
 

    

 

ای بازار سرمایه های حرفه دستورالعمل تمدید گواهی نامه  

 
 مقدمه:

، به ای بازار سرمایه ی حرفههانامه، شرایط تمدید گواهیای اشخاص حقیقی برای تصدی مشاغلبه منظور تعیین صالحیت حرفه
 و به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.شرح زیرتنظیم 

 

 فیتعار -فصل اول

، به همان معانی در این 1831( قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1های تعریف شده در ماده ) اصطالحات و واژه -1ماده 

 :شوند های دیگری نیز به شرح زیر تعریف می روند. واژه دستورالعمل به کار می

اعم است از مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان، و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده به آنان  مقررات:

نامه درخصوص بازار اوراق بهادار و فعاالن آن که  نامه، دستورالعمل، ضوابط و رویه اجرائی و بخش تحت هر عنوان از قبیل آئین
 جهت اجرا ابالغ شده باشند.

 های آموزشی بازار سرمایه است. منظور کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه موضوع دستورالعمل برگزاری دوره ته:یکم

منظور دوره آموزشی اعم از کارگاه آموزشی، کنفرانس، بازدید علمی، سمینار و سایر رویدادهایی است که امتیاز  آموزشی: دوره

 رسد. ای بازار سرمایه، به تائید کمیته می رفههای ح نامه شرکت در آن برای تمدید گواهی

هایی که براساس قانون، مجوز تأسیس یا فعالیت خود را از شورا  کلیه نهادها و تشکل های تحت نظارت: نهادها و تشکل

الیی، های کا ها، بازارهای مشتقه، بورس ها، بازارهای خارج از بورس، کانون یا سازمان دریافت نموده باشند از قبیل بورس
 گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نهادهای مالی. های سپرده شرکت

 

 ای های حرفه نامه فصل دوم: شرایط متقاضیان برای تمدید گواهی

 نامه و ارائه مدارک الزم و احراز شرایط زیر است: ای منوط به ارائه تقاضانامۀ تمدید گواهی های حرفه نامه تمدید گواهی - 2ماده

ها یا مؤسسات آموزشی داخلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و  متقاضی دارای دانشنامه کارشناسی یا باالتر از دانشگاه -الف
ها و مؤسسات آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معادل کارشناسی  فناوری یا مدرک تحصیل از دانشگاه

 گذاری شده باشد. یا باالتر ارزش
 ای که تقاضای تمدید آن ارائه شده است، بیش از پنج سال نگذشته باشد.  نامه از تاریخ پایان اعتبار گواهی -ب
 شوند. که طبق سایر مواد این دستورالعمل محاسبه می1کسب امتیاز الزم مطابق جدول شماره -ج
 

  یا حرفه یها نامهید گواهیتمد یاز برای:  جدول حداقل امت1جدول
امتیاز آموزشی  الزم حداقل  

 برای تمدید گواهینامه
 سطح گواهینامه ای عنوان گواهینامه حرفه

06 
 مدیریت سبد اوراق بهادار

 سطح : الف
 ارزشیابی اوراق بهادار

 سطح: ب تحلیل گری بازارسرمایه 06

 مدیریت نهادهای بازارسرمایه 06

 سطح: ج
16 

 گری بازار سرمایه معامله

 عرضه و پذیرشکارشناسی 

 اصول بازار سرمایه



 

    

 

 

این ماده سه سال پس از تصویب این دستورالعمل خواهد بود و از آن تاریخ به بعد، گواهینامه اشخاصی  باجرای بند : 1تبصره 

 که از پایان اعتبار آن پنج سال گذشته باشد و تمدید نشده باشد، ملغی خواهد بود.

ای و مدارک منضم به آن، توسط اداره امور آموزش و  های حرفه نامه روش ارسال تقاضانامه تمدید گواهی :2تبصره 

 ای سازمان تعیین و از طریق متقضی اطالع رسانی خواهد شد. های حرفه نامه گواهی

ای وی به شرح  ه حرفهنام براساس سوابق شخصی و تحصیلی متقاضی، حداقل امتیاز آموزش الزم برای تمدید گواهی :3تبصره 

 یابد: زیر کاهش می

امتیاز از حداقل  1های تحت نظارت  به ازای هر ماه اشتغال به کار مرتبط و در سازمان و نهادها و تشکل سوابق شغلی: -الف

 شود. درصد حداقل مذکور در جدول این ماده کاسته می 80نامه حرفه ای تا سقف  امتیاز آموزش الزم برای تمدید گواهی

 سوابق تحصیلی: -ب
 گردد: سوابق تحصیلی متقاضی براساس آخرین مدرک تحصیلی و یکی از بندهای ذیل محاسبه می

های مدیریت مالی، حسابداری، مهندسی مالی، اقتصاد، بانکداری و بیمه،  برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی در رشته -1-ب
از حداقل امتیاز آموزشی مندرج در جدول شماره یک این ماده کاسته  درصد 10گرایش های مالی رشته مدیریت به میزان 

 شود. می
های مدیریت مالی، حسابداری، مهندسی مالی، اقتصاد، بانکداری، بیمه ،  برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در رشته -2-ب

از حداقل امتیاز مندرج در جدول شماره یک این ماده  درصد 16بازارسرمایه  به میزان MBA گرایش های مالی رشته مدیریت، 
 شود. کاسته می

هایی که تعلیق گردیده مادامی که مدت تعلیق سپری نشده باشد امکان تمدید وجود ندارد. همچنین  نامه برای گواهی: 4تبصره 

 نامه وجود ندارد. ن تمدید هر دو گواهینامه دیگری است تعلیق گردیده باشد امکا نیاز گواهی ای که پیش نامه در صورتی که گواهی

 

 ای های حرفه نامه فصل سوم :نحوه محاسبه امتیازات برای تمدید گواهی

توانند امتیاز آموزشی  ها، می ای از طریق شرکت در آن دوره های حرفه نامه های آموزشی که دارندگان گواهی دوره –3ماده 

 شود.  موضوع این دستورالعمل را کسب کنند همچنین امتیاز هر دوره آموزشی، توسط کمیته تعیین می

  وان مدرس فعالیت کرده باشد، امتیاز شرکت در آن دورۀبه عن  مورد تأیید کمیته  که متقاضی، در یک دوره در صورتی -4ماده 

 آموزشی برای وی لحاظ خواهد شد. 

های تحت نظارت  به منظور استفاده از امتیاز سوابق شغلی، فعالیت دو سال اخیر متقاضی در سازمان و نهادها و تشکل - 5ماده 

 مالک عمل خواهد بود.

 به نهادهای مالی، ضروری است به تأیید کانون مربوطه برسد.متقاضی مربوط و تحصیلی سوابق شغلی  تبصره:

نیاز( تا تاریخ انقضای گواهی  تر )پیش های سطح پایین نامه ای سطح باالتر، گواهی های حرفه نامه با اخذ یا تمدید گواهی - 6ماده 

 های مزبور تمدید شده تلقی خواهند شد.  نامه

بینی  ای پیش های حرفه گیری در خصوص سایر مواردی که در این دستورالعمل در رابطه با تمدید گواهینامه تصمیم -7ماده 

 ای بازار اوراق بهادار خواهد بود. های حرفه نشده، به عهده کمیتۀ گواهینامه

 
ان بورس و اوراق بهادار رسیده و از به تصویب هیأت مدیره سازم 13/68/1830تبصره در تاریخ  1 ماده و 7 این دستورالعمل در  

 قابلیت اجرایی دارد.ابالغ تاریخ 


