهاي

دراين بخش مراحلي كه بايستي گروه كاربري فوق جهت اجراي فرايند تأييد 

  اي مديران طي نمايند شرح داده شده است.صالحيت حرفه

 نحوه ثبت نام در ستان )5-1

سمت در پس از بارگذاري كامل صفحه ابتدايي سامانه، در پنل ورود كاربران واقع 

  بر روي آيكون ثبت نام در سامانه ستان كليك نماييد. ،راست صفحه
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پس از انتخاب آيكون ثبت نام در سامانه ستان، فرم ثبت نام به شكل زير نمايش داده 

  شود.مي

  
كليك فيلدهاي اين فرم بر روي گزينه در اطالعات خود پس از تكميل 

توانيد براي بازگشت به صفحه ابتدايي سامانه از كليد نماييد. همچنين مي

  استفاده كنيد.
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دقت داشته باشيد كه در كليه فرم هاي سامانه ستان پركردن فيلدهاي ستاره دار اجباري 

است و سيستم تكميل آنها را كنترل نموده و در صورت وجود اشكال در اين فيلدها 

د. لذا الزم است در زمان ثبت اطالعات به دهپيام خطاي مناسب را به كاربر نمايش مي

شود توجه داشته و اشكاالت هايي كه در قسمت باالي فرم نمايش داده ميپيام

  نمونه پيامهاي كنترلي در تصوير زير نمايش داده شده است.احتمالي را اصالح نماييد.

  
حصيلي به منظور سهولت در ورود اطالعات، برخي از فيلدها مانند جنسيت و مدرك ت

شوند و كليه فيلدهاي تاريخ نيز از تاريخ تقويم تعبيه شده در از ليست انتخاب مي

سيستم قابل تكميل هستند. براي دستيابي به تقويم سيستم كافيست بر روي آيكون 

   موجود در كنار فيلدهاي تاريخ كليك نماييد. تقويم 
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ذخيره آن، پيام ثبت موافقيت آميز هاي فرم ثبت نام و پس از تكميل كليه بخش

آدرس پست الكترونيكي كاربر به شكل زير به اطالعات و ارسال ايميل فعالسازي 

  شود.نمايش داده مي

پست الكترونيكي كاربر امكانپذير باتوجه به اينكه فعالسازي نام كاربري تنها از طريق 

  العات لحاظ نمايند.خواهد بود،  كاربران بايستي دقت كافي را در صحت ورود اط

كاربر ثبت نام شده، پس از مراجعه به پست الكترونيك خود متن زير را كه از طرف 

سامانه ستان ارسال شده است مشاهده خواهد نمود. و بايستي با كليك بر روي لينك 

  مربوطه، حساب كاربري خود را فعال نمايد.
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ـالي    سند راهنماي كاربري عنوان به سند اين © ـاي م  تيـ مالك حـق  وشـده   تهيـه سامانه تبادل اطالعات نهاده

  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  16صفحه 

 

  
  

 نحوه مشاهده، تكميل يا اصالح پروفايل )5-2

اينكه اشخاص حقيقي در سامانه ثبت نام كردند و از طريق نام كاربري و كلمه پس از 

  سامانه به شكل زير در اختيار كاربر قرار مي گيرد.عبور وارد سامانه شدند، ميز كار 
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  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  17صفحه 

 

اولين اقدامي كه بايستي توسط اشخاص حقيقي داوطلب تصدي سمت در نهاد مالي 

ين منظور بايستي بر روي آيكون مربوطه در براي ا انجام شود، تكميل پروفايل است.

  قسمت ميزكار صفحه كاربري كليلك نماييد.

  
با انتخاب اين گزينه فرم مربوط به پروفايل اشخاص حقيقي كه داراي صفحات 

  متعددي مي باشد به شكل زير نمايش داده مي شود.
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  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  18صفحه 
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  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  19صفحه 

 

هريك به  اين فرم داراي فيلدهاي اطالعات متنوع و متعددي است كه نحوه تكميل

فراخور نوع فيلد مورد نظر متفاوت است و در ادامه نحوه تكميل آنها شرح داده شده 

  است.

