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 يتعالسمهاب

 

 :مقدمه

 ياسعمم  يجمهعور  توسععه  پنجم سالهپنج برنامه قانون 69 ماده 4 و 3 ،1 يهاتبصره ياجرا در

نامعه نوعوه    نيع  آ 91و  16، 13 ،15، 11معواد  و  ياسعمم  يمجلس شعورا  11/11/1336مصوب  رانيا

 ي نحووه  دستورالعمل" ،رانيوز أت ه 53/11/1363مصوب  يردولت غ يس و اداره مؤسسات اعتبار تأس

 ده ع نام« دستورالعمل» اختصار به پس نيا از که "ياعتبار مؤسسات رانيمد ياحرفه تيصالح سلب و احراز

 :گردديم نيتدو ليذ شرح به شود،يم

 

 فيتعار: اول فصل

 :رونديم بکار مربوط يهاعبارت يجا به ليذ نيعناو مقررات نيا در و 7 ماده

 ران؛يا ياسمم يجمهور يمرکز بانک :يمرکز بانک -7-7

 بانعک  مجوز با اي و قانون موجب به که يربانک غ ياعتبار مؤسسه اي بانک :ياعتبار سهمؤس -7-2

 دارد؛ قرار يمرکز بانک نظارت توت وس بوده  در شرف تأس /شده س تأس يمرکز

 و الوسعنه قعر   يهعا صعندو   ،ياعتبعار  مؤسسعات  ،يمرکعز  بانعک  شامل :يبانک نظام -7-9

 ؛يمجوز از بانک مرکز يدارا اعتبار يتعاون يها شرکت

 يعي اجرا نامعه نيع  آ و بهادار اورا  بازار قانون موضوع يمال ينهادها مجموعه: هيسرما بازار -7-4

 آن؛

 ؛ياعتبار مؤسسات رانيمد ياحرفه ت صمح سلب و احراز ون س کم: ونيسيکم -7-5

 ره؛يمد أت عضو ه ،رعامليمقام مد ، قائمعامل  ريمد يها سمت شامل: يتيريسمت مد -7-6

 ؛يدر مؤسسه اعتبار 9-1موضوع بند  يتيريمد سمت دارندگان: رانيمد -7-1

 نيع ا در منعدر  بعه شعرح    يو فرد يتخصص ،يعموم طيشرا بودن دارا :ياحرفه تيصالح -7-8

 ؛ياعتبار مؤسسه در يتيريمد يهاسمت يتصد يبرا مقررات

 يصمح آن، تقاضعا  يا رکن ذي ياز طرف مؤسسه اعتبار يندگيکه به نما يشخص :يمتقاض -7-3

 از يكي مورد حسب و دهديم هيارا يمرکز بانک به را داوطلب ياحرفه ت صمح دي تأ

 :ل استيذ اشخاص
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 س؛ تأس شرف در ياعتبار مؤسسه مؤسِس يمجمع عموم ندهينما -7-3-7

ب  ع بعه ترت رعامل، يمعد و در نبعود  ) يردولتع  غ ياعتبعار  مؤسسهرعامل يمد -7-3-2

سرپرست منصوب توسط بانک ره، يأت مد نده هيا نمايس  رئرعامل، يمقام مد قائم

 ؛(يمرکز

 ؛يا معاون وي يدولت ياعتبار مؤسسه يعموم مجمع س رئ -7-3-9

 بعه  ياعتبعار  مؤسسعه  در يتيريمد سمت يتصد جهت كه است يق حق يشخص: داوطلب -7-71

 .شوديم يمعرف يمرکز بانک

توسعط   يتيريسعمت معد   يبا تصعد  يبانک مرکز يکتبموافقت : ياحرفه تيصالح هيدييتأ -7-77

اععمم   يکه به متقاض يو يا ت حرفه پس از احراز صمح يداوطلب در مؤسسه اعتبار

 .شود يم

 

 اتيکل: دوم فصل

 منوط يو ت مسئول دوره ديتمد و ياعتبار مؤسسه هر در داوطلب توسط يتيريمد سمت يتصد و 2 ماده

 . باشديم ياحرفه ت صمح هيدي تأ اخذ به

 از كيع  هعر  ايع  ون س كم ر دب ون، س كم ياعضا ار اخت در مقررات، نيا موجب به كه ياطمعات و 9 ماده

 چعارچوب  در اي يقانون موارد در جز به و شده يتلق مورمانه رد، گيم قرار يمرکز بانک كاركنان

 .رد گ قرار نيريسا ار اخت در دينبا مقررات، نيا

 

 ياعتبار مؤسسه در يتيريمد يهاسمت يتصد يبرا الزم طيشرا: سوم فصل

 يعموم طيشرا -الف

 ليذ شرح به داوطلب توسط ياعتبار مؤسسه يتيريمد سمت يتصد يبرا الزم يعموم طيشرا و 4 ماده

