
 كارگزاران بورس و اوراق بهادار و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء بين اعضاء كانون استخدام ضوابط

 هيئت مديره كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار 20/10/1390مصوب 

 

صل از بند  ستاي اختيارات حا سالمي ايران و بندهاي  1ماده  6و  5در را و بندهاي  7ماده  7و  4قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ا

 اساسنامه كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار و به منظور: 72ماده  7و  3

 تنظيم روابط بين اعضاء و اشخاص وابسته به اعضاء -

 وضع و اجراي ضوابط و استاندارد هاي حرفه اي و انضباطي براي اعضاء و اشخاص وابسته به اعضاء -

 ونقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء بين اعضاء كانون استخدامساماندهي  -

 حمايت از حقوق اعضاء واشخاص وابسته به اعضاء در موارد اختالفي -

  ت مديره كانون كارگزاران رسيد.اين ضوابط تهيه گرديده و به تصويب هيأ

  1ماده:  

مجلس شوراي اسالمي  1384اصطالحات و واژه هايي كه در ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذرماه 

 ه هاي ديگر داراي معاني زير مي باشند:تعريف شده اند، به همان مفاهيم در اين ضوابط به كار مي روند و واژ

 مديره هيئت 1388/08/09 مصوب دستور العمل عضويت: منظور دستورالعمل عضويت در كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار -1

 .است آن بعدي اصالحات و سازمان

ريان، نمايندگان سخخبدگرداني، شخخخو وابسخخته به عضخخو: عبارتند از: مديران، معامله گران، مسخخئولين اريرم سخخفارم م خخت -2

شخاص حقيقي كه به هر نحوي با  ساير ا سئولين مالي، كاركنان مامور به خدمت و  شعب و م سئولين  بازارگرداني، تحليل گري، م

 دارد. استخدامعضو قرارداد 

 به عنوان عضو در كانون اريرفته شده است. "دستورالعمل عضويت"عضو: شخو حقوقي است كه مطابق  -3

ستخدامرارداد ق -4 ساس ماده ا ست كه بر ا سال  7: قرارداد كاري ا صوب  صلحت نظام تهيه و  1369قانون كار م مجمع ت خيو م

شامل كليه قراردادها اعم از رسمي، قراردادي، ايماني،  سته به عضو منعقد مي گردد كه  ست و بين عضو و شخو واب شده ا تنظيم 

 ساعتي و غيره مي گردد.

شده در بند كانون: كانون كا -5 صاديق كانون تعريف  شده و از م سازمان ت كيل  ست كه با مجوز   5رگزاران بورس و اوراق بهادار ا

 قانون بازار اوراق بهادار محسوب مي شود. 1مادۀ 

اين ضخخوابط تعريف و ت خخكيل مي گردد و به اختالفات بين اعضخخاء و  7كميته حل اختالف: كميته اي اسخخت كه به شخخرد ماده  -6

 وابسته به اعضاء رسيدگي مي نمايد. اشخاص



ست مت كل از دبيركل كانون كارگزاران بورس و -7 ستيناف كانون: كميته اي ا صلي و دو نفر  كميته ا ضو ا اوراق بهادار و دو نفر ع

ضو علي البدل با مدت ماموريت  ضاي كانون كه به منظور 2ع سته به اع شخاص واب سيدگي  سال منتخب مجمع كانون از بين ا به ر

اعضاي اصلي و علي البدل به تصويب هيات مديره كانون مي  اين ضوابط ت كيل مي شود. شرايط 8ماده  1اعتراضات موضوع تبصره 

حق راي در جلسات اين كميته  استيناف كانون، مدير امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضاي كانون است كه بدون رسد. دبير كميته

 .مجمع كانون بالمانع است ضاي كميته منتخبحاضر مي شود. انتخاب مجدد اع

شخو وابسته به عضو  استخداماين ضوابط توسط عضو جهت  1گواهي خاتمه همكاري: مجوزي است كه مطابق ايوست شماره  -8

 نزد ديگر اعضاء صادر مي گردد.