فيلدهاي اطالعاتي كه نياز به بارگذاري فايل دارند مانند تصوير كاربر، تصوير 

مشاهده مي شود كه ملي، در مقابل آنها آيكون كارت شناسنامه و تصوير  

  مسير بارگذاري فايل را مشخص نمود.بايستي با انتخاب اين گزينه 

برخي از فيلدهاي اطالعاتي مانند جنسيت، وضعيت نظام وظيفه، محل تولد و محل 

شوند. براي سهولت انتخاب مي از پيش تعريف شده هاي فهرستصدور شناسنامه از 

آن و درج حرف ابتدايي گزينه مورد  رويبيشتر در انتخاب اين فيلدها با كليك بر 

  طريق صفحه كليد، گزينه مربوطه نمايش داده خواهد شد.  نظر از
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  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  20صفحه 

 

 تعدادي از فيلدها مانند تابعيت فعلي و تابعيت قبلي كه در كنار آنها آيكون 

شود، بايستي از داخل ليست انتخاب شوند براي اين منظور كاربر مي تواند مشاهده مي

اطالعات به  جدول حاوي از دو طريق عمل نمايد. با كليك بر روي آيكون 

  شكل زير به كاربر نمايش داده خواهد شد.
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  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  21صفحه 

 

با توجه به تعداد زياد ركوردها كه در قسمت پايين جدول قابل مشاهده است، اين 

جداول معموال چند صفحه اي هستند كه استفاده از امكانات موجود در پايين اين 

  جداول مي توان ركورد مورد نظر را به راحتي جستجو نمود.

استفاده از اين جداول در راهنماي موجود در داخل سيستم به صورت كامل و نحوه 

  مصور شرح داده شده است كه با كليك بر روي آيكون راهنما قابل مشاهده است.

  
درج بخشي از نام ركورد اطالعاتي مورد نظر راه ديگر براي پر كردن اين فيلدها 

لد تابعيت، كليه كشورهايي كه نام در في "جمهوري"است. به عنوان مثال با درج لغت 

  جمهوري در آنها قيد شده است نمايش داده شده و قابل انتخاب خواهند بود.
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  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  22صفحه 

 

  
  

-در خصوص فيلدهاي تاريخي نيز با استفاده از تقويم موجود در سيستم به راحتي مي

نظر را انتخاب نمود. براي اين منظور كافي است بر روي آيكون  موردتوان تاريخ 

  كليك شود تا تقويم سيستم به صورت زير نمايش داده شود. 
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  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  23صفحه 

 

صفحه اطالعات كلي، اطالعات ساير  از همانگونه كه قابل مشاهده است، به غير 

بخش ها بايستي در قالب جداول تكميل شود و اين موضوع به دليل تعدد ركوردهاي 

  .ها استاطالعاتي مربوط به اين بخش

ك فرم ورود اطالعات طراحي و ايجاد شده است كه با براي هريك از اين جداول ي

توان به فرم مربوطه از نوار ابزار پايين جدول مي كليك بر روي آيكون

  دست يافته و اطالعات آن را تكميل نمود.

كه در موجود در نوار ابزار جداول نيز كاربردهاي خاص خود را دارند  هايساير ابزار

قابل مشاهده است. با اين  روي آيكون راهنما بخش راهنماي جدول با كليك بر 

  حال كاربرد هر يك از اين موارد در ادامه نيز ذكر شده است.
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  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  24صفحه 

 

براي ثبت گزارش و به طور كلي ثبت اطالعات مورد نظر  :ايجاد .1

فرم مورد نظر براي ن آبايد از گزينه ايجاد استفاده نماييد كه با كليك روي 

  نمايش داده خواهد شد.ورود اطالعات براي شما 

رديف از  آنبا كليك بر روي رديف مورد نظر وتغيير رنگ  :ويرايش .2

جهت تغيير دادن اطالعاتي كه قبال ايجاد  مي توانيد از اين ابزارآبي سفيد به 

  .كنيداستفاده نماييد و اطالعات را ويرايش  نموده ايد

رديف از  آنبا كليك بر روي رديف مورد نظر وتغيير رنگ  :حذف .3

رديف مورد نظر و تمامي  ،با انتخاب گزينه حذفو سپس  آبيسفيد به 

  حذف مي گردند. آناطالعات ثبت شده در 

فهرست عناوين ستونهاي با كليك بر روي اين گزينه  :هاتغيير ستون .4

 شود.موجود در داخل جدول به شكل زير نمايش داده مي
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  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  25صفحه 

 

  