  :است

و  رهيمد أت ه ياعضا تياکثر و رهيمد أت ه سي ر رعامل،يمد يبرا) رانيا ت تابعداشتن  -4-7

 ؛(عامل أت ه ياعضا تياکثر

  ؛دوگانه ت تابع نداشتن -4-2

 ؛ياساس قانون در شده شناخته انياد از يکي اي اسمم نيد رو پ -4-9

    ؛يامانتدار و شهرت سنُح بودن دارا -4-4
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 اخعتم،،  ارتشعا،،  سعرقت، م ياجعر از  کيچ  ه بهمؤثر  يقطع ت موکوم سابقه نداشتن -4-5

 يورشکسعت   و موليب چک صدور ر،يتزو و جعل ،ييپولشو ،يکمهبردار امانت، در انت خ

 ايع  شعده  صادر کشور خار  اي يداخل يهادادگاه از حکم کهنيا از اعم) تقلب اي ر تقص به

 ؛(باشد بوده جرم معاون اي کيشر اي ياصل مجرم ،ه عل موکوم

 رهيمعد  أت ع ت در هيعضعو رعامل و يمقعام معد   رعامل، قائميسمت مد ينداشتن منع تصد -4-6

  ؛ها بانک يأت انتظام در ه يت قطع از موکوم يناش يمؤسسات اعتبار

 يها ر بن اهيو سا يربانک غ يها، مؤسسات اعتبار بانک به يشخص يرجار غ يبده نداشتن -4-7

  ؛يمرکزتوت نظارت بانک  يردولت غ اي يدولت از اعم يواسطه پول

  ؛يمرکز بانک اجازه با م ر ياعتبار مؤسسات ريسا در سمت اي سهم نداشتن -4-8

ععدم   ايع  يمصعاحبه تخصصع  عدم کسب حد نصاب از  يت ناش موروم يها مدت يانقضا -4-3

ت  ا سعلب صعمح  يع و (  31تبصعره معاده    موضوع)ون  س در کم يا حرفه ت د صمحي تأ

 ؛(33ک ماده يتبصره  موضوع)ون  س در کم يا حرفه

  ؛يص بانک مرکز به تشخ 9به شرح مندر  در ماده  يتخصص طيشرااز  يبرخوردار -4-71

 يو يتصد زمان در که ي ريد ياعتبار مؤسسه در يتيريمد سمت يتصد نداشتن سابقه -4-77

 ؛است گرفته قرار يمرکز بانک عهده بر آن اداره اي دهيگرد لغو آن ت فعال اي س تأس نامهاجازه

  ؛از قانون تجارت يوه اصمح قسمتيال 111ق ماده يقرار ن رفتن در شمول مصاد -4-72

 و مؤسسعات  و يدولتع  يهعا شعرکت  و مؤسسعات  ها،وزارتخانه در زمان هم اشتغال عدم -4-79

ره يمعد  أت ع ت کارمنعدان دولعت در ه  يم ر در خصوص عضعو  يردولت غ يعموم ينهادها

 ؛ن و مقررات مربوط ت قوانينده سهام دولت و با رعايبه عنوان نما يمؤسسه اعتبار

ا يع کعه تمعام    ييها ر شرکتيسا ي رهيمد أت ت در هيا عضوي يرعاملينداشتن سمت مد  -4-74

باشد اعم  يردولت غ يا نهادها و مؤسسات عموميمتعلق به دولت ها  آن ي هياز سرما يبخش

 ؛سهامدار شرکت باشد ياز شخص حقوق يندگيا به نماياصالتًا مزبور،  يها که سمت از آن

و  رعامليمقعام معد   قعائم  ،رعامليمعد  يبعرا  سال 71 حداکثر و 31 سن حداقل بودن دارا -4-75

  ؛رهيمد أت ه ياعضا

رفعع   يبرگشعت  يهعا  ز چک و ن يشخص  ي اثرنشده سو،  رفع ينداشتن سابقه چک برگشت -4-76

  ؛يمجاز اشخاص حقوق يو صاحبان امضاران يمد يصادره از سو ي اثرنشده سو، 

 .يحراست بانک مرکز ي حوزهتوسط  داوطلب يت فرد صمح هيدي تأ  -4-71
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معانع از   ير مؤسسعات اعتبعار  يسعهام سعا  دهم درصد  کي، داشتن کمتر از 3-4در بند و7 تبصره

 .ست ن يدر مؤسسه اعتبار يتيريسمت مد يتصد

اقعدام بعه صعدور چعک      ياز شخص حقعوق  يندگيکه به نما يفرد، هرگاه 19-4در بند و2 تبصره

د عدم پرداخت چک، مستند به عمل صاحب حسعاب  يثابت نما ييدر مرجع قضانموده، 

ت يع با رعا يتوسط و يتيريسمت مد ي، تصدبوده است يونده بعد از يا نمايل  ا وکيو 

 .ط، بممانع استير شرايسا

 .باشد يره مؤسسه اعتباريمد أت ه سي ب ريا نايس ي رهمزمان تواند  ينمرعامل يمد-3تبصره

