
 

 

 

 

 ای مدیران نهادهای مالیدستورالعمل تأئید صالحیت حرفه

 

قانون بازار اوراق  29و مادۀ  1389قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم جمهوری اسالمی ایران مصوب دی ماه  99در اجرای بند هـ مادۀ مقدمه: 

ای مدیران نهادهای مالی، تنظیم و به تصویب شورای عالی ، این دستورالعمل به منظور تأئید صالحیت حرفه1384بهادار مصوب آذرماه 
 سیده است. بورس و اوراق بهادار ر

، به همان معانی در این دستورالعمل 1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه  1های تعریف شده در مادۀ اصطالحات و واژه (1 ماده
 شوند:های دیگری نیز به شرح زیر تعریف میروند. واژهبه کار می

مجلس شورای 1384ی ایران مصوب آذرماه قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالم منظورقانون بازار اوراق بهادار:  -1

 اسالمی است. 

منظور قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید:  -2

به تصویب مجلس شورای اسالمی  1388ذرماه است که در آوچهارم قانون اساسیهای کلی اصل چهلاجرای سیاست
 است. رسیده

قانون توسعه  13نامه اجرایی ماده منظور آیینقانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید:  13نامه ماده آیین -3

قانون اساسی مصوب هیأت وزیران به  44های کلی اصل ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست
 باشد.می 20/02/1391هـ مورخ 47456ت/31617ماره تصویب نامه ش

 باشد. قانون بازار اوراق بهادار می 2منظور سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده سازمان:  -4

ا صالح بازار اوراق بهادار یها و مصوباتی است که توسط ارکان ذینامهها، بخشها، دستورالعملنامهکلیۀ آئینمقررات:  -5

 های خودانتظام در چارچوب صالحیت آنها، به تصویب رسیده و جهت اجرا ابالغ شده است.تشکل

 شود.تشکیل می 2ها است که مطابق مادۀ منظور کمیتۀ تأئید صالحیتکمیته:  -6

شخصی است که تقاضای تأئید صالحیت عضو پیشنهادی هیأت مدیره یا مدیرعامل پیشنهادی یک نهاد مالی را  متقاضی: -7

 تواند یکی از اشخاص زیر باشد: نماید و حسب مورد میمی سازمانز ا

 الف( مؤسسین نهادهای مالی در مورد نهادهای مالی در حال تأسیس؛
 ب( شخص حقوقی عضو هیأت مدیرۀ نهاد مالی در مورد نمایندۀ حقیقی خود؛

 ج( هیأت مدیرۀ نهاد مالی در خصوص مدیرعامل منتخب خود؛
 که خود، داوطلب عضویت در هیأت مدیرۀ نهاد مالی باشد.درصورتید( شخص حقیقی 

شخصی حقیقی است که جهت عضویت در هیأت مدیره یا قبول سمت مدیریت عاملی یک نهاد مالی اعالم آمادگی  داوطلب: -8

 معرفی شده است.  سازمانها به نموده است و توسط متقاضی برای انتصاب به این سمت

ای داوطلب در چارچوب این حرفه و اطالعات مربوط به داوطلب و تأئید یا عدم تأیید صالحیت به منظور بررسی مدارک (2 ماده

تشکیل  سازمانها متشکل از سه یا پنج عضو به انتخاب هیأت مدیرۀ ای به نام کمیتۀ تأئید صالحیتدستورالعمل، کمیته

تواند چند دبیر های مختلف از نهادهای مالی میروهگردد. کمیته دارای یک رئیس از بین اعضای کمیته است و به تناسب گمی
 شوند. داشته باشد. رئیس و دبیر یا دبیران کمیته توسط کمیته تعیین می

یابد و ادارۀ جلسه به عهدۀ رئیس کمیته است. تصمیمات کمیته با نظر اکثریت جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می (3 ماده
 اعضاء معتبر خواهد بود. 