را تغيير داد به اين  جدولتوان ستون هاي موجود در مياز طريق اين امكان  

ستونهاي  تيك از كنار نام ستون مي توان صورت كه با گذاشتن و برداشتن

  .ودرا كم يا زياد نمقابل نمايش در جدول 

  براي خروج از حالت فيلتر روي اين گزينه كليك نماييد.: لغو فيلتر .5

اين گزينه ستون هاي مورد جهت فيلتر كردن اطالعات با انتخاب  :فيلتر .6

در مي ايند وبا وارد كردن مقدار مورد نظر در جاي خالي زير نظر به شكل 

سفيد كنار عالمت فيلتر در زير هر ستون مي توانيد ستوني كه با مقدار وارد 

شده هم خواني دارد را پيدا كنيد به اين صورت كه پس از وارد كردن مقدار 
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  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  26صفحه 

 

ك نموده و گزينه هاي بدون فيلتر،برابر با ، روي عالمت فيلتر كنار ان كلي

بزرگتر از و... براي شما نمايان مي شود و مي توانيد هر كدام از اين گزينه ها 

  كنيد.  فهرست را پااليش  آنرا انتخاب نموده و بر اساس 

  
صورت كامل چنانچه اطالعات جدول به :بازخواني اطالعات .7

اند، به جدول اضافه به تازگي ثبت شده بارگذاري نشده باشد يا اطالعاتي كه

روز رساني گرديده و نشده باشد، با كليك بر روي اين گزينه اطالعات به

  شود.مجدداً بارگذاري و نمايش داده مي
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  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  27صفحه 

 

نمايش داده شده در براي انتقال اطالعات : انتقال به فايل اكسل .8

  اكسل از اين گزينه استفاده نماييد. افزارنرم بهجدول 

صورتي كه اطالعات بيش از يك صفحه باشند ميتوانيد صفحهي مورد در  .9

  نظر را از اين قسمت انتخاب نماييد.

  تعداد رديف هاي ثبت شده را نشان مي دهد. تعداد ركوردها: .10

ها   هر يك از ستوناطالعات مندرج در رديف ها بر اساس  مرتب شدن همچنين براي 

  د.نماييروي ستون مورد نظر كليك  كافي است

  
مندرج در اطالعات ها براساس  رديفالزم به ذكر است كه با يك بار كليك كردن، 

به صورت صعودي مرتب شده و با كليك مجدد، اين اطالعات در ستون مورد نظر 

  حالت نزولي مرتب خواهد شد.
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  42از  28صفحه 

 

  

هايي ها، كنترلتوجه داشته باشيد كه در زمان تكميل و ذخيره اطالعات هر يك از فرم

شود و در صورت وجود انجام مي ،بر روي صحت ورود اطالعاتصورت سيستمي به

اشكال در ورود اطالعات پيام هاي كنترلي در قالب يك نوار قرمز رنگ در باالي فرم 

  نمايش داده مي شود.

چنانچه اطالعات به صورت كامل پر شده باشد، پيام ثبت موفقيت آميز اطالعات به 

  هد شد.صورت زير نمايش داده خوا

  
 هامديريت دسترسي )5-3

توانند اجازه دسترسي به پروفايل خود ميهر يك از اشخاص حقيقي پس از تكميل 

اطالعات پروفايل تكميل شده را به هر يك از نهادهاي مالي موجود در سيستم جهت 
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  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  29صفحه 

 

اي را ارائه نمايند. و در صورت نياز اجازه اجراي فرآيند تأييد صالحيت حرفه

  قبلي را حذف نمايند. دسترسي ثبت شده

است نهاد مالي مربوطه فقط قادر به مشاهده اطالعات شخص بوده و اجازه گفتني

ويرايش آن را نخواهد داشت و ويرايش اطالعات فقط از طريق خود شخص صاحب 

داري و  لذا مسئوليت نگه ميسر خواهد بود.با ارائه نام كابري و رمز عبور اطالعات 

  باشد. شخص مربوطه ميحفظ رمز عبور برعهده 

ها به منظور ارائه دسترسي به نهادهاي مالي، بايستي بر روي آيكون مديريت دسترسي

  كليك شود.
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ـالي    سند راهنماي كاربري عنوان به سند اين © ـاي م  تيـ مالك حـق  وشـده   تهيـه سامانه تبادل اطالعات نهاده

  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  30صفحه 

 

