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 بسمه تعالی

 

 

 بازار سرمایه آموزشیهای  دورهبرگزاری دستورالعمل 
 

در و  مجلس شوراي اسالمی 1384مصوب آذر ماه  اوراق بهاداربازار قانون  7 ةماد 11 و 2هاي بند در اجراي
اي آموزشی در بازار سرمايه با هدف ارتقاي سطح  دانط    ه توسعه فعاليتايجاد سازوكارهاي الزم جهت  راستاي

هاي آموزشی بازار سرمايه كه محابق  و به منظور فراهم ساختن بستر تأييد دوره ومی و تخصصی در اين حوزهعم
مطاده و   18در  ،"بازار سرمايههاي آموزشی  دورهبرگزاري دستورالعمل " ،شوند با اين مقررات طراحی و برگزار می

 د.طسازمان رسي ةت مديرأبه تصويب هي 09/02/1391تبصره در تاريخ  8
، همطان معطانی   اوراق بهطادار بطازار  ( قطانون  1هاي موضوع مادة ) در اين دستورالعمل، اصحالحات و واژه -1 ةماد

 شوند: تعريف شده در آن ماده را دارند. ساير اصحالحات به شرح زير تعريف می
اوراق بهادار و گذاري مركزي  ها، شركت سپرده ها، بازارهاي خارج از بورس، كانون بورساشخاص تحت نظارت: 

تسويه وجوه و نهادهاي مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار كه مجوز تأسيس يا فعاليت خطود را  
 كنند. از شورا يا سازمان دريافت نموده و تحت نظارت سازمان فعاليت می

لعمل ايطن دسطتورا  در چارچوب مقررات اعم از عمومی يا تخصصی است كه  منظور دورة آموزشیدورة آموزشی: 
 شود. برگزار می

آمطاده  هاي تخصصطی در بطازار سطرمايه،     دورة آموزشی است كه به منظور اراية آموزشدورة آموزشی تخصصی: 
تمديطد اعتبطار   و  اي بطازار سطرمايه   هطاي حرفطه   نامه گواهی نمودن اشخاص براي قبولی در آزمون

اي مطديران   الحيت حرفطه صط تأييطد يطا تمديطد    ا يط اي دارندگان اين مدارک  هاي حرفه نامه گواهی
 شود. برگزار می نهاد آموزشیتوسط  اشخاص تحت نظارت

مبطانی  سازي در حوزة بطازار سطرمايه و آمطوزش     دورة آموزشی است كه به منظور فرهنگدورة آموزشی عمومی: 
 شود. برگزار می نهاد آموزشیدر اوراق بهادار توسط و فعاليت گذاري  سرمايه

شطود و بعطد از ايطن     ايطن دسطتورالعمل تیط يل مطی     2اي است كه به موجب مادة  هكميتکمیتة راهبری آموزش: 
 شود. ناميده می "كميته"

، اعطم از اين طه   كنطد  هاي آموزشی عمومی يا تخصصی را برگزار می شخص حقوقی است كه دوره نهاد آموزشی:
 برگزاري دورة آموزشی مورد تأييد يا بالمانع اعالم شده باشد.

 هاي آموزشی با اخذ موافقت سازمان و در چارچوب مقررات اين دستورالعمل مجاز است. ي دورهبرگزار - 2مادة 
ها، مؤسسات و نهادها براي كاركنان خود و نيطز مؤسسطات    هاي آموزشی توسط شركت برگزاري دوره : تبصره

 از شمول اين مقررات مستثنی است.هاي خودانتظام،  و تی لآموزش عالی 

 شود: ل میيهاي آموزشی با عضويت اعضاي زير تی  تأييد برگزاري دورهو منظور تعريف  بهه كميت - 3 ةماد

 اي سازمان به عنوان رئيس كميته هاي حرفه رئيس ادارة آموزش و امور گواهينامه -1

 سازمانيک نفر به پيینهاد شركت بورس اوراق بهادار تهران و تصويب هيأت مديرة  -2
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 ي ايران و تصويب هيأت مديرة سازمانيک نفر به پيینهاد شركت بورس كاال -3
 يک نفر به پيینهاد كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار و تصويب هيأت مديرة سازمان -4

 سازمانگذاري ايران و تصويب هيأت مديرة  يک نفر به پيینهاد كانون نهادهاي سرمايه -5

بطه  كه ة سازمان و تصويب هيأت مدير رسانی و خدمات بورس شركت اطالعيک نفر به پيینهاد  -6
 نيز انجام وظيفه خواهد كرد. عنوان دبير

