
 ای در های حرفهنامهتعریف و اعطای گواهیدستورالعمل 

 بازار اوراق بهادار
 

قااوو  باارار اوراب بداادار     29و  28 وادمو  7ماده  17، بند 1ی ماده 23در اجرای بند  مقدمه:    

 شود( و به)که در این دستورالعمل اختصاراً قاوو  بارار اوراب بدادار وامیده می 1384مصوب آذر ماه 

ها، بارارهای خارح ار ای اشخاص حقیقی برای تصدی مشاغل در بورسمنظور تعیین صالحیت حرفه

های سدامی عام ثبت شده وادد  های فعال در بارار اوراب بدادار، ودادهای مالی و شرکتبورس، کاوو 

شود( اقدام یسارما ، سارما  بورس و اوراب بدادار )که در این دستورالعمل اختصاراً سارما  وامیده م

وماید. این دستورالعمل که به موجب اختیارات ای در بارار سرمایه میهای حرفهوامهبه اعطای گواهی

 اسات،  ی ساارما  رسایده  مادیره قاوو  بارار اوراب بدادار به تصویب هیأت 7ی ماده 2حاصله ار بند 

، چگووگی تعیین شرایط دریافات  راوراب بداداای در بارار های حرفهوامهشامل چگووگی تعریف گواهی

 باشد.ها میوامهها و چگووگی احرار شرایط و اعطای این گواهیوامههریک ار این گواهی

( قااوو  باارار اوراب بداادار،    1ی )های موضاو  مااده  طالحات و واژهدر این دستورالعمل، اص :1ماده 

 شوود:به شرح ریر تعریف می تعریف شده در آ  ماده را دارود. سایر اصطالحاتهما  معاوی 

منظور قاوو  بارار اوراب بدادار مصوب آذرمااه ساال    قانون بازار اوراق بهادار:الف( 

 مجلس شورای اسالمی است. 1384

ای اسات کاه ساارما  براسااس ایان      وامهمنظور گواهی ای:ی حرفهنامهگواهیب( 

 کند.دستورالعمل به اشخاص صاحب صالحیت اعطاء می

ای هاای حرفاه  واماه ی گاواهی منظور کمیته ای:های حرفههمنای گواهیه( کمیتج

 این دستورالعمل است. 2ی موضو  ماده اوراب بدادار بارار

ایان دساتورالعمل    7ی موضاو  مااده   یمنظور کمیتاه  اجرای آزمون: ی( کمیتهد

 است.

          هاای واماه هایی است که ساارما  بارای اعطاای گاواهی    منظور آرمو  ( آزمون:هـ

 کند.ای، برگدار میحرفه

ایان   اجرای وظایف مندرج دراوراب بدادار، به منظور ای بارار های حرفهوامهی گواهیکمیته :2ماده 

شاوود،  ل اوتخااب مای  سادومرکب ار پنج شخص حقیقی که به ترتیب ریر برای مدت  ،دستورالعمل

 گردد:تشکیل می

الی یا یک وفر ار مدیرا  این معاووات باه اوتخااب    الف( معاو  وظارت بر ودادهای م

   وماید؛کمیته وید عمل می رئیسی سارما  که به عنوا  مدیرههیأت



ی مادیره یک وفر به پیشنداد شرکت بورس اوراب بدادار تدرا  و تصویب هیاأت ب( 

 سارما ؛

  ؛ی سارمامدیرهیک وفر به پیشنداد شرکت بورس کاالی ایرا  و تصویب هیأتج( 

        یااک وفاار بااه پیشاانداد کاااوو  کااارگدارا  بااورس و اوراب بدااادار و تصااویب    د( 

 ی سارما ؛مدیرههیأت

        گااراری ایاارا  و تصااویب هااا( یااک وفاار بااه پیشاانداد کاااوو  ودادهااای ساارمایه 

 ی سارما .یرهدمهیأت

 ع اسات و  هاای بعاد بالمااو   اوتخاب اشخاص موضو  این مااده بارای دوره   تجدید :1ه تبصر

هاا را ار عواویت در   تواود هر رما  که صالح بداواد، هریاک ار آ   ی سارما  میمدیرههیأت

یگدین باه  عدل وماید. دراین صورت الرم است شخص جاا  ایهای حرفهوامهی گواهیکمیته

 ، اوتخاب گردد.ترتیب مقرر در این ماده

  ت وظارت بر ودادهای ماالی  که پس ار گرشت یک ماه ار تقاضای معاوودرصورتی :2تبصره

مبنای بار معرفای     هاای مربوهاه  بورس ها وای ار کاوو ای حرفههوامهی امور گواهییا اداره

