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x  نحوة محاسبۀ امتیاز سوابق تحصیلی داوطلب - 3پیوست:  

 100به جدول زیر اســت. حداکثر امتیاز این بخش امتیار ســوابق تحصــیلی داوطلب برابر جمع امتیاز مدارك تحصــیلی وي با توجه 

 امتیاز خواهد بود. 

  

 امتیاز رشته تحصیلی آخرین مدرك تحصیلی ردیف

 دکتري 1

 25 مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداري و مهندسی مالی

 20 مدیریت، بانکداري، بیمه و مهندسی صنایع

 15 ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق

 10 هاسایر رشته

 کارشناسی ارشد 2

 25 مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداري و مهندسی مالی

 20 مدیریت، بانکداري، بیمه و مهندسی صنایع

 15 ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق 

 10 هاسایر رشته

 کارشناسی 3

 50 مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداري و مهندسی مالی 

 40 ی صنایع مدیریت، بانکداري، بیمه و مهندس

 30 ریاضی، آمار، مهندسی و حقوق 

 20 هاسایر رشته

 توضیحات:

سرمایهشرکت در مورد. 1 ساختار هیئت هاي  سرمایه گذاري داراي  صندوق هاي  گذاري و هلدینگ و نیز 

ــته مدیره، ــرکت براي رش ــرکتهلدینگ هاي مرتبط با موضــوع فعالیت ش ــطح یا ش هاي تابعۀ آن در هر س

هاي پردازش اطالعات شود. براي شرکتات مندرج در جدول فوق، در نظر گرفته میحداکثر امتیاز تحصیلی

ه هاي و براي شــرکت هاي رتبه بندي رشــتهاي مرتبط با تکنولوژي اطالعات و کامپیوتر مالی نیز رشــته

شته هاي مرتبط،  صیلی حداکثر امتیازات مندرج حقوق، تکنولوژي اطالعات، کامپیوتر و ر سطح تح در هر 

 شود. در جدول فوق در نظر گرفته می

 مرتبط ترپایین سطوح مدارك امتیاز جمع باشد، پیوسته صورتبه داوطلب تحصیلی مدرك کهصورتی در	.2

شتۀ با صیلی مدرك امتیاز عالوةبه وي صیلیتح ر صیلی سوابق امتیاز عنوانبه فوق جدول طبق وي تح  تح

ك تحصیلی کارشناسی ارشد پیوسته مدر که شخصی امتیاز مثال عنوانبه. شودمی گرفته نظر در داوطلب

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

 (امتیاز کارشناسی) 50 (امتیاز کارشناسی ارشد) + 25= 75
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ـــتن حداقل  13نامه ماده . با توجه به اینکه طبق آیین3 ـــعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید داش قانون توس

سمت مدیرعاملی در  ضویت در هیأت مدیره یا پذیرش  شرایط ع سی مرتبط جزو  شنا صیلی کار مدرك تح

ــت، لذا امتیازي براي مدارك پایین ــی (اعم از دیپلم و فوق دیپلم) در نظر تر از کارنهادهاي مالی اس ــناس ش

 گرفته نشده است. 

ـــد. از میان مدارك . 4 ـــده باید مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري باش ـــیلی ارائه ش مدارك تحص

صیلی معادل،  سته به بانک مرکزي جمهوري "تح سه عالی آموزش بانکداري ایران واب س صیلی مو مدرك تح

 باشد.مورد پذیرش می "اسالمی ایران 

	 

x  نحوة ارزیابی صالحیت علمی داوطلب - 4پیوست:  

شود. در صورت انجام مصاحبه، سرفصل اي یا انجام مصاحبه تعیین میهاي حرفهصالحیت علمی داوطلب از طریق برگزاري آزمون

صالحیت علمی ست. حداکثر  عناوین مورد ارزیابی جهت تعیین  صل به قرار جدول زیر ا سرف داوطلب و حداکثر امتیاز مربوط به هر 

 خواهد بود. 100امتیاز صالحیت علمی برابر 

  

 حداکثرامتیار سرفصل مورد ارزیابی ردیف

 15 تحلیل وضعیت بازار سرمایه ایران و جهان 1

2 
شناخت شرکت مربوطه و داشتن (ارائه) استراتژي توسعه و 

 بهبود فعالیت آن
30 

3 

مبانی سازمان و اصول بنگاه داري اقتصادي از قبیل اصول 

مدیریت مالی، حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک و مباحث 

 سرمایه گذاري، بازارها، ابزارها و نهادهاي مالی

25 

 20 بازار سرمایه  تسلط بر قوانین و مقررات 4

سوابق علمی و آموزشی مرتبط با بازار سرمایه شامل سوابق 

 تدریس، کتب، مقاالت، دوره هاي آموزشی و ...
10 

 100 جمع

 

 
 
 