 كند. رسانی و خدمات بورس به عنوان دبيرخانة كميته فعاليت می شركت اطالع -1ة تبصر
شوند. تجديد انتخاب ايطن اشطخاص    اين ماده براي مدت دو سال انتخاب می 6تا  2اعضاي بندهاي  -2تبصرة 

تواند هر زمان كه صالح بداند، هطر يطک از    هيأت مديرة سازمان میهاي بعد بالمانع است و  براي دوره
نمايد. در اين صورت الزم است شخص جايگزين به ترتيب مقرر در منعزل آنها را از عضويت در كميته 

 اين ماده، انتخاب شود.
ز در جلسطه  يابد، میروط بر اين ه رئيس كميتطه نيط   نفر از اعضا رسميت می 4كميته با حضور حداقل  -3تبصرة 

 شود. حاضر باشد. تصميمات كميته با رأي موافق اكثريت محلق اعضاي حاضر اتخاذ می
 وظايف زير را بر عهده دارد: هكميت -4مادة 

 هاي آموزشی به هيأت مديرة سازمان فعاليت بندي اولويتو  ريزي نامهبر، سياستگذاريپيینهاد  -1

 ازار سرمايهب ةهاي آموزشی در حوز فعاليتارزيابی و بازنگري  -2

براساس گطزارش  هاي آموزشی  و اعحاي موافقت اصولی برگزاري دوره انطمتقاضيشرايط بررسی  -3
 دبيرخانة كميته

 براساس گزارش دبيرخانة كميته هاي آموزشی پيینهادي توسط متقاضی بررسی و تأييد دوره -4

 متناسطب بطا سطحوح    هطاي عمطومی و تخصصطی    هطاي آموزشطی دوره   طراحی و پيینهاد سرفصل -5
 مخاطبين

درخواست اخذ موافقت اصولی براي برگزاري دورة آموزشی و نيز درخواست تأييد دورة آموزشطی توسطط    -5مادة 
ضمن تهية گزارشی از مفطاد و شطرايط درخواسطت،     ،شود. دبيرخانه دبيرخانة كميته دريافت و بررسی می

 كند. مراتب را جهت اخذ تصميم مقتضی به كميته ارسال می

 شود: هاي آموزشی و اهداف هر يک به شرح زير تعيين می بندي دوره قهطب  -6مادة 

 كند: كه اهداف زير را دنبال می هاي آموزشی عمومی دوره -1
 سرمايهسازي در حوزة بازار  فرهنگ الف(

بطا تأكيطد بطر بطازار      انداز به سطرمايه  تبديل پس يها انداز و آشنايی با روش تیويق به پس ب(
 سرمايه

ابی به توانايی يبه منظور دست سرمايهگذاري در بازار  سرمايه ةآشنايی با اصول اوليكمک به  ج(
 جوزگذاري در اين بازار از طريق نهادهاي مالی داراي م سرمايه

هطاي   نامطه  ، دارندگان گطواهی اشخاص تحت نظارتكه براي مديران  هاي آموزشی تخصصی دوره -2
و ديگر متخصصطين   بازار سرمايهگذاران  اي مالی و سرمايهه اي، افراد فعال در نهادها و بازار حرفه

 كند: اهداف زير را دنبال میو شود  ايران طراحی و برگزار می بازار سرمايه
 بازار سرمايهگذاري در  افزاي  توانايی اشخاص براي سرمايه الف(
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 يهاي بازار سرما هاي حرفه نامه گواهی آماده نمودن اشخاص براي قبولی در آزمون ب(
اي  صالحيت حرفطه تأييد يا تمديد ا ياي دارندگان اين مدارک  هاي حرفه نامه تمديد اعتبار گواهی ج(

 اشخاص تحت نظارتمديران 

 بايد داراي شرايط زير باشند:هاي آموزشی  متقاضيان برگزاري دوره - 7مادة 

جهطت  را الزم مجوزهطاي  كند بايد  در صورتی كه متقاضی تحت عنوان مؤسسة آموزشی فعاليت می -1
 باشند.دارا  هاي آموزشی از مراجع ذيصالح برگزاري دوره

هطاي آموزشطی تخصصطی مربطوط بطه       مرتبط براي برگزاري دورهسابقة آموزشی از حداقل سه سال  -2
اي مطديران اشطخاص تحطت     اي و تأييد يا تمديد صالحيت حرفه هاي حرفه نامه تمديد اعتبار گواهی

 نظارت، برخوردار باشند.