(، این اشخاص اوتخاب و معرفی وشوود، افراد موردوظر ها) تا( بومایندگا  موضو  بندهای )

ی مادیره پیشنداد معاو  وظارت بر ودادهای ماالی یاا رئایس ساارما  و تصاویب هیاأت      به 

 اوتخاب خواهند شد.، سارما 

 ای به قرار ریر است:های حرفهوامهی گواهیوظایف و اختیارات کمیته :3ماده 

( 1ی )ای منطبق با ویارهای قید شده در تبصاره های حرفهوامهالف( هراحی گواهی

چگاووگی اعطاا و    ،هاا واماه ، شرایط اخر گواهیهاوامهعنوا  گواهیاین ماده، شامل 

ها و صالحیت اشخاصای کاه موفاق باه دریافات هریاک ار ایان        وامهتمدید گواهی

 ی سارما  جدت تصویب.مدیرهها به هیأتشوود و پیشنداد آ ها میمهواگواهی

 های مصوب، ویار به برگداری آرمو  باشد:وامهکه برای اخر گواهیب( درصورتی

باه   هاقبولی در آرمو و حد وصاب  هاآرمو  منابعو  ،مفاد پیشنداد( 1-ب

 ؛ی سارما  جدت تصویبمدیرههیأت

 ها؛( چگووگی هراحی و اوتخاب سئواالت آرمو 2-ب  

 ها؛( تعیین شرایط و چگووگی برگداری آرمو 3-ب  

های اسب با هدینهها متنوام و شرکت در آرمو ی ثبتهدینه تعیین( 4-ب

 ؛با تائید رئیس سارما  برگداری

 ها؛وظارت بر برگداری آرمو  ( رماوبندی و5-ب

ای سارما  در خصوص های حرفهوامهی گواهیگدارش اداره( تصویب 6-ب

 شوود؛ها میفدرست اشخاصی که موفق به گرراود  آرمو 



پاس ار بررسای و    های برگداری آرمو ( رسیدگی به شکایات ار وحوه7-ب

بین در مورد ات داوهلرسیدگی به اعتراض و ی اجرای آرمو گدارش کمیته

 و پاس ار بررسای   ایهای حرفهوامهاعطای گواهی یها و وحوهوتایج آرمو 

 ؛ایهای حرفهوامهی گواهیگدارش اداره

ای کاه  هاای حرفاه  واماه ای با گاواهی ساری سایر مدارک حرفهج( ارریابی و معادل

یط ی ساارما  باه هماراه شارا    مادیره کند و پیشنداد آ  به هیأتسارما  اعطا می

 ی معادل؛وامهاعطای گواهی

ی ساارما ، رئایس   مادیره گیری راجع به سایر اموری که ار هرف هیأتد( تصمیم

 گردد.سارما  یا معاو  وظارت بر ودادهای مالی سارما  ارجا  می

  شوود:گویی به ویارهای ریر هراحی میای برای پاسخهای حرفهوامهگواهی :1تبصره 

ها و بارارهای خارج ار بورس، ودادهای مالی، کاوو  ها،الف( ویارهای بورس

 ای؛های حرفهبه کارگیری تخصصدر های سدامی عام شرکت

ها، بارارهاای  هایی که سارما  برای مدیرا  و کارکنا  بورسب( صالحیت

های سدامی عام ضروری ها و شرکتخارج ار بورس، ودادهای مالی، کاوو 

 داود؛می

                  دگا  خاادمات مااالی در بااارار اوراب بدااادار یااا   ج( ویااار دریافاات کنناا 

 .ایگرارا  در اوراب بدادار، به خدمات حرفهسرمایه

  های باوکی ساارما  واریاد شاده و    وام ار داوهلبین اخر و به حسابی ثبتهدینه :2تبصره

لغ گاردد. درصاورت عادم تکاافوی مباا     ار محال آ  پرداخات مای    و های اجرای آرمهدینه

 شود.ی سارما  تأمین و پرداخت میالتفاوت ار محل بودجهدریافتی ار داوهلبین، مابه

  ای که در استخدام های حرفههموای گواهیحق حوور در جلسات اعوای کمیته :3تبصره

ی ساایر  الدحماه شاود. حاق  ی ساارما  تعیاین مای   مادیره باشند، توسط هیأتسارما  ومی

دهند، به پیشنداد معاو  وظارت بار ودادهاای   این بابت ارائه میخدماتی که این اشخاص ار 

 مالی و تائید رئیس سارما ، قابل پرداخت است.