 11- 4مقعرر در بنعد    يفاقد شرط سعن  ي،تيريسمت مد يکه داوطلبان تصد يدر موارد -4تبصره

کعل   س رئع  يون، با مجوز قبلع  س ها در کم آن يا ت حرفه صمح يباشند، امکان بررس

 .باشد ير ميپذ امکان يبانک مرکز
 

 

 يتخصص طيشرا -ب

 شعرح  بعه  داوطلب توسط ياعتبار مؤسسه يتيريمد سمت يتصد يبرا الزم يتخصص طيشرا و 5 ماده

  :است ليذ

 ؛5شماره  جدول شرح به مرتبط يهارشته در باالتر اي يکارشناس دانشنامه بودن دارا -5-7

 دو حعداقل  س ويع  ر بيع نا و سي ر يبرا يبانک نظام در کار سابقه سال 11 حداقل داشتن -5-2

 ره؛يمد أت ه ياعضا سوم

 کهرعامل يمقام مد و قائم رعامليمد يبرا يبانک نظام در کار سابقه سال 11 حداقل داشتن -5-9

 باشد؛ 3 شماره جدول شرح به يتيريمد يهاسمت در آن از سال پنج حداقل

 .ون س کم يتخصص مصاحبه در الزم حدنصاب کسب -5-4

 

 يدگيرس باتيترت: چهارم فصل

 هاآن به يدگيرس نحوه و مدارک افتيدر -الف

 مؤسسعه  رهيمعد  أت ع ه يبمتصعد  يهعا سعمت  برابر دو زان م به حداکثر است موظف يمتقاض و 6 ماده

 در مقععرر يرأ حععداقل يدارا کععه يداوطلبععان ياحرفععه ت صععمح يبررسعع ي، تقاضععاياعتبعار 

 مستندات و مدارک مشخصات، را به همراه فرم باشنديم ربطيذ ياعتبار مؤسسه ي اساسنامه

                                                           
 .مقررات و نظارت مؤسسات اعتباريکم س ون  9/3/1367چهاردهم ن جلسه مورخ  مصوبالواقي  -  
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 ياعضعا  انتخعاب  آن موضعوع  کعه  يعمعوم  مجمعع  ل تشک خيتار از ش پ ماهسه حداقلها،  آن

يساابق بضاامسامامه »ق يع ، از طرياحرفعه  ت صعمح  هيدي تأ اخذ جهت است، رهيمد أت ه

 .دينما هيارا ون س کم رخانه دب به« يهمواؤسسمتبضتبمررهقمهکيادأتيه

ط را ظعرف مهلعت مقعرر بعه     يداوطلب واجد شعرا  ي، تقاضايل به هر دل يچه متقاض چنان –تبصره 

خعود را همعراه بعا     يتوانعد رأسعًا تقاضعا    يد، داوطلب ميه ننمايون ارا س رخانه کم دب

 .ون ارسال دارد س رخانه کم مستندات مربوط به دب

 ن ع  ون تع سع  رخانعه کم  توسعط دب  مربعوط  يهافرم و از ن مورد مستندات و مدارك فهرست. و 1 ماده

 . گردد  يم

 مدت ظرف وصول، از پس را يارسال مستندات و مدارک مشخصات، فرم ديبا ون س کم رخانه دب و 8 ماده

 ده معدت  ظرف را موضوع مستندات، و مدارک بودن ناقص صورت در نموده، يبررس روز پانزده

 مدارک ل تکم به نسبت روز يس مدت ظرف يمتقاض که يصورت در. دهد اطمع يمتقاض به روز

 همعان  مجدد يمعرف به نسبت ماه ششتا مدت  تواندينم و گردديم يتلق منصرف نکند، اقدام

 جهت يمتقاض به يانامه يط را مراتب ون س کم رخانه دب صورت، نيا در. دينما اقدام داوطلب

 .کنديم اعمم ديجد فرد يمعرف

 انجعام  را ليع ذ اقعدامات  از، ع ن مورد مستندات و مدارک ه کل افتيدر از پس ون س کم رخانه دب و 3 ماده

 :دهد يم

 1موضعوع معاده   ) داوطلعب  يعمعوم  طيشعرا  احعراز  جهعت  صعمح يذ مراجعع  از استعمم -3-7

 ؛(دستورالعمل

 صمح؛يذ مراجع از يل توص مدرک استعمم -3-2

 داوطلب؛ يکار و يل توص سوابق به مربوط ازات امت مواسبه -3-9

 .مصاحبه يبرگزار مقدمات د تمه -3-4

 يحکعومت  يهعا  گانه و نهادها و سازمان سه يقوا ي ا بازنشستهيچه داوطلب، شاغل  چنان و تبصره