لسات کمیته شامل تاریخ تشکیل، موضوعات و تصمیمات، توسط دبیر جلسه تنظیم شده و به امضای اعضای کمیته صورتج (4 ماده
 شود. رسد و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارک مربوط به همان جلسه، نزد دبیر مربوطه بایگانی میمی

سازمان بورس و اوراق بهادار
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الزم، برای دبیر کمیته ارسال شود. اطالعات و  همراه مدارک و اطالعاتای داوطلب باید بهتقاضای بررسی صالحیت حرفه (5 ماده
شود. دبیر کمیته موظف است مدارک الزم و فرم مربوطه و نحوۀ تأیید اطالعات، مدارک و فرم مذکور توسط سازمان تعیین می

میل ها، مدارک یا اطالعات، موضوع را حداکثر ظرف یک هفته به متقاضی اطالع دهد و پس از تکدر صورت ناقص بودن فرم
 روز تشکیل دهد.  10مدارک، جلسۀ کمیته را با دعوت از اعضاء، ظرف 

های عضویت در هیأت مدیره یا ای هر یک از اشخاص حقیقی داوطلب باید قبل از انتصاب و قبولی سمتصالحیت حرفه (6 ماده
لب منوط به احراز شرایط مدیرعاملی در هر یک از نهادهای مالی، مطابق این دستورالعمل به تأئید برسد. تأیید صالحیت داوط

 زیر است:

( این 1های سوابق تجربی، سوابق تحصیلی و صالحیت علمی را مطابق پیوست شمارۀ )داوطلب باید حداقل امتیاز الزم در زمینه الف(

 شوند. محاسبه می( این دستورالعمل 3( و )2های شمارۀ )دستورالعمل کسب نماید. امتیازات سوابق تجربی و تحصیلی داوطلب براساس پیوست

داوطلب باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر در محاکم ایران و محاکم رسمی سایر کشورها در زمینۀ موضوعات تعیین شده توسط ب( 

 های تعیین شده توسط سازمان در مراجع رسیدگی انضباطی باشد. سازمان بوده و همچنین فاقد محکومیت انضباطی قطعی در زمینه
شوند، باید نظر مراجع ذیصالح راجع به تصدی سمت توسط داوطلب نامساعد بندی میهایی که جزو مشاغل حساس طبقهج( در مورد سمت

 نباشد. 
است مساعد بندی شدهدر شرایطی که نظر مراجع ذیصالح در مورد تصدی داوطلب به سمتی که جزو مشاغل حساس طبقه :1 تبصره

تصدی آن سمت توسط داوطلب ضرورت داشته یا به مصلحت باشد، کمیته  نباشد، لکن به تشخیص رئیس سازمان،
 تواند صالحیت داوطلب را برای تصدی سمت مورد نظر تأیید کند. می

های مورد ارزیابی در مصاحبه، مطابق پیوست شود. حوزهصالحیت علمی داوطلب، از طریق مصاحبه با داوطلب ارزیابی می :2 تبصره
ای مورد نظر کمیته را اخذ نماید، کمیته باید صالحیت علمی وی نامۀ حرفهطلب گواهیکه داو( است. درصورتی4شمارۀ)

های مورد نظر باید به تصویب کمیته رسیده و پس از تأیید هیأت نامهرا بدون انجام مصاحبه تأیید کند. فهرست گواهی
 مدیره سازمان، از طریق سایت رسمی سازمان به اطالع عموم برسد. 

ای، انجام مصاحبه با داوطلب ضروری باشد، دبیرکمیته طبق این دستورالعمل برای تأئید صالحیت حرفهکه درصورتی :3 تبصره
حداقل یک هفته قبل از انجام مصاحبه، تاریخ، ساعت و محل انجام مصاحبه را از طریق ارسال دعوتنامۀ مصاحبه به نهاد 

تشخیص کمیته، داوطلب بدون عذرموجه، دوبار از حضور  که بهنماید. درصورتیمالی مربوط، متقاضی یا داوطلب اعالم می
 در جلسۀ مصاحبه امتناع کند، تقاضای تأئید صالحیت وی رد خواهد شد. 

تواند تأئید صالحیت داوطلب را مشروط به احراز شرایط موضوع این دستورالعمل نماید یا ضمن تأئید موقت صالحیت کمیته می (7 ماده
که داوطلب براساس این دستورالعمل شرایط الزم را ط در نظر بگیرد. همچنین در صورتیداوطلب، فرصتی را برای احراز شرای

تواند به منظور جلوگیری از توقف تأسیس یا ادامۀ فعالیت نهاد مالی، تصدی برای تصدی سمت پیشنهادی نداشته باشد، کمیته می
مهلتی را برای متقاضی جهت معرفی فرد جایگزین سمت مورد درخواست توسط داوطلب را به طور موقت بالمانع اعالم کند و 

 در نظر بگیرد. 

