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اي مدیران  دستورالعمل تأیید صالحیت حرفه

   نهادهاي مالی

  (مصوب شوراي عالی بورس و اوراق بهادار)



مصوبه  – اي مديران نهادهاي مالي دستورالعمل تأييد صالحيت حرفه
  شورای عالی بورس و اوراق بهادار 

 

  ١٢ از ٢ صفحه  

 

  مدیران نهادهاي مالی  يا حرفهتأئید صالحیت  دستورالعمل
  

مصـوب دي مـاه    نقانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم جمهـوري اسـالمی ایـرا    99بند هـ مادة  در اجراي  : مقدمه

بـه منظـور تأئیـد    ستورالعمل این د، 1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه  29مادة و  1389

 شـوراي عـالی بـورس و اوراق بهـادار    تصویب  تنظیم و بهنهادهاي مالی،  مدیراناي  صالحیت حرفه

  رسیده است. 

ه   ،1384قانون بـازار اوراق بهـادار مصـوب آذرمـاه      1هاي تعریف شده در مادة  واژهاصطالحات و  )1 ماده ـب

  شوند: هاي دیگري نیز به شرح زیر تعریف می روند. واژه همان معانی در این دستورالعمل به کار می

مصـوب آذرمـاه   ران یـ ا یاسـالم  يجمهـور قانون بازار اوراق بهـادار   منظور: قانون بازار اوراق بهادار - 1

 . است یاسالم يمجلس شورا1384

هادهاي مالی جدید به منظور منظور قانون توسعۀ ابزارها و نقانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید:  - 2

ه   1388ذرمـاه  اسـت کـه در آ   وچهارم قانون اساسی هاي کلی اصل چهل هیل اجراي سیاستتس ـب

 است.  تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده

قـانون   13نامه اجرایی ماده  منظور آیینقانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید:  13نامه ماده  آیین - 3

قـانون   44ل صهاي کلی ا ل اجراي سیاستتوسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید در راستاي تسهی

 20/02/1391مـورخ   ـهـ 47456/ت31617ت وزیران به شماره تصویب نامه أاساسی مصوب هی

 باشد. می

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

صالح  که توسط ارکان ذياست  یو مصوبات ها مهنا بخش ،ها ها، دستورالعمل نامه نئیکلیۀ آمقررات:  - 5

، به تصویب رسیده و جهـت  آنها هاي خودانتظام در چارچوب صالحیت بازار اوراق بهادار یا تشکل

 اجرا ابالغ شده است.

 شود. تشکیل می 2ها است که مطابق مادة  منظور کمیتۀ تأئید صالحیت کمیته: - 6



مصوبه  – اي مديران نهادهاي مالي دستورالعمل تأييد صالحيت حرفه
  شورای عالی بورس و اوراق بهادار 

 

  ١٢ از ٣ صفحه  

 

عضو پیشـنهادي هیـأت مـدیره یـا مـدیرعامل      شخصی است که تقاضاي تأئید صالحیت  تقاضی:م - 7

توانـد یکـی از اشـخاص زیـر      نماید و حسب مـورد مـی   می سازمانپیشنهادي یک نهاد مالی را از 

 باشد: 

  در مورد نهادهاي مالی در حال تأسیس؛نهادهاي مالی الف) مؤسسین 

  عضو هیأت مدیرة نهاد مالی در مورد نمایندة حقیقی خود؛ یشخص حقوقب) 

  مدیرة نهاد مالی در خصوص مدیرعامل منتخب خود؛ ج) هیأت

 داوطلب عضویت در هیأت مدیرة نهاد مالی باشد. ،خودکه  درصورتید) شخص حقیقی 

شخصی حقیقی است که جهت عضویت در هیأت مدیره یا قبول سمت مـدیریت عـاملی    داوطلب: - 8

ه    ایـن سـمت   یک نهاد مالی اعالم آمادگی نموده است و توسط متقاضی بـراي انتصـاب بـه    هـا ـب

  معرفی شده است.  سازمان

اي  حرفـه   صـالحیت  یـا عـدم تأییـد    به منظور بررسی مدارك و اطالعات مربوط به داوطلب و تأئید )2 ماده