کمیته و با حوور حداقل سه  این رئیسبا دعوت  ایهای حرفهوامهی گواهیی کمیتهجلسه :4ماده 

واماه، تااریخ، رماا  و مکاا  تشاکیل      یابد. در دعوتو رسمیت می وفر ار اعوای کمیته تشکیل شده

شود. تصمیمات کمیته با موافقت حداقل سه عوو کمیتاه معتبار اسات.    جلسه و موضوعات قید می

ی کمیتاه،  کمیتاه بایاد بارای هار جلساه     این دبیر ای به عنوا  های حرفهوامهی گواهیرئیس اداره

ی ماراکرات و مصاوبات   اضارین، موضاوعات، خالصاه   حساامی  ای حاوی تاریخ تشکیل، اصورتجلسه

تنظیم کرده و برای اعوای حاضر ارسال کند تا به اموای حداقل ساه عواو برساد. یاک وساخه ار      

 شود. ای سارما  بایگاوی میهای حرفهوامهی امور گواهیصورتجلسات کمیته در اداره



 شوود:یم میها، وظایف به شرح ریر تقسدر برگداری آرمو  :5ماده 

وام، صدور کارت ورود به جلسه، دریافات سائواالت ار هراحاا ، اوتخااب     الف( ثبت

ای، حروفچینی سئواالت، تدیاه  های حرفهوامهی گواهیسئواالت مطابق وظر کمیته

 ،هاا های آرمو ، قرائات پاساخ واماه   ها، تعیین حورهوامهآرمو ، هراحی پاسخ دکلی

  پاساخگویی باه شاکایات باه    و درسات قباول شادگا ،    تدیه گدارش وتایج، اعالم ف

ی هراحا  سئوال الدحمهباشد. حقمی ایهای حرفهوامهی امور گواهیی ادارهعدده

تائید معاووات وظاارت بار ودادهاای      ما  و غیره بارو عوامل حروفچینی خارج ار سا

 شود.مالی تعیین و پرداخت می

ی ی اوتخابی، اوعقاد قرارداد برای اجارههاب( تعیین محل برگداری آرمو  در حوره

محل برگداری آرمو ، اوتخاب عوامل اجرایی، تعیین محل مأموریت عوامل اجرایای  

و صدور حکم مأموریت مربوهه، تدارک ایاب و ذهاب و محل اقامت عوامل اجرایای  

ها، ارسال سئواالت بندی سئواالت آرمو  و پاسخ وامهدر صورت ویار، تکثیر و بسته

راجعین، برگاداری آرماو ،   ما های آرمو ، تطبیق کارت ورود به جلسه باا  به حوره

سئواالت باه   یو دفترچه هابندی و تحویل پاسخ وامهها، بستهآوری پاسخ وامهجمع

 منابع اوساوی و پشاتیباوی ی مدیریت به عددهای، حرفههای وامهی امور گواهیاداره

ی محل ی اجارهاجرایی خارج ار سارما ، هدینهالدحمه عوامل باشد. حقمی سارما 

ی مأموریت، ایاب و ذهاب و محل اقامت عوامل اجرایی باا  ها، هدینهبرگداری آرمو 

 شود.تائید معاو  اجرایی سارما  پرداخت می

ج( وظارت بر حروفچینی و تکثیر سئواالت، وظاارت بار وگداداری و وقال و اوتقاال      

ی هاا، حفان وظام در جلساه    ی فک پلماپ آ  حوهی سئواالت و پلمپ و ودفترچه

های تصویب شده، وظارت بر پلماپ و  آرمو ، وظارت بر برگداری آرمو  مطابق رویه

ی مدیریت حراست ها به عددهها و وظارت بر قرائت پاسخ وامهفک پلمپ پاسخ وامه

 باشد.سارما  می

  نا  ار عدم افشای سائواالت  موضو  بند )ج( این ماده به منظور اهمی یهاوظارت :1تبصره

هاا پاس ار   قبل ار برگداری آرمو ، عدم تقلب توسط داوهلبین، عدم دستکاری پاساخ واماه  

ی آرماو  و قرائات   برگداری آرمو ، عدم حوور شخصی دیگر به جاای داوهلاب در جلساه   

-مهوای امور گواهیو اداره منابع اوساوی و پشتیباویباشد و مدیریت ها میصحیح پاسخ وامه

ی اجرای وظایف موضو  بندهای )الاف( و  ای باید اهالعات الرم را در مورد وحوههای حرفه

مدیریت حراست قرارداده و اجارای ماوارد تعیاین شاده توساط       )ب( این ماده را در اختیار

ی مادیریت حراسات اوجاام دهناد. مادیریت      ی اجرای آرمو  را در حواور ومایناده  کمیته

های تعیین شده را باه موقاع   اود برور هرگووه تخلف ار رویهوظفحراست و ومایندگا  وی م

 به معاووت وظارت بر ودادهای مالی یا ریاست سارما  اهال  دهند.