تقاضای تأیید صالحیت وی رد  6مادۀ  3ای داوطلب توسط کمیته تأیید نشود، یا به موجب تبصرۀ که صالحیت حرفهدر صورتی (8 ماده
ه هیئت مدیره ای داوطلب مذکور منوط به گذشت حداقل شش ماه خواهد بود؛ مگر اینکشود، بررسی مجدد صالحیت حرفه

 بررسی مجدد صالحیت را قبل از گذشت مهلت مذکور، بپذیرد. 

ها و سایر موارد مشابه که توسط سازمان اعالم های آموزشی، سمینارها، همایشمدیر نهاد مالی موظف است حسب مورد در دوره (9 ماده
ای مدیران نهادهای مالی د صالحیت حرفهتواند در تمدیشود، شرکت نموده و موفق به دریافت امتیاز مربوطه شود. کمیته میمی

ها، و سایر موارد مشابه و مهلت هر گروه از مدیران ها، سمینارها، همایشامتیازات کسب شده طبق این ماده را لحاظ نماید. دوره
 شوند. ها، توسط هیأت مدیرۀ سازمان تعیین مینهادهای مالی برای شرکت در آن

های مندرج در و بررسی کمیته، هریک از صالحیتهای دریافتی از مراجع ذیصالح به گزارش که مدیر نهاد مالی بنادرصورتی (10 ماده
تواند صالحیت وی را برای تصدی سمت مربوطه سلب نموده و مهلتی را را از دست بدهد، کمیته می 6بندهای )ب( و )ج( مادۀ 

 برای معرفی شخص جایگزین تعیین نماید. 



، توسط کمیته رد کثریت اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل نهاد مالی ثبت شده نزد سازمانای اکه صالحیت حرفهدر صورتی (11 ماده
ورد نظر خود را برای شده یا به دلیل عدم درخواست متقاضی، بررسی نشده باشد، متقاضی باید ظرف حداکثر یک ماه اشخاص م

 ترمیم مدیران معرفی نماید.

اعضای حقیقی هیأت  اند حداکثر ظرف یک ماه پس از تعیین و نصب هر یک ازکلیۀ نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان موظف (12 ماده

 اطالع دهند.  سازمانمدیره، نمایندگان اعضای حقوقی هیأت مدیره، یا مدیرعامل خود، موضوع را به 

هیئت مدیره یا مدیرعامل یک نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان به شخص حقیقی که دوره مامویت وی به عنوان عضو  منسوخه : 13ماده 
پایان رسیده و ظرف یک ماه مجددا در سمت خود ابقاء نشده یا شخص دیگری به عنوان جایگزین وی تعیین نشده باشد، باید موضوع را کتباً 

 1به سازمان اطالع دهد.

شود. مرجع اع میکمیته جهت رسیدگی به مراجع مربوطه ارج، موضوع از طرف دبیر 12و  11، 6در صورت عدم رعایت مواد  (13 ماده
 تواند نهاد مالی را به یکی از موارد زیر محکوم نماید: رسیدگی کننده در صورت احراز تخلف، می

 اخطار کتبی بدون درج در پرونده؛ -1
 اخطار کتبی با درج در پرونده؛ -2

 تعلیق فعالیت نهاد مالی به مدت محدود حسب مورد؛ -3

 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید. 14نقدی موضوع مادۀ جریمه  -4

دهد، باید موضوع را  کننده، نهاد مالی متخلف را مستحق تعلیق مجوز تأسیس یا جریمه نقدی تشخیصکه مرجع رسیدگیدرصورتی تبصره:

 گزارش نماید.  سازمانگیری به هیأت مدیرۀ به همراه نظر خود، جهت تصمیم

ره یا مدیر عاملی ای مطابق این دستورالعمل، سمت عضو هیأت مدیه هر شخص حقیقی قبل از تأئید صالحیت حرفهکدر صورتی (14 ماده

به دلیل  11که نقض ماده ها ثبت کند، یا درصورتیبپذیرد و در مرجع ثبت شرکت سازمانرا در یک نهاد مالی ثبت شده نزد 