ا یـ  ها متشکل از سـه  اي به نام کمیتۀ تأئید صالحیت داوطلب در چارچوب این دستورالعمل، کمیته

کمیته داراي یک رئیس از بین اعضـاي  د. گرد تشکیل می سازمانعضو به انتخاب هیأت مدیرة  پنج

. رئـیس  تواند چند دبیر داشته باشد می هاي مختلف از نهادهاي مالی کمیته است و به تناسب گروه

   شوند. و دبیر یا دبیران کمیته توسط کمیته تعیین می

 .به عهدة رئیس کمیتـه اسـت   جلسهادارة  و یابد جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می )3 ماده

  تصمیمات کمیته با نظر اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود. 

و  شـده تنظیم  توسط دبیر جلسه ،شامل تاریخ تشکیل، موضوعات و تصمیمات صورتجلسات کمیته )4 ماده

و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارك مربوط به همان جلسـه،   رسد به امضاي اعضاي کمیته می

   .شود بایگانی می دبیر مربوطهنزد 

مدارك و اطالعات الزم، براي دبیر کمیتـه   همراه به بایداي داوطلب  بررسی صالحیت حرفه تقاضاي )5 ماده

اطالعات و مدارك الزم و فرم مربوطه و نحوة تأییـد اطالعـات، مـدارك و فـرم مـذکور       .شودارسال 



مصوبه  – اي مديران نهادهاي مالي دستورالعمل تأييد صالحيت حرفه
  شورای عالی بورس و اوراق بهادار 

 

  ١٢ از ٤ صفحه  

 

هـا، مـدارك یـا     دبیر کمیته موظف است در صورت ناقص بودن فـرم  شود. توسط سازمان تعیین می

دهد و پس از تکمیل مدارك، جلسۀ موضوع را حداکثر ظرف یک هفته به متقاضی اطالع اطالعات، 

  روز تشکیل دهد.  10کمیته را با دعوت از اعضاء، ظرف 

 هـاي  سـمت  و قبـولی  بایـد قبـل از انتصـاب    داوطلب حقیقیاشخاص هر یک از اي  صالحیت حرفه )6 ماده

ه     در هر یک از نهادهاي مـ  عضویت در هیأت مدیره یا مدیرعاملی الی، مطـابق ایـن دسـتورالعمل ـب

  است: تأیید صالحیت داوطلب منوط به احراز شرایط زیر تأئید برسد.

هاي سـوابق تجربـی، سـوابق تحصـیلی و صـالحیت       حداقل امتیاز الزم در زمینهداوطلب باید  الف)

امتیـازات سـوابق تجربـی و     این دستورالعمل کسب نماید.) 1(شمارة  پیوست را مطابقعلمی 

   شوند. ) این دستورالعمل محاسبه می3) و (2( هاي شمارة لی داوطلب براساس پیوستتحصی

قطعی کیفـري مـؤثر در محـاکم ایـران و محـاکم رسـمی سـایر         داوطلب باید فاقد محکومیتب) 

کشورها در زمینۀ موضوعات تعیین شده توسـط سـازمان بـوده و همچنـین فاقـد محکومیـت       

  . شده توسط سازمان در مراجع رسیدگی انضباطی باشد هاي تعیین انضباطی قطعی در زمینه

شوند، باید نظـر مراجـع ذیصـالح     بندي می هایی که جزو مشاغل حساس طبقه در مورد سمت ج)

  باشد. نمساعد ناراجع به تصدي سمت توسط داوطلب 

که نظر مراجع ذیصالح در مورد تصـدي داوطلـب بـه سـمتی کـه جـزو مشـاغل        شرایطی در  :1 تبصره

است مساعد نباشد، لکـن بـه تشـخیص رئـیس سـازمان، تصـدي آن        ي شدهبند حساس طبقه

تواند صالحیت داوطلب را  سمت توسط داوطلب ضرورت داشته یا به مصلحت باشد، کمیته می

  براي تصدي سمت مورد نظر تأیید کند. 