  2ماده:  

عفاء يا قطع همكاري را داشته باشد، موظف است ، درخواست استاستخدامچنانچه شخو وابسته به عضو قبل از اتمام دوره قرارداد 

شده در قرارداد  ضوع را طي مهلت تعيين  ستخداممو صورتي كه وي اقدامات مندرج در قرارداد ا ساند. در  ضو بر ، كتباً به اطالع ع

را صخخادر مي جهت قطع همكاري را انجام دهد و مفاد اين ماده را رعايت نموده باشخخد، عضخخو گواهي خاتمه همكاري وي  اسخختخدام

 نمايد.

o  1تبصره:  

قانون  21مهلتي براي اين منظور تعيين ن ده باشد آنگاه شخو وابسته به عضو مطابق تبصره ماده  استخدامدر صورتيكه در قرارداد 

 كار موظف است يك ماه اس از تاريخ تسليم استعفاي كتبي خود به عضو، به كار خود نزد عضو ادامه دهد.

o  2تبصره:  

را  استخدامقيد شده باشد كه هيچ يك از طرفين به تنهايي حق فسخ قرارداد  استخدامقانون كار در قرارداد  25چنانچه مطابق ماده 

درخواست استعفاء يا قطع همكاري  استخدامندارند، آنگاه عضو مي تواند در صورتيكه شخو وابسته به عضو در طول مدت قرارداد 

 وي را صادر ننمايد. نمايد، گواهي خاتمه همكاري

  3ماده:  

صد تمديد قرارداد  ضو ق سته به ع شخو واب ستخدامچنانچه  صورتيكه  ا ست در  شد، موظف ا شته با را در اايان مدت آن قرارداد ندا

به صورت كتبي  استخدامتعيين شده باشد، موضوع را طي مهلت تعيين شده در قرارداد  استخداممهلتي براي اين منظور در قرارداد 

جهت قطع همكاري را انجام داد و مفاد  استخدامبه عضو اطالع دهد و عضو موظف است اس از آنكه وي اقدامات مندرج در قرارداد 

 اين ماده را رعايت نمود، نسبت به صدور گواهي خاتمه همكاري اقدام نمايد.

  4ماده:  

صد قطع همكاري را داشته باشد، موظف است موضوع را طي مهلت تعيين شده ، قاستخدامچنانچه عضو قبل از اتمام دوره قرارداد 

را در اايان مدت  استخدام، كتباً به اطالع شخو وابسته به عضو برساند. و در صورتيكه عضو قصد تمديد قرارداد استخدامدر قرارداد 



شده در قرارداد  ست، طي مهلت تعيين  شد، موظف ا شته با ستخدامآن قرارداد ندا سته به  ا شخو واب صورت كتبي به  موضوع را به 

تعيين ن ده باشد آنگاه تكليفي جهت اطالع موضوع به  استخدامعضو اطالع دهد. در صورتيكه مهلتي براي موارد مركور در قرارداد 

 شخو وابسته به عضو به عهده عضو نمي باشد.

o تبصره:  

ضو  سته به ع شخو واب ستخداماقدامات و تعهدات مندرج در قرارداد در موارد مركور در اين ماده چنانچه  جهت قطع همكاري را  ا

 انجام داده باشد، آنگاه عضو گواهي خاتمه همكاري وي را صادر مي نمايد.

  5ماده:  

 درج نمايند: استخدامعضو و شخو وابسته به عضو مي توانند موارد ذيل را به منظور شرايط قطع همكاري در قرارداد 

سويه حساب -1 شي از فعل يا  ت سته به عضو از مقررات و كليه م تريان بدهكاري كه بدهي آنها نا شي از تخلف شخو واب بدهي نا

 ترك فعلي كه از روي سهل انگاري، اشتباهات و قصورات شخو وابسته به عضو مي باشد.

سخت افزاري و نرم افزاري كه در -2 سامانه هاي  ضو  تحويل كتبي نام كاربري و كلمه عبور كليه  سته به ع شخو واب طول خدمت 

مسئوليت كار با آنها به وي واگرار شده است و تحويل كليه اموال، مستندات، مكاتبات و امور مربوط به آخرين سمت شخو وابسته 

 به عضو .

به ت خيو  از زمان اعالم كتبي قطع همكاري شخو وابسته به عضو، عضو ميتواند فرد جايگزين را به وي معرفي نموده و اي ان -3

هفته از تاريخ معرفي كتبي فرد جايگزين، اقدام به آموزم فرد جايگزين نمايد. مسئوليت تاخير در  2عضو، مي بايد به مدت حداقل 

 معرفي فرد جايگزين، برعهده عضو مي باشد.