بوطه ارجاع دهد. مرجع کمیته باید موضوع را جهت رسیدگی به مرجع مرعدم انجام وظیفه توسط هیأت مدیره صورت پذیرد، دبیر
 ماید:نتواند شخص یا اشخاص متخلف را به یکی از موارد زیر محکوم رسیدگی کننده در صورت احراز تخلف، می

 اخطار کتبی بدون درج در پرونده؛ -1
 اخطار کتبی با درج در پرونده؛ -2

 کمیته؛ای متخلف پس از تصویب سلب صالحیت حرفه -3

 معین. های عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل نهادهای مالی برای مدتممنوعیت از انتصاب شخص متخلف به سمت -4

 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید. 14جریمه نقدی موضوع مادۀ  -5

این ماده تشخیص دهد، باید موضوع را به  5و  4کننده، شخص متخلف را مستحق مجازات بندهای که مرجع رسیدگیدرصورتی تبصره:

  2گزارش نماید.سازمان گیری به هیأت مدیرۀ همراه نظر خود، جهت تصمیم

ته یا هر یک از کارکنان بیر کمیاطالعاتی که به موجب این دستورالعمل و به منظور اجرای وظایف، در اختیار اعضای کمیته، د (15 ماده
 ا مقررات، نباید اظهار گردد. گیرد، محرمانه تلقی شده و به جز در موارد تعیین شده توسط هیأت مدیرۀ سازمان، یسازمان قرار می

د اوراق بهادار رسی وبه تصویب شورای عالی بورس  11/7/1390پیوست در تاریخ  4تبصره و  5ماده،  17این دستورالعمل در  (16 ماده
 پیوست اصالح شد.  4تبصره و  5ماده،  16توسط همان مرجع در  16/05/1391و در تاریخ 

 

                                                           
 شورای عالی بورس و اوراق بهادار نسخ شده است. 16/5/91این ماده به موجب مصوبه مورخ  1
 شورای عالی بورس و اوراق بهادار 16/5/91مصوبه  2



 های سوابق تجربی، ای در زمینه(: حداقل امتیاز برای تأئید صالحیت حرفه1پیوست)

 سوابق تحصیلی و صالحیت علمی 

ای داوطلب عالوه براینکه باید صالحیت عمومی داوطلب تأئید شود، داوطلب باید عالوه بر داشتن حداقل سوابق برای تأئید صالحیت حرفه
های سوابق تجربی، سوابق تحصیلی و صالحیت علمی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، باید در زمینه 13نامه ماده مندرج در آئین

های سوابق تجربی و سوابق تحصیلی حداقل امتیازات مذکور تیازات مذکور در جدول زیر را کسب نماید. چنانچه داوطلب در زمینهحداقل ام
ای وی را در تواند از بررسی صالحیت علمی وی صرفنظر کرده و صالحیت حرفهدر دو ستون آخر این جدول را کسب نماید، کمیته می

 های مذکور تأیید کند. حوزه
 ایجدول حداقل امتیاز برای تأئید صالحیت حرفه

 سمت داوطلب عنوان نهاد مالی

 حداقل امتیاز برای تأیید

 ایصالحیت حرفه

حداقل امتیاز الزم 

برای معافیت از 

 کسب

 حداقل امتیاز

 صالحیت علمی

سوا

 بق

تجر

 بی

 سوابق

تحصی

 لی

صالحی

 ت

 علمی

 سوابق

 تجربی

 سوابق

تحصیل

 ی

 - - 50 40 50 مدیرعامل

عضو موظف هیأت 

 مدیره
40 30 40 50 40 

عضو غیرموظف 

 هیأت مدیره
30 30 30 40 40 

 - - 40 30 40 مدیرعامل

عضو موظف هیأت 

 مدیره
30 20 30 40 40 

عضو غیرموظف 

 هیأت مدیره
25 20 20 30 40 

 - - 30 20 30 مدیرعامل

عضو موظف هیأت 

 مدیره
25 20 20 35 30 

عضو غیرموظف 

 هیأت مدیره
20 20 15 30 20 

 - - 30 20 25 مدیرعامل

عضو موظف هیأت 

 مدیره
20 20 20 30 30 



میلیارد ریال و  200سرمایة کمتر از 

 میلیارد ریال  10بیشتر از 

عضو غیرموظف 

 هیأت مدیره
15 20 15 25 20 

 30 30 20 20 20 مدیرعامل

عضو موظف هیأت 

 مدیره
15 20 15 25 20 

عضو غیرموظف 

 هیأت مدیره
 20 - 20 20 

گذاری یا مادر)هلدینگ( های سرمایهبرای معافیت از کسب حداقل امتیاز صالحیت علمی در مورد داوطلبین سمت مدیرعاملی در شرکت
درصد باالتر از حداقل امتیاز تعیین شده برای  20جدول باال( حداقل امتیاز سوابق تجربی و تحصیلی الزم،  4یا  3، 2های )موضوع ردیف