هاي مورد ارزیابی  حوزه شود. با داوطلب ارزیابی میمصاحبه  از طریقصالحیت علمی داوطلب،  :2 تبصره

اي مـورد   نامـۀ حرفـه   که داوطلب گواهی درصورتی ) است.4مصاحبه، مطابق پیوست شمارة(در 

نظر کمیته را اخذ نماید، کمیته باید صالحیت علمی وي را بدون انجام مصاحبه تأییـد کنـد.   



مصوبه  – اي مديران نهادهاي مالي دستورالعمل تأييد صالحيت حرفه
  شورای عالی بورس و اوراق بهادار 

 

  ١٢ از ٥ صفحه  

 

پس از تأییـد هیـأت مـدیره     هاي مورد نظر باید به تصویب کمیته رسیده و نامه فهرست گواهی

   ایت رسمی سازمان به اطالع عموم برسد.از طریق س سازمان،

اي، انجام مصاحبه بـا داوطلـب    که طبق این دستورالعمل براي تأئید صالحیت حرفه درصورتی :3 تبصره

ضروري باشد، دبیرکمیته حداقل یک هفته قبل از انجام مصاحبه، تاریخ، ساعت و محل انجام 

ضی یا داوطلـب اعـالم   ، متقامصاحبه را از طریق ارسال دعوتنامۀ مصاحبه به نهاد مالی مربوط

که به تشخیص کمیته، داوطلب بدون عذرموجه، دوبار از حضور در جلسـۀ   صورتینماید. در می

  . شدرد خواهد  وي مصاحبه امتناع کند، تقاضاي تأئید صالحیت

نمایـد   ن دستورالعملیداوطلب را مشروط به احراز شرایط موضوع ا تواند تأئید صالحیت کمیته می )7 ماده

فرصتی را براي احراز شرایط در نظـر بگیـرد. همچنـین در     ،ئید موقت صالحیت داوطلبیا ضمن تأ

که داوطلب براساس این دستورالعمل شرایط الزم را براي تصدي سمت پیشـنهادي نداشـته    صورتی

سمت  يتصدتواند به منظور جلوگیري از توقف تأسیس یا ادامۀ فعالیت نهاد مالی،  باشد، کمیته می

به طور موقت بالمانع اعالم کند و مهلتی را براي متقاضی جهـت  توسط داوطلب را  مورد درخواست

  معرفی فرد جایگزین در نظر بگیرد. 

 6مـادة   3تبصـرة   به موجـب ا ی شود،تأیید نتوسط کمیته  داوطلب يا حرفهصالحیت  که در صورتی )8 ماده

ه   ور کداوطلـب مـذ   يا حرفـه رد شود، بررسی مجدد صالحیت  يت وید صالحییتأ يتقاضا منـوط ـب

بررسـی مجـدد صـالحیت را قبـل از      رهیئت مـد یه؛ مگر اینکه گذشت حداقل شش ماه خواهد بود

  گذشت مهلت مذکور، بپذیرد. 

ها و سایر مـوارد   هاي آموزشی، سمینارها، همایش هردر دوحسب مورد مدیر نهاد مالی موظف است  )9 ماده

 .مربوطـه شـود  امتیـاز  دریافـت  شود، شرکت نمـوده و موفـق بـه     مشابه که توسط سازمان اعالم می

مدیران نهادهاي مالی امتیازات کسب شده طبـق ایـن   اي  صالحیت حرفهدر تمدید تواند  کمیته می

ها، و سایر موارد مشابه و مهلت هر گروه از مـدیران   ها، سمینارها، همایش دورهماده را لحاظ نماید. 

  شوند.  ان تعیین میها، توسط هیأت مدیرة سازم نهادهاي مالی براي شرکت در آن



مصوبه  – اي مديران نهادهاي مالي دستورالعمل تأييد صالحيت حرفه
  شورای عالی بورس و اوراق بهادار 

 

  ١٢ از ٦ صفحه  

 

و بررسی کمیتـه، هریـک   هاي دریافتی از مراجع ذیصالح  که مدیر نهاد مالی بنا به گزارش صورتیدر )10 ماده

صـالحیت  توانـد   را از دست بدهد، کمیته می 6هاي مندرج در بندهاي (ب) و (ج) مادة  از صالحیت

یگزین تعیـین  وي را براي تصدي سمت مربوطه سلب نموده و مهلتی را بـراي معرفـی شـخص جـا    

  نماید. 