متناسب با نوع دوره اعطم از حضطوري و مجطازي برخطوردار     ه ام انات مناسب جهت برگزاري دوراز  -3
 باشند.

 هاي آموزشی به قرار زير است: شرايط عمومی تأييد دوره - 8 ةماد
اعطم  و متناسب با نوع دورة آموزشی  بازار سرمايههاي آموزشی بايد مرتبط با نيازهاي  سرفصل دوره -1

اي تف يک شطود كطه جزييطات كامطل مفطاد       بوده و به گونهخاطبان دوره و ماز عمومی و تخصصی 
 .آموزشی را دربرداشته باشد

به نحو مناسطبی موضطوع مطورد بررسطی را     نابع آموزشی میخص باشد و دورة آموزشی بايد داراي م -2
 6 ةبنطدي موضطوع مطاد    مورد شرح و تفصيل قرار داده و متناسب با نوع دورة آموزشی براساس طبقه

 .دباش

فعاليطت در زمينطة موضطوع آمطوزش     آموزش يطا   ةسال سابق هاي آموزشی از حداقل دو مدرس دوره -3
 .برخوردار باشد

هاي آموزشی تخصصطی   مدرس دورهمدرک ليسانس و از حداقل عمومی آموزشی هاي  مدرس دوره -4
يد وزارت ها يا مؤسسات آموزش عالی مورد تأي مدرک كارشناسی ارشد يا باالتر از دانیگاهاز حداقل 

 CFAيا سح  دوم يا سوم مدرک  CIIAيا مدرک مرتبط هاي  آوري در رشته علوم، تحقيقات و فن
توانطد در صطورت وجطود     . در صورتی كه مدرس، واجد شرايط مذكور نباشد كميته میباشدبرخوردار 

 داليل و جهات خاص نسبت به تأييد مدرس براي دورة مورد نظر اقدام نمايد.

الذكر باشد، كميته نسبت به تأييطد دورة   دورة آموزشی پيینهادي واجد تمامی شرايط فوقتی كه در صور تبصره:
شطرايط مطذكور در ايطن مطاده، كميتطه      تمام يطا برخطی از   وجود عدم نمايد. در صورت  آموزشی اقدام می

زشی تأييد شده تواند بنابه صالحديد خود برگزاري دوره را بالمانع اعالم نمايد. در اين حالت دورة آمو می
در تبليغات خود براي برگزاري دوره از نام تبليغ نمايد و يا اين ه تواند  شود و متقاضی نمی محسوب نمی

 سازمان استفاده كند.
 هاي آموزشی به شرح زير است: برگزاري دورهيا اعالم بالمانع بودن مراحل تأييد  - 9 ةماد

 ؛زاري دورة آموزشیاخذ موافقت اصولی برگدرخواست و بررسی دريافت  -1
توسط دبيرخانه جهت ارايه به هاي آموزشی  برگزاري دورهتهية گزارشی از مفاد و شرايط درخواست  -2

 ؛كميته
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يا عدم تأييد دورة آموزشطی براسطاس گطزارش    بالمانع بودن  ،گيري كميته در خصوص تأييد تصميم -3
 ؛دبيرخانة كميته

برگطزاري دورة  يا اعالم بالمطانع بطودن    هيدنامصدور تأياعالم نتايج تصميمات كميته و حسب مورد  -4
 ؛هكميترئيس آموزشی توسط 

اي مطديران   و تأييطد يطا تمديطد صطالحيت حرفطه     اي بازار سطرمايه   هاي حرفه نامه تمديد اعتبار گواهی -10ة ماد

است كه به پيینهاد كميتطه بطه   هاي آموزشی تخصصی  شركت در دورهبه منوط اشخاص تحت نظارت 
 ديرة سازمان رسيده باشد.تصويب هيأت م

اي و تأييد يا تمديطد   هاي حرفه نامه هاي آموزشی تخصصی ويژة تمديد اعتبار گواهی در برگزاري دوره -11ة ماد

ايطن   4اي مديران اشخاص تحت نظارت، كميته عالوه بطر وظطايف برشطمرده در مطادة      صالحيت حرفه
 دستورالعمل، وظايف زير را نيز بر عهده دارد:

نامه و تأييد يا  هاي آموزشی مورد نياز براي تمديد هر گواهی هاي دوره بازنگري سرفصل طراحی و -1
ناشی از شطركت  مورد نياز اي مديران اشخاص تحت نظارت و تعيين امتياز  تمديد صالحيت حرفه

و پيینهاد آن به هيأت مديرة سطازمان جهطت   اي  هاي حرفه نامه با هم اري كميتة گواهیدر دوره 
 تصويب

هاي آموزشی و تعيطين امتيطاز هطر فطرد و ارسطال       كنندگان در دوره يافت فهرست نهايی شركتدر -2
 مراجع ذيربط اسامی حسب مورد به 

آموزشی براساس ضوابط تبليغاتی كطه بطه تصطويب      دورةبرگزاري تواند در خصوص  نهاد آموزشی می - 12 ةماد
 رسانی نمايد. رسد، اطالع كميته می

ه يا ابالغية بالمطانع بطودن   نامرا در چارچوب تأييدتأييد شده م لف است دورة آموزشی  شینهاد آموز - 13 ةماد
در آن حداقل نطام  رسد و  به امضاي رئيس كميته میكه  هكميتصادره از سوي برگزاري دورة آموزشی 

نهاد آموزشی، میخصات دوره، موضوع آموزش، مدرس، محل تدريس و بطازة زمطانی برگطزاري دوره    
 برگزار نمايد.ه است، میخص شد

ی از قبيطل میطاوره و توصطيه بطه     يها تواند نسبت به انجام فعاليت آموزش، نمی به هنگامنهاد آموزشی  -14 ةماد
 هايی كه نيازمند اخذ مجوز است، اقدام نمايد. خريد و فروش اوراق بهادار، سبدگردانی و ساير فعاليت

كميتطه  هيطأت مطديرة سطازمان و    از سطوي  مربوططه  ابالغی مصوبات نهاد آموزشی م لف به رعايت  - 15 ةماد
 باشد. می

هطاي آموزشطی در چطارچوب تأييدنامطة صطادره و مقطررات ايطن         مسئوليت نظارت بطر برگطزاري دوره   - 16 ةماد
در حطدود ام انطات    اين اداره. اي است هاي حرفه نامه ادارة آموزش و امور گواهیدستورالعمل بر عهدة 

هاي آموزشی، در صورت میاهدة تخلف، ضمن تهية گزارش  نحوة اجراي دورهخود ضمن رسيدگی به 
 دهد. ارايه میكميته مراتب را جهت اخذ تصميم به 

هطاي   تواند در فرآيند نظطارت و نحطوة برگطزاري دوره    میاي  هاي حرفه نامه ادارة آموزش و امور گواهی :هتبصر
از با همطاهنگی بطورس اوراق بهطادار،    ها  ستانشهرتهران از خدمات دبيرخانة كميته و در آموزشی در 

 .استفاده نمايداي  ام انات تاالرهاي منحقه
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هطاي   هاي آموزشطی مطورد تأييطد و نيطز دوره     رسانی دوره دبيرخانة كميته م لف است نسبت به اطالع - 17 ةماد
 آموزشی كه برگزاري آنها بالمانع اعالم شده است به شيوة مقتضی اقدام نمايد.

حسطب   هعدم رعايت مفاد تأييدنامه و مقررات اين دستورالعمل توسط نهاد آموزشی، كميتط در صورت  - 18 ةماد
 :مورد ي ی از اقدامات ذيل را انجام خواهد داد

 تذكر كتبی -1

 هاي آموزشی كه زمان برگزاري آن فرا نرسيده است. لغو تأييدنامة برگزاري دوره -2

 اي مدت معين تا حداكثر سه سالبررسی درخواست برگزاري دورة آموزشی برعدم  -3

هاي آموزشی به مدت حداكثر تطا   صدور ح م مبنی بر محروميت نهاد آموزشی از برگزاري دوره -4
 سه سال 

هاي  هاي وي براي برگزاري دوره در صورتی كه نهاد آموزشی سه تذكر كتبی دريافت نمايد، درخواست :1 هتبصر
 آموزشی به مدت ي سال بررسی نخواهند شد.

ايطن   49در صورت ارت اب جرائم موضوع فصل شیم قانون بازار اوراق بهادار به ويژه بند ي م مطادة   : 2ره تبص
هاي انضطباطی موضطوع ايطن مطاده، مراتطب را جهطت        تواند عالوه بر تعيين مجازات قانون، كميته می

 پيگيري قضايی به معاونت حقوقی ارجاع دهد.
 
 