ره در همان ردیف خواهد بود. در ضمن چنانچه طبق مقررات از جمله حداقل سرمایۀ الزم برای نهادهای مالی، شخص عضو موظف هیأت مدی
 حقوقی نهادمالی محسوب نشود، مشمول این دستورالعمل برای تأیید صالحیت نخواهد بود. 



 (: نحوۀ محاسبۀ امتیاز سوابق تجربی داوطلب 2پیوست)

آید. امتیاز سوابق تجربی داوطلب در های مختلف، به دست میاز جمع امتیازات سوابق تجربی داوطلب در سمتامتیاز سابقۀ تجربی داوطلب 
  شود:هر سمت به شرح زیر محاسبه می

 ×)ضریب ماه 
 ضریب موضوع فعالیت

  × 
 محل کار 

 ×ضریب سمت داوطلب( 
 مدت تجربۀ کاری در

 هر سمت به ماه 

شود.سقف ضریب سمت داوطلب و ضریب موضوع فعالیت محل کار داوطلب در جداول ها تعیین میصالحیتضریب ماه توسط کمیتۀ تأیید 
است. کمیته با بررسی سمت و شغل داوطلب، ضرایب سمت داوطلب و موضوع فعالیت محل کار وی را با رعایت حداکثرهای زیر درج شده 

 باشد.امتیاز می 100ق تجربی داوطلب برابر نماید. حداکثر امتیاز سوابمذکور در این جداول تعیین می

 سمت داوطلب محل یا موضوع فعالیت ردیف

حداکثر ضریب 

 سمت

 داوطلب

 1 باالترین مقام اجرایی 

  95/0 عضو موظف هیأت مدیره یا رکن مشابه

  9/0 مدیر ارشد صف

مدیر مالی، رئیس حسابداری یا رئیس 

 حسابرسی 
85/0  

  8/0 سایر مدیران میانی صف

  7/0 عضو غیرموظف هیأت مدیره

  65/0 کارمندان ارشد صف

  55/0 کارمند صف

  45/0حداکثر  سایر کارکنان

 1 مدیر حسابرسی

  9/0 سرپرست حسابرسی

  8/0 حسابرس ارشد

  7/0 حسابرس

  55/0 کمک حسابرس

 توضیحات:
% ضرایب فوق به عنوان حداکثر ضریب 60% و 80های متوسط و کوچک به ترتیب ها، مؤسسات و شرکتدر مورد سازمان -1

 شود.سمت داوطلب در نظر گرفته می
های آن نفر یا جمع دارایی 200شود که تعداد پرسنل آن بیش از ، مؤسسه یا شرکت وقتی بزرگ محسوب مییک سازمان -2

 میلیارد ریال باشد.  100میلیارد ریال یا درآمد ناخالص آن طی یک سال بیش از  100بیش از 

نفر یا جمع  200کمتر از  و 50شود که تعداد پرسنل آن بیش از یک سازمان، مؤسسه یا شرکت وقتی متوسط محسوب می -3
میلیارد  100و کمتر از  50میلیارد ریال یا درآمد ناخالص آن طی سال بیش از  100و کمتر از  50های آن بیش از دارایی

 ریال باشد.