ثبت شده نـزد   ینهاد مالاکثریت اعضاي هیأت مدیره یا مدیرعامل  يا حرفهکه صالحیت  صورتیدر  )11 ماده

توسط کمیته رد شده یا به دلیل عدم درخواست متقاضی، بررسی نشـده باشـد، متقاضـی     ،سازمان

  ماید.معرفی ن مدیرانرا براي ترمیم اشخاص مورد نظر خود باید ظرف حداکثر یک ماه 

تعیـین و نصـب   پـس از  ماه  یکثر ظرف کاند حدا موظف سازمانثبت شده نزد  یمال يۀ نهادهایلک )12 ماده

، خـود رعامل یا مدیره، یأت مدیه یحقوق يندگان اعضایره، نمایأت مدیه یقیحق ياز اعضا یکهر 

  اطالع دهند.  سازمانرا به موضوع 

کمیته جهـت رسـیدگی بـه مراجـع      ، موضوع از طرف دبیر12و  11، 6در صورت عدم رعایت مواد  )13 ماده

تواند نهاد مالی را به یکی  شود. مرجع رسیدگی کننده در صورت احراز تخلف، می مربوطه ارجاع می

  از موارد زیر محکوم نماید: 

  اخطار کتبی بدون درج در پرونده؛ - 1

 ؛اخطار کتبی با درج در پرونده - 2

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

 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید. 14دي موضوع مادة جریمه نق - 4

یا جریمه س یق مجوز تأسیمتخلف را مستحق تعل یننده، نهاد مالک یدگیه مرجع رسک یدرصورت ه:تبصر

رة یأت مـد یـ بـه ه  يریـ گ مید موضوع را به همراه نظر خود، جهت تصمیص دهد، بایتشخنقدي 

  د. یگزارش نما سازمان

اي مطـابق ایـن دسـتورالعمل، سـمت      هر شخص حقیقی قبل از تأئید صالحیت حرفهکه  در صورتی )14 ماده

و در مرجـع   بپـذیرد  سـازمان عضو هیأت مدیره یا مدیر عاملی را در یک نهاد مالی ثبت شده نـزد  



مصوبه  – اي مديران نهادهاي مالي دستورالعمل تأييد صالحيت حرفه
  شورای عالی بورس و اوراق بهادار 

 

  ١٢ از ٧ صفحه  

 

أت یـ فـه توسـط ه  یل عدم انجـام وظ یبه دل 11نقض ماده که  درصورتیا ی، ها ثبت کند ثبت شرکت

یته باید موضوع را جهت رسیدگی به مرجع مربوطه ارجاع دهد. مرجع رد، دبیرکمیره صورت پذیمد

ا اشخاص متخلف را به یکی از موارد زیـر  یتواند شخص  رسیدگی کننده در صورت احراز تخلف، می

  محکوم نماید:

  اخطار کتبی بدون درج در پرونده؛ - 1

 اخطار کتبی با درج در پرونده؛ - 2

 یته؛اي متخلف پس از تصویب کم سلب صالحیت حرفه - 3

 ينهادهـا عضو هیأت مـدیره یـا مـدیرعامل     يها ممنوعیت از انتصاب شخص متخلف به سمت - 4

 براي مدت معین. یمال

 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید. 14جریمه نقدي موضوع مادة  - 5

ن ماده یا 5و  4 هايننده، شخص متخلف را مستحق مجازات بندک یدگیه مرجع رسک یدرصورت ه:تبصر

سـازمان  رة یأت مدیبه ه يریگ مید موضوع را به همراه نظر خود، جهت تصمیدهد، باص یتشخ

  د. یگزارش نما

اطالعاتی که به موجب این دستورالعمل و به منظور اجراي وظایف، در اختیار اعضاي کمیته، دبیـر   )15 ماده

عیـین  گیرد، محرمانه تلقی شده و بـه جـز در مـوارد ت    قرار می سازمانکمیته یا هر یک از کارکنان 

  ، یا مقررات، نباید اظهار گردد. سازمانشده توسط هیأت مدیرة 

شوراي عـالی  به تصویب  11/7/1390پیوست در تاریخ  4تبصره و  5 ،ماده 17این دستورالعمل در  )16 ماده

 4تبصـره و   5ماده،  16توسط همان مرجع در  19/4/1391تاریخ  دربورس و اوراق بهادار رسید و 

   پیوست اصالح شد.