داشته باشد ، عضو مي  داماستخدر صورتيكه شخو وابسته به عضو درخواست قطع رابطه همكاري را ايش از اايان دوره قرارداد  -4

تواند كليه هزينه هايي را كه در جهت آموزم وي طي آخرين دوره قرارداد ارداخت نموده اعم از هزينه هاي دوره آموزشخخي، اياب و 

 ذهاب، اقامت و ساير هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم مطالبه نمايد و شخو وابسته به عضو مكلف به بازارداخت مي باشد.

ضو به وي  ارائه -5 ضوعاتي كه در زمان همكاري با ع سخگويي در ارتباط با مو ضو مبني بر اا سته به ع شخو واب تعهد نامه كتبي 

 مربوط بوده است.

 تسويه كليه مطالبات عضو بابت وام، مساعده و غيره توسط شخو وابسته به عضو -6

  6ماده:  

شخو وابسته به عضوي )تحت هر عنوان اعم از شروع به همكاري آزماي ي، ااره وقت، آموزشي و  استخدامعضو مكلف است قبل از 

شخخو  اسختخداممجوز "از عضخو قبلي يا  "گواهي خاتمه همكاري"يا بدون قرارداد( كه قبالً با عضخو ديگر همكاري داشخته اسخت، 

 از كانون را اخر نمايد. "وابسته به عضو توسط ديگر اعضاء



o تبصره:  

اطالع عضو از همكاري يا عدم همكاري قبلي شخو وابسته به عضو با عضو ديگر، با اظهار مكتوب شخو وابسته به عضو حاصل مي 

شود. در صورتيكه شخو وابسته به عضو اطالعات خالف واقع ارائه نموده باشد، تخلف محسوب شده و عضو موظف است به محض 

 ع داده و حداكثر ظرف يك ماه همكاري خود را با وي قطع نمايد.اطالع، موضوع را به كميته حل اختالف اطال

  7ماده:  

سته به  شخاص واب ضاي كانون و دو نفر از ميان ا سته به اع شخاص واب ضا و ا كميته حل اختالف، كميته اي مت كل از مدير امور اع

اين كميته نيز توسخخط هيأت مديره كانون  عضخخو به انتخاب هيأت مديره كانون اسخخت. همچنين دو نفر به عنوان عضخخو علي البدل

 انتخاب مي گردد.

o  1تبصره:  

 دبير اين كميته، مدير امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضاي كانون يا نماينده وي مي باشد.

o  2تبصره:  

 مدت عضويت دو عضو انتخابي در اين كميته دو سال است. انتخاب مجدد اين اشخاص بالمانع است.

o  3تبصره:  

 نفر معتبر خواهد بود. 2عضو رسميت مي يابد و تصميمات با راي  2اين كميته با حضور حداقل 

o  4تبصره:  

اگر هر يك از اعضخخاي اين كميته قبل از اتمام دوره مأموريت خود با عضخخو قطع همكاري نمايد بطوريكه شخخخو وابسخخته به عضخخو 

داشته باشد  استخدامياعضاي اين كميته يكي از طرفين دعوي باشد يا با عضو طرف دعوا رابطه محسوب نگردد و يا اگر هر يك از 

 آنگاه عضو علي البدل جايگزين آن عضو مي گردد.

o  5تبصره:  

روز كاري اس از دريافت اعتراضات نسبت به ت كيل جلسه، رسيدگي به اعتراضات و صدور راي  10اين كميته مكلف است حداكثر 

 نمايد. اقدام

  8ماده:  



عدم صدور گواهي خاتمه همكاري در  حل اختالف به اختالفات في مابين شخو وابسته به عضو و عضو در خصوص صدور يا كميته

ستخدام چارچوب اين ضوابط و قرارداد ست هر يك از طرفين، رسيدگي مي ،ا اختالفات در  نمايد. اين كميته اس از بررسيبا درخوا

 :توسط طرفين مي تواند آراء زير را صادر نمايد استخدام قرارداد جلسه رسيدگي و با توجه به ميزان رعايت و يا عدم رعايت مفاد

 شخو وابسته به عضو توسط ديگر اعضاء؛ استخدام مجوز. 1

 شخو وابسته به عضو توسط ديگر اعضاء اس از گرشت مدت معين؛ استخدام مجوز. 2

 شخو وابسته به عضو توسط ديگر اعضا تا حصول شرايط مقرر توسط كميته؛ استخدام م مجوزعد. 3