 شود.که یک سازمان، مؤسسه یا شرکت بزرگ و متوسط نباشد، کوچک محسوب میدرصورتی -4

دسته از مدیران یا کارکنان هستند که در رابطه با فعالیت اصلی شخصیت حقوقی انجام منظور از مدیران یا کارکنان صف، آن  -5
 کنند.وظیفه می



 تر از باالترین مقام اجرایی قرار دارد.منظور از مدیر ارشد، مدیری است که در یک رده پایین -6

 قرار دارد. تر از باالترین مقام اجراییمنظور از مدیر میانی، مدیری است که در دو رده پایین  -7

در صورتی که داوطلب در یک دورۀ زمانی معین، بیش از یک شغل داشته باشد، در آن مدت شغلی که بیشترین امتیاز را دارد  -8
 شود.در نظر گرفته می

جدول فوق با رعایت  1است همچنین ضریب سمت سایر کارکنان در بند امتیاز سایر مشاغل که در جدول فوق منظور نشده -9
 شود. تعیین می هاشده به صالحدید کمیته تأیید صالحیتسقف تعیین 



 

 

 

 

 جدول حداکثر ضرایب موضوع فعالیت محل کار داوطلب 

ف
دی

ر
 

 نهاد مالی مورد نظر

 

 محل کار داوطلب 

 شرکت

تأمین 

 سرمایه

سپردهشرکت

 گذاری

مرکزی و 

 وجوهتسویه

 مؤسسة

 بندیرتبه

 کارگزار یا

معامکارگزار/

 گرله

 مشاور

گذارسرمایه

 ی

 و سبدگردان

 شرکت

گذسرمایه

 اری

 شرکت

 هلدینگ

شرکت 

 پردازش

اطالعات 

 مالی

  55/0  95/0  95/0  95/0  95/0  95/0  95/0  95/0 سازمان بورس و اوراق بهادار 1

بهادار/سازمان کارگزاران شرکت بورس اوراق 2

 بورس اوراق بهادار تهران 
8/0  85/0  6/0  95/0  65/0  65/0  6/0  55/0  

  45/0  5/0  5/0  5/0 9/0  5/0  7/0  45/0 شرکت بورس کاال 3

  5/0  55/0  6/0  6/0  9/0  6/0  8/0  7/0 بازارهای خارج از بورس  4

  55/0  7/0  7/0  55/0  65/0  55/0  7/0  7/0 های فعال در بازار اوراق بهادار کانون 5

  55/0 7/0 9/0 1 9/0 1  6/0 1 شرکت تأمین سرمایه  6

  55/0  45/0  5/0  5/0  65/0  5/0 1 5/0 گذاری مرکزیشرکت سپرده 7

  85/0 7/0 9/0 1 9/0 1  5/0 1 بندیمؤسسة رتبه 8

  65/0  55/0  75/0 9/0 1 9/0  65/0 9/0 گریشرکت کارگزاری یا کارگزار/معامله 9

1

0 
  75/0 7/0 1 1 9/0  85/0  6/0 9/0 گذاری و سبدگردانسرمایهشرکت مشاور 

1

1 
  55/0 9/0 1 7/0  65/0 7/0  45/0 7/0 گذاری شرکت سرمایه

1

2 
  45/0 1 8/0  65/0  55/0 6/0  45/0 6/0 شرکت هلدینگ 

1

3 
  45/0 6/0 6/0 5/0 5/0 6/0 9/0 6/0  هاها، مؤسسات مالی و اعتباری و بیمهبانک

1

4 
 1 5/0  6/0  6/0  6/0  6/0  45/0  6/0 شرکت پردازش اطالعات مالی 

1

5 
  55/0 6/0 6/0 6/0 6/0  6/0  45/0  6/0 شرکت حسابرسی 



 

 

 

 

ف
دی

ر
 

 نهاد مالی مورد نظر

 

 محل کار داوطلب 

 شرکت

تأمین 

 سرمایه

سپردهشرکت

 گذاری

مرکزی و 

 وجوهتسویه

 مؤسسة

 بندیرتبه

 کارگزار یا

معامکارگزار/

 گرله

 مشاور

گذارسرمایه

 ی

 و سبدگردان

 شرکت

گذسرمایه

 اری

 شرکت

 هلدینگ

شرکت 

 پردازش

اطالعات 

 مالی

1

6 
 1 1 - - - - - - های تولیدی یا خدماتی مرتبطشرکت

1

7 
  55/0  55/0  45/0  45/0  45/0  45/0  45/0  45/0 های تولیدی یا خدماتیسایر شرکت