مصوبه  – اي مديران نهادهاي مالي دستورالعمل تأييد صالحيت حرفه
  شورای عالی بورس و اوراق بهادار 

 

  ١٢ از ٨ صفحه  

 

  هاي سوابق تجربی،  اي در زمینه ): حداقل امتیاز براي تأئید صالحیت حرفه1پیوست(
 سوابق تحصیلی و صالحیت علمی 

عـالوه بـر داشـتن     اي داوطلب عالوه براینکه باید صالحیت عمومی داوطلب تأئید شود، داوطلب باید براي تأئید صالحیت حرفه
هاي سوابق تجربی، سوابق  در زمینه عه ابزارها و نهادهاي مالی جدید، بایدقانون توس 13نامه ماده  حداقل سوابق مندرج در آئین

هاي سوابق تجربی و  تحصیلی و صالحیت علمی حداقل امتیازات مذکور در جدول زیر را کسب نماید. چنانچه داوطلب در زمینه
تواند از بررسی صالحیت علمـی   سوابق تحصیلی حداقل امتیازات مذکور در دو ستون آخر این جدول را کسب نماید، کمیته می

  ید کند. یور تأکمذ يها وي را در حوزه يا نظر کرده و صالحیت حرفهوي صرف
  اي حداقل امتیاز براي تأئید صالحیت حرفه جدول

  سمت داوطلب  عنوان نهاد مالی

  حداقل امتیاز براي تأیید
  اي صالحیت حرفه

حداقل امتیاز الزم براي 
  معافیت از کسب
  حداقل امتیاز

  صالحیت علمی
  سوابق
 تجربی

  سوابق
 حصیلیت

  صالحیت
 علمی

  سوابق
 تجربی

  سوابق
 تحصیلی

 بندي شرکت تأمین سرمایه ، مؤسسۀ رتبه -1

 -  -  50 40 50 مدیرعامل

 40 50 40 30 40 عضو موظف هیأت مدیره

 40 40 30 30 30 عضو غیرموظف هیأت مدیره

گـذاري،   شرکت کارگزاري، شرکت سـپرده  -2
، گذاري سهامی عام سبدگردان، شرکت سرمایه

شــرکت هلــدینگ ســهامی عــام، مشــاور     
 يگذار هیسرما

 -  -  40 30 40 مدیرعامل

 40 40 30 20 30 عضو موظف هیأت مدیره

 40 30 20 20 25 عضو غیرموظف هیأت مدیره

شرکت پردازش اطالعـات مـالی، شـرکت     -3
گذاري سهامی خاص  هلدینگ و شرکت سرمایه

 ل،میلیارد ریا 200با سرمایۀ برابر یا بیش از 

 -  -  30 20 30 مدیرعامل

 30 35 20 20 25 عضو موظف هیأت مدیره

 20 30 15 20 20 عضو غیرموظف هیأت مدیره

گـذاري   شرکت هلدینگ و شرکت سرمایه -4
میلیارد  200سهامی خاص با سرمایۀ کمتر از 

 ال یارد ریلیم 10شتر از یریال و ب

 -  -  30 20 25 مدیرعامل

 30 30 20 20 20 عضو موظف هیأت مدیره

  20 25 15 20 15 عضو غیرموظف هیأت مدیره

ۀ یخاص با سرما یسهام يگذار هیشرکت سرما -5
 ال یارد ریلیم 10متر از ک

 30 30 20 20 20 مدیرعامل

 20 25 15 20 15 عضو موظف هیأت مدیره

 20 20 -  20  عضو غیرموظف هیأت مدیره

گـذاري یـا    هـاي سـرمایه   یت علمی در مورد داوطلبین سمت مـدیرعاملی در شـرکت  براي معافیت از کسب حداقل امتیاز صالح
درصـد بـاالتر از    20جدول باال) حـداقل امتیـاز سـوابق تجربـی و تحصـیلی الزم،       4یا  3، 2هاي  مادر(هلدینگ) (موضوع ردیف

انچه طبـق مقـررات از جملـه    در ضمن چن. حداقل امتیاز تعیین شده براي عضو موظف هیأت مدیره در همان ردیف خواهد بود
حداقل سرمایۀ الزم براي نهادهاي مالی، شخص حقـوقی نهادمـالی محسـوب نشـود، مشـمول ایـن دسـتورالعمل بـراي تأییـد          

  صالحیت نخواهد بود. 



