
  

 رسیدگی به اختالفاتفرم درخواست 
 کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در کمیته حل اختالف

 ................................ تاریخ:
 ................................ کالسه پرونده: 

 2از  1صفحه 
 

 مشخصات عضو: -1
 :یت عضومدیر رکن نماینده /نام مدیرعامل       :                                  عضونام 

 مشخصات شخص وابسته به عضو:-2
 تاریخ تولد: نام پدر:   نام و نام خانوادگی:

 محل صدور: شماره شناسنامه: کدملی:

 تلفن همراه: تلفن ثابت: پست الکترونیک:

 آدرس:

 
 کته: ارسال تصویر شناسنامه و کارت ملی شخص وابسته به عضو به همراه درخواست الزامی است.ن 

 
 گواهینامه هاي حرفه اي اخذ شده:

  اصول بازار سرمایه  گري اوراق تامین مالیمعامله  گري بازار سرمایهتحلیل 
 کارشناس عرضه و پذیرش  گري بورس کاالمعامله   بهادارارزشیابی اوراق 
 مدیریت نهادهاي بازار سرمایه  گري ابزار مشتقهمعامله  مدیریت سبد اوراق بهادار 
 نامه مدیر عاملیگواهی  پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادارنامه گواهی  پذیرش سفارش مشتریان کاالیینامه گواهی 
 گري بورس انرژيمعامله  کارگزاريهاي نظارت و کنترل داخلی شرکت  گر برخط گروهیمعاملهنامه گواهی  

    

     
  مابین شخص وابسته به عضو و عضو:روابط فی -3

 ---------------------------------تا تاریخ  ------------------تاریخ   از   ماه    ------- سال و   -------مدت همکاري 
 : شخص وابسته به عضو در نهادهاي مالی عضوهاي شرح مختصري از وظایف و مسئولیتآخرین سمت شخص وابسته به عضو، محل خدمت و 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 خیر          بلی است؟    آیا قرارداد کار یا استخدام فیمابین عضو و شخص وابسته به عضو منعقد شده

 به کمیته حل اختالف ارسال گردد.) تصویري از آن قرارداد به پیوست این درخواست ،در صورت انعقاد(
 خیر          بلی آیا شخص وابسته به عضو استعفا یا درخواست قطع همکاري نموده است؟    

 )رخواست به کمیته حل اختالف ارسال گردد.در صورت اعالم استعفا یا درخواست قطع همکاري تصویري از آن به پیوست این د(
 خواهان-4

 --------------------- )   صندوق/شرکتخانم/آقاي/(با ، را درخواست رسیدگی به اختالف خود  ---------------- (آقاي/ خانم) اینجانب
 ؛ذیل دارمبه شرح 

  :      خواستشرح در
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 رسیدگی به اختالفاتفرم درخواست 
 کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در کمیته حل اختالف

 ................................ تاریخ:
 ................................ کالسه پرونده: 

 2از  2صفحه 
 

 

 
کمیته حل اختالف بـه  :ن کارگزاران بورس و اوراق بهادارکانو قل وانتقال اشخاص وابسته به اعضا بین اعضاضوابط استخدام و ن  8ماده 

در چـارچوب ایـن ضـوابط و قـرارداد اسـتخدام، بـا  يکـارهممابین شخص وابسته به عضو و عضو در خصوص صدور یا عدم صدور گـواهی خاتمـه اختالفات فی
این کمیته پس از بررسی اختالفات در جلسه رسیدگی و با توجه به میزان رعایت و یا عدم رعایـت مفـاد قـرارداد نماید. هر یک از طرفین، رسیدگی میدرخواست 

 استخدام توسط طرفین می تواند آراء زیر را صادر نماید: 
 سته به عضو توسط دیگر اعضامجوز استخدام شخص واب -
 پس از گذشت مدت معین مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضا -
 تا حصول شرایط مقرر توسط کمیته عدم مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضا -
 عدم مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضا -

 گردد. اطالع رسانی می عضاو یا کلیه ا س از صدور، توسط کانون حسب مورد به طرفینروز کاري پ 3راي این کمیته، حداکثر 
یـک هفتـه پـس از توانند مراتب اعتراض خود را ظرف چنانچه عضو یا شخص وابسته به عضو به راي کمیته حل اختالف اعتراض داشته باشند، می : 1 تبصره

شود. آراي کمیته حل صورت اعتراض به راي صادره توسط کمیته حل اختالف در کمیته استیناف کانون بررسی میکمیته اعالم نمایند. در این  دبیر ، بهابالغ راي
میته استیناف کانون، قطعی و براي کلیه اعضا و اشخاص وابسته بـه اعضـا الزم اختالف کانون در صورتی که در مهلت مقرر به آن اعتراضی نشده باشد و آراي ک

این ضوابط در خصوص رسیدگی در کیمته استیناف کانون نیز الزم االجراست. حکم این تبصره در خصوص آراي عدم  7ماده  5و  4، 3صره االجراست. مقررات تب
 حل اختالف صادر شده است نیز مجري خواهد بود. مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط سایر اعضا که تاکنون از سوي کمیته 

تا حصول شرایط مقرر، آنگـاه در صـورت اعـالم رضـایت  اعضا ن راي عدم مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگردر صورت قطعی شد : 2 تبصره
تواند گواهی خاتمه همکاري شخص وابسته به عضو را صادر نمایـد، مابین عضو و شخص وابسته به عضو، عضو مربوطه میمربوطه و حل شدن اختالف فیعضو 

 شرایط مقرر توسط کمیته، کمیته راي متناسب را صادر خواهد کرد.صادر کننده راي قطعی و احراز  کمیتهح مجدد موضوع در در غیر این صورت با طر
تواند گواهی پایان خدمت شخص ، آنگاه عضو مربوطه نمیخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضادر صورت قطعی شدن راي عدم مجوز استخدام ش : 3 تبصره

مـابین عضـو و شـخص باشند. در صورت اعالم رضایت عضو مربوطه و حل شدن اختالف فینیز مجاز به استخدام وي نمی صادر نماید و اعضاسته به عضو را واب
 بایست جهت لغو راي قبلی موضوع مجدداً در کمیته صادر کننده راي قطعی مطرح شود.وابسته به عضو، می

             :                                                                                                                            خواستشرح درادامه 
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 (این قسمت توسط کارشناس مربوطه تکمیل گردد.)

 ثبت: تاریخ شماره ثبت:
 