  
آنها را به دسترسي نهادهاي مالي كه شخص قبالً اجازة با انتخاب اين گزينه، فهرست 

  شود. داده مي(در صورت وجود) در قالب جدول نمايش است داده اطالعات خود 

  
انتخاب شود تا فرم مربوطه به شكل  براي ايجاد دسترسي جديد بايستي كليد

  زير نمايش داده شود.
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ـالي    سند راهنماي كاربري عنوان به سند اين © ـاي م  تيـ مالك حـق  وشـده   تهيـه سامانه تبادل اطالعات نهاده

  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  31صفحه 

 

  
نهاد مالي يا شخص حقوقي مورد نظر را سمت مورد نظر و در اين فرم كاربر بايستي 

ها قابل اطالعات را ثبت نمايد. اطالعات ثبت شده در جدول دسترسيانتخاب نموده و 

  يا حذف خواهد بود.مشاهده و ويرايش 
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  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  32صفحه 

 

نهادهاي مـالي جهـت اجـراي    راهنماي بخش هاي مرتبط به  -7

  فرايند تأييد صالحيت

جهت اجراي فرايند تأييد صالحيت  نهادهاي ماليدراين بخش مراحلي كه بايستي 

  اي مديران طي نمايند شرح داده شده است.حرفه

 ثبت درخواست تأييد صالحيت حرفه اي مديران )1- 7

اي مديران  تأييد صالحيت حرفه يندآفرا ة اينكه نهادهاي مالي، آغاز كنندبا توجه به 

، كاربران اين گروه پس شوداز سوي آنها در سيستم ثبت مي ها بوده و درخواست خود

هاي مشاهده كارتابل و ميز كارشان، گزينههاي موجود در سامانه در گزينهبه از ورود 

ها به منظور آگاهي از آخرين ه اين گزينهكنند كثبت درخواست جديد را رؤيت مي

  .وضعيت درخواستهاي ثبت شده و همچنين ايجاد درخواست جديد است
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ـالي    سند راهنماي كاربري عنوان به سند اين © ـاي م  تيـ مالك حـق  وشـده   تهيـه سامانه تبادل اطالعات نهاده

  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  33صفحه 

 

  
نكرده مشاهده جديد در كارتابل داشته باشد و آن را  ارجاع چنانچه كاربر نهاد مالي 

شود. شكل زير باشد، اين موضوع در پايين آيكون مشاهده كارتابل به كاربر اعالم مي

  نمايانگر نمونه اين موضوع است.

  
هاي ثبت شده و ارسال نشده كاربر و همچنين با انتخاب گزينه كارتابل، درخواست

  شود.موارد جديد ارجاع شده از سوي سازمان بورس در قالب جدول نمايش داده مي
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ـالي    سند راهنماي كاربري عنوان به سند اين © ـاي م  تيـ مالك حـق  وشـده   تهيـه سامانه تبادل اطالعات نهاده

  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  34صفحه 

 

  
مواردي كه كار ارجاع شده جديد باشد و از جانب كاربر رؤيت نشده باشد، با عالمت 

  از بقيه موارد متمايز شده است.در داخل كارتابل  

توان اقدام نمود. از دو طريق مياي مديران شروع فرآيند تأييد صالحيت حرفه يبرا

  راه اول انتخاب گزينه ثبت درخواست جديد از داخل ميز كار است.
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  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  35صفحه 

 

انتخاب شود، همچنين در صورتيكه از نوار ابزار پايين كارتابل، گزينه 

  هاي قابل ثبت به كاربر نمايش داده خواهد شد.درخواستفهرست 

توان الزم به ذكر است كه در قالب هر فرايند تأييد صالحيت فقط يك شخص را مي

به سازمان بورس معرفي نمود. به بيان ديگر براي هر شخص بايستي يك گردش كار 

  مجزا ايجاد گردد.

آيند تأييد صالحيت مديران را گزينه فر ،كاربر نهاد مالي بايستي از اين فهرست

  انتخاب نمايد.
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  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  36صفحه 

 

-، فرم معرفي اشخاص به صورت زير نمايش داده ميبا انتخاب گزينه 

  شود.