 ين نهادهعا  و همچنع  يهعا و مؤسسعات دولتع    مسلح، شرکت يروها ها، ن وابسته به آن

به استعمم موضعوع   ياز ن يشده توسط و هيارا يل مدرک توصباشد،  يردولت غ يعموم

 .ندارد 5-6بند 



 

6 

ق يع طر از ،دسعتورالعمل  3 معاده  موضعوع  اقدامات انجام از پسا ي زمان هم ون س کم رخانه دب و 71 ماده

 دععوت  مصعاحبه ا يع آزمعون   جلسه در حضور يبرا ، از داوطلبيمتقاض ينامه برا ارسال دعوت

  .د شده باشد نامه ق د در دعوتيبا مصاحبها يآزمون  انجام مول و ساعت خ،يتار .دينما يم

 مشخصات و سوابق مصاحبه، جلسه يبرگزار از قبل يکار روز دو د حداقليبا ون س کم رخانه دب - 77 ماده

 .دارد ارسال ون س کم ياعضا يبرا را داوطلب

مصاحبه  جلسه در حضور يبرا مطلع اشخاص از ،ون س کم سي ر موافقت با ون س کم رخانه دب و 72 ماده

 .آورد خواهد  عمل به دعوت

 مصعاحبه  جلسة در (ون س ص کم حسب تشخ)موجه بدون عذر  بار دو داوطلب، كه يصورت در و79 ماده

چ  هع  در يتيريمعد  سمت يتصد يبرا ماه ششتا  دينبا و گردد يم يتلق منصرف ،حاضر نشود

 بانعک  کعل  سيع  ر موافقت با خاص، طيشرا در. گردد يمعرف يمتقاض توسط ياعتبار مؤسسه

 .خواهد نمود دعوت مصاحبه يبرا يو از  ريد بار کي يبرا ون س کم رخانه دب ،يمرکز

 

  يازدهيامت نحوه -ب

 71 ره،يمعد  أت ع س هي رعامل و ريمقام مد ، قائمرعامليمد سمت يتصد يبرا الزم حدنصاب و 74 ماده

 31ن کعه داوطلعب حعداقل    ي، مشروط بر اباشد يم از امت 91 رهيمد أت ه ير اعضايسا و از امت

 . ون کسب نموده باشد س کم ياز از مصاحبه تخصص امت

 مصعاحبه  و يکعار  سعوابق  ،يل توصع  سعوابق  بابت داوطلب توسط اکتساب قابل از امت حداکثر و 75 ماده

 .باشديم از امت 11 و 31 ،51 ب ترت به يتخصص

 :شوديم مواسبه ليذ شرح به داوطلب يل توص سوابق از امت و 76 ماده

21 x(711/داوطلب يليتحص سوابق ازيامت*) 

 .گردديم ن  تع 5 شماره جدول مطابق داوطلب يل توص سوابق از امت*

 :شوديم مواسبه ليذ صورت به داوطلب يکار سوابق از امت و 71 ماده

91x (21/داوطلب يکار سوابق ازيامت*) 

 .گردديم ن  تع 1 شماره جدول مطابق داوطلب يکار سوابق از امت*

 طبق از امت 51 حداقل که است يداوطلب به متعلق( از امت 31) يکار سابقه از امت نيشتر ب و تبصره

 .ديکسب نما 1 شماره جدول
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 يبعانک  نظعام  در کعار  سابقه سال 11 حداقل شرط مشمول که رهيمد أت ه ياعضا از دستهآن و 78 ماده

 داوطلبعان  يکعار  سعوابق  از امت مواسبه. باشند کار سابقه سال 1 حداقل يدارا ديبا باشند،ينم

 :است ليذ شرح به مذکور

91x (5/ داوطلب يکار سوابق ازيامت*) 

 .گردديم ن  تع 1شماره  جدول مطابق داوطلب يکار سوابق از امت*

 تعلق يداوطلب به داوطلبان، از دسته نيا مورد در( از امت 31) يکار سابقه از امت نيشتر ب و تبصره

 .ديک کسب نماياز مطابق جدول شماره  امت 11 حداقل که رد گيم

 :شوديم مواسبه ليذ صورت و به 3 شماره جدول مطابق داوطلب يتيريمد سوابق از امت و 73 ماده

 (توسط داوطلب به سال يتيريسمت مد يمدت زمان تصد xب سمت يضر)

 

  يادار باتيترت: پنجم فصل

 ونيسيکم بيترک – الف

 سولب  و احوراز  ونيسو يکم» عنعوان  با يون س کم داوطلب، يتخصص ت صمح احراز منظور به و 21 ماده

 .شوديم ل تشک يمرکز بانک در «ياعتبار مؤسسات رانيمد ياحرفه تيصالح

کعل بانعک    سي ها توسط ر ک از آنياحکام مربوط به انتصاب هر  که ون س کم ياعضا ب ترک و 27 ماده