مصوبه  – اي مديران نهادهاي مالي دستورالعمل تأييد صالحيت حرفه
  شورای عالی بورس و اوراق بهادار 

 

  ١٢ از ٩ صفحه  

 

 ): نحوة محاسبۀ امتیاز سوابق تجربی داوطلب 2پیوست(
آید.  هاي مختلف، به دست می ر سمتدامتیاز سابقۀ تجربی داوطلب از جمع امتیازات سوابق تجربی داوطلب 

   شود: امتیاز سوابق تجربی داوطلب در هر سمت به شرح زیر محاسبه می
  (× ضریب ماه

  ضریب موضوع فعالیت
  ×  

  محل کار 
  مدت تجربۀ کاري در  × )ضریب سمت داوطلب

  هر سمت به ماه 
طلـب و ضـریب موضـوع    سـقف ضـریب سـمت داو   شود. ها تعیین می توسط کمیتۀ تأیید صالحیت ضریب ماه

. کمیته با بررسی سـمت و شـغل داوطلـب، ضـرایب     ستا  فعالیت محل کار داوطلب در جداول زیر درج شده
سمت داوطلب و موضوع فعالیـت محـل کـار وي را بـا رعایـت حـداکثرهاي مـذکور در ایـن جـداول تعیـین           

  .باشد امتیاز می 100نماید. حداکثر امتیاز سوابق تجربی داوطلب برابر  می
 سمت داوطلب تیمحل یا موضوع فعال فیرد

  ب سمتیحداکثر ضر
 داوطلب

1 
  ها، مؤسسات زمانسا
 ها و وزارتخانه هاي بزرگ و شرکت

 1 باالترین مقام اجرایی 

  95/0 عضو موظف هیأت مدیره یا رکن مشابه

  9/0 مدیر ارشد صف

  85/0 مدیر مالی، رئیس حسابداري یا رئیس حسابرسی 

  8/0 یر مدیران میانی صفسا

  7/0 عضو غیرموظف هیأت مدیره

  65/0 کارمندان ارشد صف

  55/0 کارمند صف

  45/0حداکثر  سایر کارکنان

 حسابرسی هاي شرکت 2

 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 سمت داوطلب در نظر گرفته 60% و 80کوچک به ترتیب و هاي متوسط  ها، مؤسسات و شرکت  زمانساورد در م -1

  شود. می
یا  میلیارد ریال 100هاي آن بیش از  نفر یا جمع دارایی 200بیش از تعداد پرسنل آن ه کشود  یمحسوب م بزرگ یوقت شرکتا ی همؤسس،   زمانسا یک -2

 . شدابمیلیارد ریال  100درآمد ناخالص آن طی یک سال بیش از 
و  50هاي آن بیش از  نفر یا جمع دارایی 200و کمتر از  50که تعداد پرسنل آن بیش از شود  یمتوسط محسوب م یوقت شرکتا یه مؤسسسازمان،  یک -3

 میلیارد ریال باشد. 100از  و کمتر 50میلیارد ریال یا درآمد ناخالص آن طی سال بیش از  100کمتر از 
 شود. یمحسوب م کوچکت بزرگ و متوسط نباشد، کا شریسسه ؤسازمان، م که یک درصورتی -4
 .کنند منظور از مدیران یا کارکنان صف، آن دسته از مدیران یا کارکنان هستند که در رابطه با فعالیت اصلی شخصیت حقوقی انجام وظیفه می -5
 تر از باالترین مقام اجرایی قرار دارد. ت که در یک رده پایینمنظور از مدیر ارشد، مدیري اس -6
 تر از باالترین مقام اجرایی قرار دارد. منظور از مدیر میانی، مدیري است که در دو رده پایین  -7
 شود. در نظر گرفته می در صورتی که داوطلب در یک دورة زمانی معین، بیش از یک شغل داشته باشد، در آن مدت شغلی که بیشترین امتیاز را دارد -8
بـه   جدول فوق با رعایت سـقف تعیـین شـده    1همچنین ضریب سمت سایر کارکنان در بند  است امتیاز سایر مشاغل که در جدول فوق منظور نشده -9