  

شخص، فهرست اشخاصي كه اجازه در كنار فيلد  با كليك بر روي آيكون 

به اطالعات خود را به عنوان مديرعامل يا عضو هيأت مديره به نهاد مالي  دسترسي 

شود و كاربر بايستي پس از انتخاب شخص مورد نظر سمت اند نمايش داده ميداده

 در خواست خود را ذخيره نمايد.وي را انتخاب و با كليك بر روي گزينه 
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  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  37صفحه 

 

صورت خودكار يك كد رهگيري براي درخواست با ثبت درخواست، سيستم به

ضعيت توان از طريق اين كد رهگيري ودهد كه ميصادر نموده و نمايش مي

  درخواست را مورد پيگيري قرار داد.

  
پس از ذخيره اطالعات، كاربر قادر خواهد بود اطالعات پروفايل شخص انتخاب شده 

  را از طريق كليك بر روي آيكون مربوطه مشاهده نمايد.

  



  

  سند راهنماي كاربران

   اي مديران فرايند تأييد صالحيت حرفه

 Setan User Guide-v01  (ستان)تبادل اطالعات نهادهاي مالي سامانه   ويرايش اول

 

ـالي    سند راهنماي كاربري عنوان به سند اين © ـاي م  تيـ مالك حـق  وشـده   تهيـه سامانه تبادل اطالعات نهاده

  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  38صفحه 

 

صفحه اصلي توان از طريق گزينه مربوطه در براي مشاهده اطالعات افراد همچنين مي

  كرد. كاربري نيز اقدام

  
با مدارك دريافتي داز پس از مشاهده اطالعات پروفايل شخص چنانچه اطالعات 

به تأييد ، گزينه مربوطه داوطلب سمت مديريت در نهاد مالي تطبيق داشته باشد، 

تيك زده شده و پس از ذخيره اطالعات با انتخاب گزينه اطالعات 

  گردد.ميدرخواست براي سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال 
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  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  39صفحه 

 

  

عدم تأييد اطالعات درخواست ارسالي به دليل نقص در  )2- 7

 اطالعات

اي براي شخص مورد نظر به سازمان پس از اينكه درخواست تأييد صالحيت حرفه

مورد بررسي قرار مي گيرد و چنانچه بورس ارسال گرديد توسط كارشناسان سازمان 

مورد تأييد قرار نگيرد، هريك از بخش هاي درخواست ارسالي داراي نقص بوده و 

شود كارتابل نهاد مالي ارسال ميبه  "اصالح اطالعات تأييد نشده"با وضعيت مجدداً 
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  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  40صفحه 

 

و پس از باز كردن فرم مورد نظر، موارد تأييد نشده به همراه علت عدم تأييد به كاربر 

  نمايش داده خواهد شد.

  
در اينصورت نهاد مالي بايستي به شخص متقاضي تصدي سمت اطالع دهد تا موارد 

تأييد نشده را در پروفايل خود اصالح نمايد و پس از اصالح نواقص، همين 

براي سازمان بورس و درخواست را مجدداً و از طريق كليد 

  اوراق بهادار ارسال نمايد.
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  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  41صفحه 

 

 ثبت اطالعات روزنامه رسمي )3- 7

كليه اطالعات ارسالي در سازمان بورس، ساير مراحل در سيستم در سمت  بعد از تأييد

و نهاد  سمت داوطلبزمان و مكان به  ،سازمان انجام شده و در صورت نياز به مصاحبه

اي شخص معرفي مالي اعالم خواهد گرديد. در نهايت نيز نتيجه تأييد صالحيت حرفه

 ييدممكن است پس از تار است كه . الزم به ذكگرددشده به نهاد مالي اعالم مي

 ينا يدسمت منصوب نشود كه با ينشخص به ا يتوسط سازمان، به هرعلت يتصالح

  .يابدخاتمه  يندثبت شده و فرا يستمموضوع و علت آن در س

، نهاد مالي بايستي اطالعات و تصوير مديران ايدر صورت تأييد صالحيت حرفه

هيأت مديره را در سيستم ثبت و براي سازمان آگهي روزنامه رسمي تغييرات اعضاي 

  شود.ارسال نمايد. اين موضوع از طريق فرم زير انجام مي
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  .باشد يم بهادار اوراق و بورس  سازمان ارياخت در آن يانحصار
  42از  42صفحه 

 

  
با ارسال اطالعات روزنامه رسمي به سازمان بورس، فرايند تأييد صالحيت براي 

  رسد.شخص مورد نظر به اتمام مي