 :باشديم ريز شرح به گردد يصادر م يمرکز

 ؛ون س س کمي به عنوان ر يمرکز بانک ينظارت معاون -27-7

 ؛ون س کماول س ي ر بيبه عنوان نا ييپولشو با مبارزه و يبانک يمجوزها مقررات، رکليمد -27-2

 ؛ون س س دوم کمي ر بيبه عنوان نا ياعتبار مؤسسات و هابانک بر نظارت رکليمد -27-9

 ؛يات ارز ر اداره عملي، مدياب و و در غ يات و تعهدات ارز رکل عمليمد -27-4

 ؛ر اداره اعتباراتيمد، ياب و و در غ رکل اعتباراتيمد -27-5

 ؛يحقوقرکل يمد -27-9

 .يرکل اقتصاديمد -27-7

ون  س در جلسات کم يبه عنوان شخص مطلع و بدون حق رأ ير اداره اطمعات بانکيمد و تبصره

 .دينما يشرکت م
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 يمجوزهعا  اداره ريمعد . گعردد يمع  ن  تع ون س کم رخانه دب عنوان به ،يبانک يمجوزها اداره و 22 ماده

 يرأ حعق  بدون ون، س ر جلسه کم به عنوان دب اداره،آن ن  از معاون يکي، ياب و و در غ يبانک

 .کنديم شرکت ون س کم جلسات در

 .ابدييم ت رسم ون س کم عضو پنجحداقل  حضور با ون س کم جلسات و 29 ماده

 .باشد يم يقطع ،يمرکز بانک کلسي رد ي تأ از پس ون س کم مات تصم و 24 ماده

 

 مصاحبه -ب

 : شوديم مواسبه ليذ جدول اسا، بر داوطلب يتخصص مصاحبه از امت و 25 ماده

 

 

ل مواسعبه  ياز داوطلب به شرح ذ ون، امت س کم ياز اعضا يدر صورت عدم حضور برخ و7 تبصره

 :شود يم

 ( از مکتسبهيامت/ حاضر يازات قابل اکتساب ممکن از اعضايمجموع امت)*  51

 ت صعمح  يبررسع  منظعور  بعه  ديبا (ون س س کمي ر يبه استثنا) ون س کم ياعضا از کيهر و 26 ماده

 نظعام  در يو ن شع  پ عملکعرد  از يگزارشع  دستر،، در اطمعات حسب بر داوطلب، يتخصص

 ربط يذ ياعتبار مؤسسه يفعل ت وضع انضمام به( داشته باشد يسابقه عملکرد چه چنان) يبانک

 حعوزه اطمععات مربوطعه در    چهچنان) را خود ت مسئول توت ارات حوزه ف و اختيث وظا از ح

 ازيامت حداکثر کنندهمصاحبه سمت

 3 ينظارت معاون

 7  ييپولشو با مبارزه و مجوزها مقررات، رکليمد

 7  ياعتبار مؤسسات و هابانک بر نظارت رکليمد

 7 يات و تعهدات ارز رکل عمليمد

 7 اعتبارات رکليمد

 7 يرکل حقوقيمد

 7 يرکل اقتصاديمد

 51  ازاتيامت جمع
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 رخانه دب به آن از يانسخه ارسال ضمن و ه ته( ون موجود باشد س کم يت اعضا مسئول توت

 .ندينما هيارا ون س کم جلسه در ون، س کم

 ليع ذ موارد ث ح از را يو ديبا مورد حسب داوطلب، يتخصص ت صمح احراز يبرا ون س کم و 21 ماده

 :دينما يابيارز

 رهيمد أت ه عضو ايرعامل يمقام مد ، قائمرعامليمد سمت در داوطلب گذشته عملکرد روند -21-7

 هيع ارا در يمرکعز  بانعک  بعا  يهمکعار  ل قب از يموارد ث ح از يبانک نظام در عامل أت ه اي

 يهعا فرم)مت و تعهدات  اطمعات تسه هيارا ف، ها و انجام تکال است س ياطمعات و اجرا

x/53) ،حدود مقرر  ها،يگذارهيسرما حدود ،يرجار غ مطالبات نسبت ه،يسرما تيکفا نسبت

حعدود معذکور در    معرتبط،  اشعخاص  به مربوط شده جاديا /يياعطا تعهدات و مت تسهدر 

 اضعافه  زان ع م ثابت، يها ييداراخالص نسبت  ،يارز باز ت مت و تعهدات کمن، وضع تسه

 ؛يداخل کنترل يسازوکارها سک،ير تيريمد ،يمرکز بانک منابع از هابرداشت

 از دارد آن در را يتيريمد سمت يتصد قصد که ياعتبار مؤسسه از داوطلب شناخت زان م -21-2