1

8 
 6/0 6/0 6/0 5/0 6/0 6/0  5/0 6/0 ها و مؤسسات عمومی مرتبطها، سازمانوزارتخانه

1

9 
مدرس دانشگاه در دروس مدیریت مالی،اقتصاد و 

 حسابداری 
9/0 5/0  9/0 9/0 9/0 9/0 8/0 6/0  

2

0 
 9/0 8/0  5/0  5/0  55/0  55/0  45/0  55/0 مدرس دانشگاه در سایر دروس مرتبط

2

1 
 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0  45/0 5/0 های مرتبطکارشناس رسمی دادگستری در زمینه

2

2 
  45/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  45/0  5/0 وکیل دادگستری

2

 سایر  3
 45حداکثر

/0  
  0/ 45حداکثر

4حداکثر

5 /0  
  0/ 45حداکثر  0/ 45حداکثر

 45حداکثر

/0  

4حداکثر

5 /0  

 45حداکثر

/0  

شود. تا حداکثر تعیین شده توسط کمیته تعیین می 23ضریب موضوع سطر 



 

 

 

 

 (: نحوۀ محاسبۀ امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب3پیوست)
 

امتیاز خواهد  100امتیار سوابق تحصیلی داوطلب برابر جمع امتیاز مدارک تحصیلی وی با توجه به جدول زیر است. حداکثر امتیاز این بخش 
 بود. 

 امتیاز رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی ردیف

مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و مهندسی 

 مالی

25 

 20 مهندسی صنایعمدیریت، بانکداری، بیمه و 

 15 ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق

 10 هاسایر رشته

مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و مهندسی 

 مالی

25 

 20 مدیریت، بانکداری، بیمه و مهندسی صنایع

 15 ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق 

 10 هاسایر رشته

مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و مهندسی 

 مالی 

50 

 40 مدیریت، بانکداری، بیمه و مهندسی صنایع 

 30 ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق 

 20 هاسایر رشته

 توضیحات:
های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت یا گذاری و هلدینگ، برای رشتههای سرمایهدر مورد شرکت .1

ات مندرج در جدول فوق، در نظر گرفته حداکثر امتیاز آن در هر سطح تحصیلیهای تابعۀ شرکت
های مرتبط با تکنولوژی اطالعات و های پردازش اطالعات مالی نیز رشتهشود. برای شرکتمی

 شود. کامپیوتر در هر سطح تحصیلی حداکثر امتیازات مندرج در جدول فوق در نظر گرفته می
تر صورت پیوسته باشد، جمع امتیاز مدارک سطوح پایینداوطلب به که مدرک تحصیلیدر صورتی .2

عنوان امتیاز عالوۀ امتیاز مدرک تحصیلی وی طبق جدول فوق بهمرتبط با رشتۀ تحصیلی وی به
عنوان مثال امتیاز شخصی که مدرک تحصیلی شود. بهسوابق تحصیلی داوطلب در نظر گرفته می

 شود : دیریت مالی دارد به قرار زیر محاسبه میکارشناسی ارشد پیوسته در رشته م

 

 )امتیاز کارشناسی(  50)امتیاز کارشناسی ارشد( +25= 75
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید داشتن حداقل  13نامه ماده با توجه به اینکه طبق آیین .3

مت مدیرعاملی مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط جزو شرایط عضویت در هیأت مدیره یا پذیرش س
تر از کارشناسی ) اعم از دیپلم و فوق دیپلم( در نهادهای مالی است، لذا امتیازی برای مدارک پایین

 در نظر گرفته نشده است. 

 



 

 

 

 

 (: نحوۀ ارزیابی صالحیت علمی داوطلب4پیوست )

 
شود. در صورت انجام مصاحبه، سرفصل عناوین ای یا انجام مصاحبه تعیین میهای حرفهصالحیت علمی داوطلب از طریق برگزاری آزمون

مورد ارزیابی جهت تعیین صالحیت علمی داوطلب و حداکثر امتیاز مربوط به هر سرفصل به قرار جدول زیر است. حداکثر امتیاز صالحیت 
 د بود. خواه 100علمی برابر 

 

 حداکثرامتیار سرفصل مورد ارزیابی ردیف

 25 های مالیفهم و تجزیه و تحلیل صورت 1

2 
گذاری یا مسائل مربوط به مدیریت مالی و سرمایه

 موضوع فعالیت نهاد مالی
25 

 25 بازارها، ابزارها و نهادهای مالی 3

4 
قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و فعالیت نهاد 

 مالی
25 

 100 جمع

 

 


