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 مقدمه:

شورای محترر  ارالی برور  و اورا     91/40/9919مطابق دستورالعمل تائید صالحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی )مصوب       

باید دارای شررای    گذاری کارکنان سایپا)سهامی خاص(شرکت گروه سرمایه بهادار( ارزیابی صالحیت حرفه ای ااضای هیات مدیره 

 اختصاصی ذیل باشند:

 سرفصل موارد ارزیابی #

 تحلیل وضعیت بازار سرمایه ایران و جهان  1

 شناخت شرکت مربوطه و داشتن )ارائه( استراتژی توسعه و بهبود فعالیت آن  2

3 
یت ریسک و مباحث مدیریت مالی رحاکمیت شرکتی و مدیمبانی سازمان ، اصول بنگاه داری اقتصادی از قبیل 

 ،سرمایه گذاری ، بازارها و ابزارهاو نهادهای مالی 

 تسل  بر قوانین و مقررات بازار سرمایه  4

 داشتن سوابق المی و آموزشی مرتب  با بازار سرمایه شامل سوابق تدریس، کتب، مقاالت، دور های آموزشی و ... 5

 

 پروفایل:فرآیند تکمیل 

 

 و از طریق: صرفا توسط درخواست کننده ضروری است کلیه اطالاات درخواست کنندگان جهت بررسی صالحیت مالی       

 نا  اشخاص حقیقی دریافت نا  کاربری و رمز ابور. ثبت بخش https://setan.seo.irآدرس ورود به سامانه ستان به  -1

درج و تکمیل اطالاات کلیه موارد اطالاات فردی بارگزاری )اکس داوطلب، تصرویر   تکمیل اطالعات اصلی) عمومی داوطلبان(: -2

شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت بصورت واضح و مطابق استانداردهای درج شده(گردد با توجه به اهمیرت اطرالر رسرانی    

 .ماره همراه و تلفن های مرتب  از نکات ضروری می باشدهای آتی تکمیل اطالاات آدر  ایمیل و ش

 درج و تکمیل کلیه اطالاات وابستگان اصلی و بارگذاری اطالاات مرتب .وابستگان:  اطالعات سوابق تکمیل -3

 تکمیل اطالاات سوابق محل سکونت فعلی و گذشته درخواستی. سکونت: سوابقاطالعات تکمیل   -4

تکمیل اطالارات مررتب  برا سروابق و اطالارات تحصریلی و بارگرذاری مردارد و مسرتندات          سوابق تحصیلی: اطالعات تکمیل  -5

)خواهشمند است صرفا مدارد دانشگاهی رسمی )سوابق خاتمه تحصیالت( تکمیل و از درج اطالاات بدون سوابق جردا خرودداری   

 گردد(.

ه ای مرتب  برا نهادهرای مرالی و دور ه هرای     تکمیل اطالاات سوابق و مدارد دوره های حرف مدارک حرفه اي:اطالعات تکمیل  -6

مالی و بارگذاری مستندات )خواهشمند است صرفا مواردی که دارای سوابق رسمی آموزشی هستند تکمیل و از درج اطالاات بدون 

 سوابق جدا خودداری گردد(.

اخرذ لیسرت   که آغاز فرآیند تکمیل آن منوط بره  مهمترین بخش اطالعات پروفایل می باشد  تکمیل اطالعات سوابق شغلی: -7

 کلیه سوابق بیمه از سازمان بیمه ای شخص درخواست کننده از سازمان بیمه ای خود )تامین اجتماای/ صرندو  آینرده سراز/و ...(   

 لیست بیمه می باشد. تکمیل اطالاات سوابق بیمه ای و بارگذاری مستندات مرتب  شامل گواهی اشتغال به کار، تطابق با ردیف 

 

https://setan.seo.ir/
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 اب و  ررره حکم تصدی روزنامه رسمی انتصرره( ودر صورت اضویت در هیات مدیرودن به ردیف درج آن در لیست بیمر)و اشاره نم

 .  باشد ضروری میروزنامه رسمی اختتا  ماموریت 

 

 باشد. درج ردیف شروع و پایان فعالیت بیمه اي مرتبط با محل ماموریت)در قسمت توضیحات( ضروري می 

       درج سوابق شغلی غیر بیمه اي )عضویت غیرموظف / مشاور و ...(حتما به همراه گواهی اشتتغا  بته کتارک حکت

 تصدي و روزنامه رسمی انتصاب و اختتام بارگزاري و ارائه گردد.

 

گذاری کارکنان تعداد سها  موجود )و یا مورد نیاز( در شرکت سرمایه وضعیت سهامداري اشخاص حقیقی: اطالعات تکمیل  -8

 سهم می باشد، درج شود. 94.444سایپا که حداقل 

 نون تجارتالیحه اصالحی قسمتی از قا 209( ماده 2مشمولیت تبصره )اد   -9

شرکت سرمایه درخواست کننده باید اطالاات دسترسی الز  را به ، مدیریت دسترسیقسمت در پروفایل نهایی پس از تکمیل 

 .و اورا  بهادار تکمیل نماید جهت کنترل اولیه و ارسال به نهاد مالی سازمان بور  پروفایل بمنظور رویت و یررسیگذاری کارکنان 

 

 