 ها،سپرده زان ها، م ل آن ه و توليتجز ييو توانا يمال يها شناخت صورت چون يموارد ث ح

 نسعبت ه، يسرما ت ف ک ،يرجار غ مطالبات نسبت ه،يسرما ها،ييدارا ت ف ک ها،ييدارا زان م

 ،ياعتبار مؤسسه خاص يها يژگيو و مختصات بازار، سهم ،يمال يهانسبت ه،يسرما تيکفا

 سهامداران؛ ب ترک

 در مذکور يهاشاخص يارتقا لواظ به متبوع ياعتبار مؤسسه در داوطلب يآت يکار برنامه -21-9

 .فو  يهافيرد

 

 مصاحبه از پس باتيترت -ج

ون،  سع  کم ين در جلسه شعامل اعضعا  يحاضرل، نام  تشك خيتار شامل مصاحبه صورتجلسه و 28 ماده

 ،هعا  ک از مصعاحبه يع هر  ي جه نت و موضوعات ،شونده ر جلسه و مصاحبه شده، دب وتن دع مطلع

 نسعخه  كي و رسديمرجلسه  و دب ون س كم ياعضا يامضا به و شده م تنظ جلسه ر دب توسط

  .شود يم ي انيبا ون س کم رخانه دب توسط مدارك، ريسا همراه به آن از

 ،يکعار  سعوابق  ث ح از فرد ازات امت مجموع متضمن را يينها صورتجلسه ،ون س کم رخانه دب و 23 ماده

د ي تأ يبرا ون، س کم ياعضا توسط دي تأ از پس و نموده م تنظ يتخصص مصاحبه و يل توص

 . دينما يم هيارا يمرکز بانک کلسي ر به يينها
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 رخانعه  دب رد، ع ن  قعرار  دي ع تأ معورد  داوطلب يتخصص اي يعموم يهات صمح كه يصورت در و 91 ماده

 . دينمايم اعمم يمتقاض به يانامه يطرا  مراتب ون س کم

ا بعه هعر   ي ن ردد ون س کم يتخصص مصاحبه در الزم نصاب حد ، حائزداوطلب چه چنان و تبصره

تعا سعه    اول بار يبرا يو مجدد يمعرف ،نشودد ي تأ يو يا ت حرفه صمح ،ي ريل د دل

 ي مصعاحبه  خيتعار  از پس ک سالي تا بعد دفعات يبرا و ماه شش تا دوم بار يبرا ماه،

 .بود سر نخواهد م يو يا ت حرفه د صمحي ا عدم تأي يقبل

 يو يبعرا  ون س کم رخانه باشد، دب گرفته قرار دي تأ مورد داوطلب ياحرفه ت صمح چهچنان و 97 ماده

 .نمود خواهد صادر ياحرفه ت صمح هيدي تأ

 ياحرفه ت صمح هيدي تأ صدور از پس ماهشش  ظرف حداكثر است موظف ياعتبار مؤسسه و 92 ماده

 أت ع ه عضعو  ايع  رعامليمقعام معد   ، قائمرعامليمد يابقا اي انتصاب احکام ،يمرکز بانک توسط

جهت مجددًا ن صورت مراتب ير ا در غ. دينما ارسال يمرکز بانک به را ياعتبار مؤسسه رهيمد

 .شود يون ارجاع م س به کم ير گ م تصم

 

 ياحرفه تيصالح سلب باتيترت: ششم فصل

 رانيمعد  ياحرفعه  ت صعمح  سلب به اقدام ر،يز موارد از کي هر حصول صورت در ون س کم و 99 ماده

 :دينمايم ياعتبار مؤسسه

 يبرخع  ايع  و نمعوده  ارائعه  کعذب  اطمععات  ،ياحرفه ت صمح هيدي تأ اخذ يبرا فرد -99-7

 باشد؛ کرده کتمان را اطمعات

 مقرر يعموم طيشرا از کي هر فاقد فرد ربط،يذ مراجع از يافتيدر يهاگزارش بر بنا -99-2

 ، مردود اعمم شود؛مراجع مسئول ياز سو يو يت فرد ا صمحيگردد و  مقررات نيا در

 مععاون  دي تأ به که يمرکز بانک مختلف يها حوزه/ ينظارت ادارات گزارش اسا، بر -99-9

 بعه  ايع  و نموده نقض را يبانک ضوابط و مقررات فرد است، ده رس يمرکز بانک ينظارت

 .باشد ننموده توجه يمرکز بانک اخطار

مجدد سعمت   ياز تصد سلب شده يو يا ت حرفه صمحکه  يريت مد مدت مورومو 7تبصره 

ن  ع  ون تع سع  باشعد کعه توسعط کم    يمع  سالدو ، حداقل شش ماه و حداکثر يتيريمد

 .گردد يم
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هعا بعه    آن يبا امکان معرف يران متخلف، منافاتيمد يا حرفهت  صمحاقدام به سلب  و2تبصره 