 .شخو وابسته به عضو توسط ديگر اعضاء استخدام عدم مجوز. 4

 .روز كاري اس از صدور، توسط كانون حسب مورد به طرفين و يا كليه اعضاء اطالع رساني مي گردد 3راي اين كميته، حداكثر 

o  1تبصره:  

باشند، مي توانند مراتب اعتراض خود را ظرف يك  چنانچه عضو يا شخو وابسته به عضو به راي كميته حل اختالف اعتراض داشته

اختالف در كميته  دبير كميته اعالم نمايند. در اين صخخخورت اعتراض به راي صخخخادره توسخخخط كميته حل هفته اس از ابالغ راي، به

شود. آرا سي مي  ستيناف كانون برر شد و آراي  ي كميته حل اختالف كانونا ضي ن ده با صورتي كه در مهلت مقرر به آن اعترا در 

ستيناف ست كميته ا ضا الزم االجرا سته به اع شخاص واب ضا و ا صره  .كانون، قطعي و براي كليه اع اين  7ماده  5و  4، 3مقررات تب

 استخدام ت. حكم اين تبصره در خصوص آراي عدم مجوزكانون نيز الزم االجرا اس ضوابط در خصوص رسيدگي در كميته استيناف

  .شخو وابسته به عضو توسط ساير اعضا كه تاكنون از سوي كميته حل اختالف صادر شده است نيز مجري خواهد بود

o  2تبصره:  

 در صورت شخو وابسته به عضو توسط ديگر اعضاء تا حصول شرايط مقرر، آنگاه استخدام در صورت قطعي شدن راي عدم مجوز

ضو، سته به ع شخو واب ضو و  شدن اختالف في مابين ع ضو مربوطه و حل  ضايت ع ضو مربوطه مي اعالم ر تواند گواهي خاتمه ع

صادر نمايد، ضو را  سته به ع شخو واب صادركننده راي قطعي و احراز همكاري  ضوع در كميته  صورت با طرد مجدد مو  در غير اين 

  .متناسب را صادر خواهد كرد شرايط مقرر توسط كميته، كميته راي

o  3تبصره:  

شدن راي عدم مجوز  صورت قطعي  ستخدامدر  ضو مربوطه نمي تواند گواهي  ا ضاء، آنگاه ع سط ديگر اع ضو تو سته به ع شخو واب

ضاء نيز مجاز به  صادر نمايد و اع ضو را  سته به ع شخو واب ستخداماايان خدمت  ضو وي نمي ا ضايت ع صورت اعالم ر شند. در  با

ضو، مي سته به ع شخو واب ضو و  شدن اختالف في مابين ع ضوع مجدداً در كميته مربوطه و حل  ست جهت لغو راي قبلي مو باي

 صادركننده راي قطعي مطرد شود. 

 



  9ماده:  

سات رسيدگي به اختالفا سته به عضو داراي اختالف جهت حضور در جل شوند، عضو و شخو واب ضوابط دعوت مي  ت موضوع اين 

 گيري در جلسات نخواهد شد. عدم حضور در جلسه از سوي هريك از آنها مانع از برگزاري و تصميم

  10ماده:  

ضو  شند و يا ع ضو تخلفي را انجام داده با سته به ع شخو واب ضو يا  شود كه ع سيدگي به اختالفات، احراز  صورتيكه در جريان ر در 

ه از صدور گواهي خاتمه همكاري شخو وابسته به عضو امتناع كرده باشد، كميته رسيدگي كننده مي تواند موضوع بدون دليل موج

 را جهت ارجاع به مرجع رسيدگي به تخلفات به كانون اطالع دهد.

  11ماده:  

ست اطالعات مربوط به خود و هرگونه تغيير در آن را مطابق فرم ايو ضو موظف ا سته به ع شماره شخو واب حداكثر ظرف  2ست 

 ، به طريقي كه كانون تعيين مي نمايد به كانون اعالم نمايد. استخداممدت يكماه اس از عقد قرارداد 

  12ماده:  

شخو وابسته  استخدامشخو وابسته به عضو نمي تواند در چندين شركت عضو كانون م غول به فعاليت باشد. عضو مكلف است از 

 مي باشد، خودداري نمايد. استخدامبه عضوي كه با عضو ديگر داراي قرارداد 

o تبصره:  

 شخو وابسته به عضوي كه با چندين شركت عضو كانون صرفاً قرارداد م اوره دارد، خارج از شمول اين ماده است.