  ریک ار وظایف موضو  این ماده هی اجرای تواود وحوهمی ی اجرای آرمو کمیته :2تبصره

 را تعیین وماید.

و سایر موضوعات  5ی اجرای وظایف موضو  ماده گیری در مورد چگووگیبه منظور تصمیم :6ماده 

 شود:مرکب ار اشخاص ریر تشکیل می ی اجرای آرمو کمیته ،هامربوط به اجرای آرمو 

ها را وید باه  اجرای آرمو  یکه ریاست کمیته منابع اوساوی و پشتیباویالف( مدیر 

 عدده دارد.

 .ایای حرفههی گواهینامهب( رئیس اداره  

 ریت حراست.ج( مدی  

  ی موضوعات مربوط گیری در مورد کلیهصالحیت تصمیم ی اجرای آرمو : کمیته1تبصره

ها را به عدده دارد؛ مگراینکه رئیس سارما ، معاو  وظارت بر ودادهای مالی به اجرای آرمو 

گیاری وماوده باشاند    ای درخصوص موضو  خاصی تصمیمهای حرفهوامهی گواهییا کمیته

 مورد خاص مطابق آ  عمل خواهد شد.که در آ  

  و حواور   ی اجرای آرمو دعوت رئیس کمیتهی اجرای آرمو  با جلسات کمیته :2تبصره

یابد و تصمیمات با موافقات حاداقل دو وفار ار    تشکیل و رسمیت می حداقل دو وفر ار اعوا

تاه  ی اجرای آرمو  توسط رئایس ایان کمی  ی کمیتهاعوای حاضر معتبر است. صورتجلسه

ی اعوا هرکدام یاک  تنظیم شده و پس ار اموای حداقل دو وفر ار اعوای حاضر برای کلیه

موظف است به درخواست کتبی هریک  ی اجرای آرمو رئیس کمیته شود.وسخه ارسال می

تشکیل  برای را ی اجرای آرمو کمیتهاعوای ار اعوای این کمیته با ذکر موضو  موردوظر، 

 جلسه دعوت وماید.

 ی برگداری هر آرمو  را موظف است، گدارش وحوه ی اجرای آرمو رئیس کمیته :3ره تبص

مارکور، باه معاووات     یرور پس ار برگداری آرمو  تدیه و پس ار تصاویب کمیتاه  20ظرف 

 وظارت بر ودادهای مالی سارما  ارائه وماید.

ی ی کمیتاه ر جلساه ها دهای تخلفاتی واصله درخصوص برگداری آرمو شکایات و گدارش :7ماده 

تدیه گدارش مربوهه  و های رسیدگی به این شکایات و گدارشهرح و درخصوص وحوه اجرای آرمو 

یف هار واحاد ساارما  در ارائاه     اگیری و وظا ای، تصمیمهای حرفهوامهی گواهیبرای ارائه به کمیته

ی توساط رئایس کمیتاه   گردد. گادارش وداایی بایاد    اهالعات یا تدیه این گدارش تعیین و ابالغ می

هاای  واماه ی گاواهی گیاری باه کمیتاه   اجرای آرمو  تدیه و پس ار تصویب این کمیته برای تصمیم

 ای ارسال گردد.حرفه



شوود، با اموای رئیس ای برای اشخاصی که موفق به احرار شرایط میهای حرفهوامهگواهی :8ماده 

ر آ  به پیشنداد معاو  وظارت بر ودادهای ماالی  وامه و مدت اعتباشود. متن گواهیسارما  صادر می

 گردد.و تائید رئیس سارما  تعیین می

ی مدیرهبینی وشده در این دستورالعمل، مطابق با تصمیم هیأتدرخصوص موضوعات پیش: 9ماده 

 سارما  عمل خواهد شد.

باه تصاویب    6/4/1388تبصاره در تااریخ    10ماده و  10 یک مقدمه، این دستورالعمل در :10ماده 

 ی سارما  بورس و اوراب بدادار رسید.مدیرههیأت

 