 .ندارد يانتظام يها ها جهت اعمال مجازات بانک يأت انتظام ه

 بانعک  ينظعارت  معاون اعمم با ،دستورالعمل 33 ماده موضوع ک از موارديهر  وقوع صورت در و 94 ماده

 از پعس  هفتعه  کي تا حداکثر که را يدگ رس جلسه ل تشک خيتار ون، س کم رخانه دب ،يمرکز

 .دينمايم دعوت جلسه در حضور يبرا فرد ازعنداللزوم  و کرده ن  تع بود، خواهد مذکور اعمم

 ي، مراتعب را بعه مؤسسعه اعتبعار    ون س رخانه کم فرد، دب يا ت حرفه در صورت سلب صمح و 95 ماده

 .دينمايم ربط اعمم يذ

 

 ريسا: هفتم فصل

در  يتيريسمت مد يتصد ،يمرکز بانک توسط داوطلب يا حرفه ت صمح دي تأ عدم صورت در و 96 ماده

 ياحرفعه  ت صمح رت سلبن در صو همچن. باشد ينم ريپذ امکان يتوسط و يمؤسسه اعتبار

د پس يبا يمؤسسه اعتبار. گردديم منفصل مربوطه سمت ر ازي، مديبه و اعمم خيتار از ر،يمد

د مقدمات الزم جهت انتخعاب و   ر، نسبت به تمهيمد يا حرفهت  از وصول مراتِب سلب صمح

 يدر مؤسسات اعتبعار  يتيريسمت مد يتصد. ديد اقدام نماير جديمد يا حرفه ت د صمحي تأ

 امعوال  و وجعوه  در يرقعانون  غ تصرف و دخل حکم ، دريا ت حرفه ه صمحيدي بدون داشتن تأ

 .شود يم موسوب يعموم

 بانعک  توسعط  رهيمعد  أت ع ه ياعضعا  ياحرفه ت صمح سلب جمله از ل دل هر به بنا چهچنان و 91 ماده

 يمتصعد  البعدل يعلع  ياعضا شود، مقرر نصاب حد از کمتر رهيمد أت ه ياعضا تعداد ،يمرکز

 باشعد،  نداشعته  وجعود  يکاف تعداد به البدليعل عضو که يصورت در. گردنديم يخال يهاسمت

 ل تکم جهت مقرر فاتيتشر انجام به نسبت مقررات نيا و اساسنامه مفاد تيرعا با است الزم

  .گردد اقدام رهيمد أت ه ياعضا

 در تبصره 72 و ماده 91 درکه  «ياعتبار مؤسسات رانيمد ياحرفه تيصالح سلب و احراز ي نحوه دستورالعمل»

 بيتصو به يمرکز بانک ياعتبار مؤسسات نظارت و مقررات ونيسيکم 26/71/7935 مورخ جلسه نيمنه و ستيب

 يا حرفوه  تيصوالح  سولب  و احراز دستورالعمل»خ، ياز آن تار شده واالجرا  الزم ،آن ابالغ خيتار از و هديرس

 ونيسو يکم 79/6/7931 موورخ  جلسوه  نيمو چهل مصوب «ياعتبار مؤسسات رهيمد أتيه ياعضا و رعامليمد

آن در ( 4)بوه مواده    ي جديودي  با الحاق تبصوره  گرديده، يملغ آن از پس اصالحات و يمرکز بانک ياعتبار

  .گرديد اصالح کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري 6/8/7931چهاردهمين جلسه مورخ 
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مکدیر  : جملکه   های اصلی و کنترلی بانک  اتکتلاد رادنکد از    نمایند و به فعالیت ت عامل فعالیت میأنظر اعضای هی کلیه مدیرانی که مستقیماً زیر - 

 .الملل مدیر واحد حسابرسی و بین، گذادی مدیر سرمایه ،امود مالی اعتبادات، مدیر

 .سرپرستی مناطق و مدیران ارادات سایؤاز جمله د  - 

 داوطلب يکار سوابق ازيامت محاسبه نحوه-7 شماره جدول

 سمت بيضر داوطلب سمت تيفعال موضوع اي محل فيرد

 يبانک نظام 1

 رانيا ياسالم يجمهور يمرکز بانک

 5/1 نيعامل و معاون أتيه عضو

    1  رکليمد

 /.9 ادارات رانيمد

 7/0 گروه سيير و معاون

 5/0 مشاغل ريسا

  ياعتبار مؤسسه

 1 رهيمد أتيه عضو رعامل ويمد

 9/0 عامل أتيه ير اعضايمقام و سا قائم

 8/0  رانيمد ريساو   ارشد ريمد

 6/0 بازرسان/ کارشناسان/شعب يروسا

 4/0 ر مشاغليسا

 الحسنهقرض يهاصندوق

 مجاز اعتبار يها يتعاون و

 7/0 امنا/ رهيمد أتيه عضو و رعامليمد

 0/  مشاغل ريسا

 نگيزيل يها شرکت  

 6/0 رهيمد أتيه عضو و رعامليمد

 0/  مشاغل ريسا

  