   شود. تعیین می ها صالحدید کمیته تأیید صالحیت



  مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار – اي مديران نهادهاي مالي دستورالعمل تأييد صالحيت حرفه 

 ١٢ از  ١٠    صفحه

 

  موضوع فعالیت محل کار داوطلب ضرایب  حداکثر جدول

ف
ردی

  

  نظر نهاد مالی مورد
  

  محل کار داوطلب  

  شرکت
  تأمین سرمایه

  گذاري سپرده شرکت
  وجوه تسویه مرکزي و

  مؤسسۀ
  بندي رتبه

  کارگزار یا
  گر معامله کارگزار/

  مشاور
  گذاري سرمایه

  و سبدگردان

  شرکت
  گذاري سرمایه

  شرکت
  هلدینگ

شرکت 
  پردازش

  مالی اطالعات
   55/0   95/0   95/0   95/0   95/0   95/0   95/0   95/0  بورس و اوراق بهادار سازمان  1
   55/0   6/0   65/0   65/0   95/0   6/0   85/0   8/0  ارگزاران بورس اوراق بهادار تهران  کبهادار/سازمان  شرکت بورس اوراق  2
   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  بازارهاي خارج از بورس    4
   55/0   7/0   7/0   55/0   65/0   55/0   7/0   7/0  هاي 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  گذاري مرکزي شرکت سپرده  7
   85/0  7/0  9/0  1  9/0  1   5/0  1  بندي مؤسسۀ رتبه  8
   65/0   55/0   75/0  9/0  1  9/0   65/0  9/0  گري شرکت کارگزاري یا کارگزار/معامله  9

   75/0  7/0  1  1  9/0   85/0   6/0  9/0  گذاري و سبدگردان شرکت مشاور سرمایه  10
   55/0  9/0  1  7/0   65/0  7/0   45/0  7/0  گذاري   شرکت سرمایه  11
   45/0  1  8/0   65/0   55/0  6/0   45/0  6/0  شرکت هلدینگ   12
   45/0  6/0  6/0  5/0  5/0  6/0  9/0  6/0   ها ها، مؤسسات مالی و اعتباري و بیمه بانک  13
  1  5/0   6/0   6/0   6/0   6/0   45/0   6/0  شرکت پردازش اطالعات مالی    14
   55/0  6/0  6/0  6/0  6/0   6/0   45/0   6/0  شرکت حسابرسی    15
  1  1  -  -  -  -  -  -  تولیدي یا خدماتی مرتبط هاي شرکت  16
   55/0   55/0   45/0   45/0   45/0   45/0   45/0   45/0  هاي تولیدي یا خدماتی سایر شرکت  17
  6/0  6/0  6/0  5/0  6/0  6/0   5/0  6/0  مرتبطها و مؤسسات عمومی   زمانساها،  وزارتخانه  18
   6/0  8/0  9/0  9/0  9/0  9/0   5/0  9/0  مدرس دانشگاه در دروس مدیریت مالی،اقتصاد و حسابداري    19
  9/0  8/0   5/0   5/0   55/0   55/0   45/0   55/0  مدرس دانشگاه در سایر دروس مرتبط  20
  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0   45/0  5/0  هاي مرتبط کارشناس رسمی دادگستري در زمینه  21
   45/0   5/0   5/0   5/0   5/0   5/0   45/0   5/0  وکیل دادگستري  22
   0/ 45حداکثر   0/ 45حداکثر   0/ 45حداکثر   0/ 45حداکثر   0/ 45حداکثر   0/ 45حداکثر   0/ 45رحداکث   0/ 45حداکثر  سایر    23

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



مصوبه شورای  – اي مديران نهادهاي مالي دستورالعمل تأييد صالحيت حرفه 
  عالی بورس و اوراق بهادار