  13ماده:  

ست عبارت  ضو مكلف ا ضوابط "ع ستخدامرعايت كليه مفاد  ضاء كانون كارگزاران و ن ا ضاء بين اع سته به اع شخاص واب قل و انتقال ا

و اصخخالحات بعدي آن كه جزء  20/10/1390بورس و اوراق بهادار مصخخوب هيأت مديره كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار مور  

 درج نمايد. داماستخرا در قرارداد  "الينفك اين قرارداد است، براي طرفين اين قرارداد الزم االجرا است.

  14ماده:  

در صخخورت عدم رعايت مفاد اين ضخخوابط يا تخلف از آنها و يا عدم اجراي آراي قطعي صخخادره توسخخط كميته حل اختالف و كميته 

ستاي مواد  صورت گرفته در را ضوع تخلف  ضو ، مو سته به ع شخو واب ضو يا  سط ع ستيناف كانون، تو ستورالعمل " 12، 11ا د

 نون به مرجع رسيدگي به تخلفات ارجاع مي گردد.توسط كا "عضويت

 



  15ماده:  

به تصخخخويب هيأت مديره كانون رسخخخيد. و در تاريخ  20/10/1390تبصخخخره و دو ايوسخخخت در تاريخ  13ماده و  15اين ضخخخوابط در 

 اصالد گرديد. 14/12/1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمه همكاريگواهي  :1پيوست شماره 

 

..................................... فرزند.............................. داراي شماره ملي  "خانم"/"آقاي"بدينوسيله گواهي مي گردد 

....... در استخدام اين شركت بوده و .......................................... از تاريخ ................................ تا تاريخ ...............................

همكاري وي با اين  "،فسخ قرارداد استخدام"/"اتمام مدت قرارداد استخدام"ريخ ............................... به دليل در تا

 شركت قطع گرديده است. 

 استخدام نامبرده توسط ساير اعضاء كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار از نظر اين شركت بالمانع مي باشد.

مسئوليت هاي نامبرده در ارتباط با عملكرد وي در طي دوره فعاليت در اين شركت نمي اين گواهي ناقض 

 باشد.

 

 ..........مهر و امضاء شركت ...........         

 

 

 

 

 

 "اين گواهي مي بايست در سر برگ عضو درج  و ممهور به مهر و امضاء عضو گردد. "

  



 عضوفرم اطالعات شخو وابسته به  :2پيوست شماره 

 

 : ( مشخصات فردي1

 شماره شناسنامه : شماره ملي : : نام خانوادگي نام :

 وضعيت نظام وظيفه :   : صادره از : سال تولد : نام پدر  

 :Email شماره تلفن ثابت : شماره تلفن همراه : وضعيت تأهل : 

 آدرس :

 

 :)به ترتيب از آخر(  ( مشخصات تحصيلي2

 دانشگاه و شهرمحل تحصيل و گرايش رشته  مدرك تحصيلي رديف
 تاريخ

 تا از

1      

 

 :مشخصات کارفعلي( 3

 )تمام وقت/پاره وقت( نحوه همکاري سمت شروع به کارتاريخ  شرکت کارگزاري رديف

1     

 

 سوابق کاري )به ترتيب از آخر(: (4

 نام شرکت رديف
 تاريخ اشتغال

 سمت
 تا از

1     

 

 اي بازار سرمايه : مدارك حرفه( 5



 سال اخذ نام گواهينامه رديف سال اخذ نام گواهينامه رديف

1   2   

 

 : هاي آموزشيو دورهساير مدارك ( 6*

 سال اخذ مدرك يا دوره دوره آموزشي موسسه برگزار کننده مدت دوره دوره آموزشي عنوان مدرك يا رديف

1     

 

 ( تاليف کتب ، مقاالت و ترجمه ها :7*

 عنوان رديف
 نوع

 مقاله، کتاب و ...
 مالحظات نام ناشر سال چاپ

1      

 

 ( سوابق تدريس:8*

 تدريسمدت  محل تدريس عنوان درس يا دوره رديف

1    

 

 هاي همکاري با کانون :ها و قابليتساير توانمندي (9*

 شرح رديف

1  

 باشد.اختياري مي 9و  8،  7،  6* تکميل رديفهاي 

 