وابسته به  يحکومت يها گانه و نهادها و سازمان سه يقوا

و  يها و مؤسسات دولت مسلح، شرکت يروهايها، ن آن

 يردولتيغ يعموم ين نهادهايهمچن

 

 ني، بواتتر ياسوالم  يمجلس شوورا  يندگينما

ره و يموود أتيووه يو اعضووا يووياجرا مقووام

 عامل أتيه

6/0 

 ليو ذ دو سوحح  تا حداکثر که ارشد تيريمد

 دينمايم تيفعال يياجرا مقام نيباتتر

5/0 

 0/  کارشناس

 0/  مشاغل ريسا

 يحسابرس مؤسسات 4

 6/0 يحسابرس ريمد

 5/0 يحسابرس سرپرست

 4/0 ارشد حسابرس

 0/  حسابرس

5 

هيسرما بازار در فعال مؤسسات  
 خاص، و عام يسهام يگذار هيسرما ،يکارگزار ه،يسرما نيتام يها شرکت جمله از)

 ....( و خاص و عام يسهام نگيهلد

 4/0 رهيأت مديو عضو ه رعامليمد

 0/  يتيريمد يها رده ريسا

6 
 

 هايصراف

 0/   رعامليمد

 1/0 مشاغل ريسا

وووريسا 7  

 0/  رهيمد أتيه عضو و رعامليمد

 0/  يتيريمد يهارده ريسا

 1/0 کارشناس
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 داوطلب يليتحص سوابق محاسبه نحوه -2 شماره جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرک نيآخر فيرد

 يليتحص

 ازيامت يليتحص رشته

 يدکتر 1

 ،يحسابدار ،(يص بانک مرکزيمرتبط به تشخ يها شيگرا) تيريمد

 حقوق اقتصاد،

100 

 70 عيصنا يمهندس وتر،يکامپ يمهندس آمار، ،ياضير

 0  ها رشته ريسا

 ارشد يکارشناس  

 ،يحسابدار ،(يص بانک مرکزيمرتبط به تشخ يها شيگرا) تيريمد

 حقوق اقتصاد،

80 

 60 عيصنا يمهندس وتر،يکامپ يمهندس آمار، ،ياضير

 5  ها رشته ريسا

 يکارشناس  

 ،يحسابدار ،(يص بانک مرکزيمرتبط به تشخ يها شيگرا) تيريمد

 حقوق اقتصاد،

70 

 50 عيصنا يمهندس وتر،يکامپ يمهندس آمار، ،ياضير

 0  ها رشته ريسا



 

74 

 رعاملياحراز سمت مد يداوطلب برا يتيرينحوه محاسبه سوابق مد -9جدول شماره 

 

 سمت بيضر داوطلب سمت تيفعال موضوع اي محل فيرد

 يبانک نظام 1

 رانيا ياسالم يجمهور يمرکز بانک

 5/1 نيمعاون و عامل أتيه عضو

 1 کل رانيمد

 8/0 رانيمد

 6/0 گروه سييمعاون و ر

  ياعتبار مؤسسه

 1  رعامليمد

 عامول، عضوو   أتيو ه ياعضوا  ريسامقام و  قائم

 رموظفيموظف و غ رهيمد أتيه

9/0 

 8/0  ارشد ريمد

 7/0   درجه از باتتر شعب يران رؤساير مديسا

 الحسنهقرض يهاصندوق

 مجاز اعتبار يها يتعاون و

 5/0 امنا/ رهيمد أتيه عضو و رعامليمد

 5/0 رهيأت مديرعامل و عضو هيمد نگيزيل يها شرکت  

  

 

وابسته به  يحکومت يها گانه و نهادها و سازمان سه يقوا

و  يها و مؤسسات دولت مسلح، شرکت يروهايها، ن آن

 يردولتيغ يعموم ين نهادهايهمچن

 

 ني، بواتتر ياسوالم  يمجلس شوورا  يندگينما

ره و يموود أتيووه يو اعضووا يووياجرا مقووام

 عامل أتيه

8/0 

 

 ليو ذ دو سوحح  تا حداکثر که ارشد تيريمد

 دينمايم تيفعال يياجرا مقام نيباتتر

 

6/0 

 يمؤسسات حسابرس 4
 5/0 يحسابرس ريمد

 0/  يحسابرس سرپرست

5 

هيسرما بازار در فعال مؤسسات  

 خاص، و عام يسهام يگذار هيسرما ،يکارگزار ه،يسرما نيتأم يها شرکت جمله از)

....( و خاص و عام يسهام نگيهلد  

 

 رهيمد أتيه عضو و رعامليمد

4/0 

 4/0 رهيأت مديرعامل و عضو هيمد ريسا 6