  ١٢ از ١١   صفحه

 

  امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب ): نحوة محاسبۀ3پیوست(
  

. حداکثر استی وي با توجه به جدول زیر رك تحصیلامد برابر جمع امتیازتحصیلی داوطلب امتیار سوابق 
  امتیاز خواهد بود.  100امتیاز این بخش 

  امتیاز  رشته تحصیلی  آخرین مدرك تحصیلی  ردیف

  دکتري  1

  25  یمال یمهندس و حسابداري ،مدیریت مالی، اقتصاد
  20  عیصنا یمهندس و بیمه ،مدیریت، بانکداري

  15  مهندسی و حقوق ،ریاضی، آمار
  10  ها ر رشتهسای

  کارشناسی ارشد  2

  25  یمال یمهندس و مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداري
  20  عیصنا یمهندس و بیمه ،مدیریت، بانکداري

  15  ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق 
  10  ها سایر رشته

  کارشناسی  3

  50  مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداري و مهندسی مالی 
  40  ع یصنا یمهندس و یمهب ،مدیریت، بانکداري

  30   ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق
  20  ها سایر رشته

  توضیحات:
هـاي مـرتبط بـا موضـوع فعالیـت شـرکت یـا         هلدینگ، براي رشتهگذاري و  سرمایههاي  در مورد شرکت .1

شود.  ج در جدول فوق، در نظر گرفته میرات مندحداکثر امتیاز هاي تابعۀ آن در هر سطح تحصیلی شرکت
هاي مرتبط با تکنولوژي اطالعات و کامپیوتر در هر سطح  هاي پردازش اطالعات مالی نیز رشته براي شرکت

  شود.  تحصیلی حداکثر امتیازات مندرج در جدول فوق در نظر گرفته می
تر مرتبط با  صورت پیوسته باشد، جمع امتیاز مدارك سطوح پایین که مدرك تحصیلی داوطلب به در صورتی .2

عنوان امتیاز سـوابق تحصـیلی    عالوة امتیاز مدرك تحصیلی وي طبق جدول فوق به بهتۀ تحصیلی وي رش
پیوسته  ارشد عنوان مثال امتیاز شخصی که مدرك تحصیلی کارشناسی شود. به داوطلب در نظر گرفته می

 شود :  در رشته مدیریت مالی دارد به قرار زیر محاسبه می
 

   (امتیاز کارشناسی) 50+ )شد(امتیاز کارشناسی ار25= 75
قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید داشتن حداقل مدرك  13نامه ماده  ق آیینبا توجه به اینکه طب .3

تحصیلی کارشناسی مرتبط جزو شرایط عضویت در هیأت مدیره یا پذیرش سمت مدیرعاملی در نهادهاي 
رشناسی ( اعم از دیپلم و فوق دیپلم) در نظر گرفته نشده تر از کا پایینمالی است، لذا امتیازي براي مدارك 

  است. 

  



مصوبه شورای  – اي مديران نهادهاي مالي دستورالعمل تأييد صالحيت حرفه 
  عالی بورس و اوراق بهادار

  ١٢ از ١٢   صفحه

 

  داوطلب یت علمیصالح یابینحوة ارز :)4وست (یپ
  

شود. در صورت  اي یا انجام مصاحبه تعیین می هاي حرفه علمی داوطلب از طریق برگزاري آزمون تیصالح
مـی داوطلـب و حـداکثر امتیـاز     انجام مصاحبه، سرفصل عناوین مورد ارزیابی جهت تعیـین صـالحیت عل  

  خواهد بود.  100 برمربوط به هر سرفصل به قرار جدول زیر است. حداکثر امتیاز صالحیت علمی برا
  

  اریثرامتکحدا  یابیسرفصل مورد ارز  فیرد

  25  هاي مالی فهم و تجزیه و تحلیل صورت  1

گذاري یا مسائل مربوط به موضوع  مدیریت مالی و سرمایه  2
  25  د مالیفعالیت نها

  25  بازارها، ابزارها و نهادهاي مالی  3

  25  فعالیت نهاد مالیبازار سرمایه و ط با بقوانین و مقررات مرت  4

  100  جمع

  


