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علمی و منظور اعتالي سطح و بهخود به رسالت و اهداف  نیلکانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در جهت  

همنوایی و هاي بازارگردانی و صندوقهاي کارگزاري و ارتقاء و توسعه سطح خدمات شرکت سرمایه بازارکارشناسی 

مرتبط با محورهاي این هاي پژوهشی طرح در نظر دارد با حمایت از المللی،هاي بینها با تغییرات و پیشرفتآن

زمان نیازهاي استفاده نموده و هم هاي مختلفدر زمینهان پژوهشگرهاي و ظرفیتتوان علمی از  ،رویه اجرایی

 ها معرفی نماید.دانشگاهعموم پژوهشگران و را به  صنعتمطالعاتی این 

        ماده و  8در  ن کارگزاران بورس و اوراق بهادارکانوهیئت مدیره توسط هاي پژوهشی طرححمایت از اجرایی  رویه

 شد.تصویب  و بازنگري ................  مورخ تبصره، 3

 

 تعاریف و اهدافاول:  بخش .1
 :اهداف - 1 مادة

 ؛و تخصص اساتید و پژوهشگران مستعد در حوزه هاي مرتبط با بازار سرمایه تجارباستفاده از  )1

 بازار سرمایه؛مابین دانشگاه ها و هاي پژوهشی فیتوسعه همکاري )2

  بازار سرمایه.حل مشکالت مربوط به  يصورت گرفته در راستا يهاوهشپژاز  يبرداربهره )3

  تعاریف: -2مادة

 گردد:شرح زیر تعریف می به رویه اجرایی این در رفته کار به اصطالحات

 : منظور کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است.کانون )1

وزارت علوم جمهوري  هاي معتبر مورد تاییداز دانشگاه کارشناسیداراي حداقل مدرك : فردي که گرپژوهش )2

 انتخاب نماید. اجراییرویه ین ا 4را طبق ماده  خود موضوع پژوهشو  اسالمی ایران است

قائم مقام، مدیر امور  /شامل دبیرکلآن ، که اعضاي "هاي پژوهشیکمیته تعیین اولویت"منظور :کمیته )3

 کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارگروه مطالعات تطبیقی قی، رئیس کاراعضا، مدیر آموزش، مدیر حقو

 است.

 گردد.میانتخاب  که توسط کمیتهصنعت  /امل فرد یا افرادي خبره دانشگاهیش داور: )4

متناسب با موضوع پژوهشی توسط کمیته  و هایا اعضاي کارگروه شخصی که از بین اعضاي کمیته ناظر: )5

آن نظارت بر صحت انجام هدایت پژوهشگر در جهت اجراي طرح پژوهشی،  گردد و وظیفه آنانتخاب می

 است. زمانبندي با رعایت

و  هیتوسط پژوهشگر ته )1پیوست شماره(اساس  است که بر یپژوهش یکلنقشه  :(پروپزال) یپژوهش طرح )6
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 از آن بودجۀ اجراي از بخشی یا تمام )2شماره پیوست( قرارداد طی و سپس رسدیم تهیکم بیبه تصو

 .شودمی تأمینکانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار  اعتبارات

پژوهش بر اساس جدول زمانی مندرج در  اجراي پیشرفتروند اي از گزارش پیشرفت کار: گزارشات دوره )7

  .است )1(پیوست شماره (پروپزال) یپژوهشطرح 

 .شودرد تایید کمیته تکمیل و ارائه میگزارش نهایی پژوهش که بر اساس قالب مو: نسخه نهایی گزارش )8

 

 و محورهاي پژوهش موضوع پژوهش مشخصات :ومدبخش 

 موضوع پژوهش مشخصات -3ماده 

و موضوعات مرتبط نگاشته  یپژوهش يمحورهاشوند که در مشمول برخورداري از این حمایت می ییهاطرح )1

 .رسیده باشد کمیتهشده باشند و موضوع آنها به تأیید 

صنعت بازار سرمایه،  رفع مسائل و مشکالتبه منظور موضوع پژوهش در راستاي اهداف و رسالت کانون  )2

ها و کاهش فاصله اعضاي کانون از شناسایی و رفع گلوگاه در جهتو هاي بازارگردانی و صندوق کارگزاري

 .المللی باشدها با استانداردهاي بینالمللی و انطباق آنکارگزاران بین

 هاي پژوهشی تعیین شده توسط کانون باشد.ولویتکاربردي و در راستاي ا ،وهشموضوع پژ )3

 پیشنهاد رویه اجرایی اینمحورهاي  از خارجموضوع آن  که ايپژوهشی هايطرح دربارة گیريمیمتص :1تبصره

 .بود خواهد کمیته با شود،می

مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات بازارهاي سرمایه هاي پژوهشی اولویت با در راستاي اجراي طرح )4

  است.پیشگام 

 با را مراتب باید بماند، محرمانه آن نتایج و هاروش باشد الزم که دهد ارائه طرحی پژوهشگر که صورتی در )5

 .بگذارد میان در کانون

 نگري بوده و نتایج دقیق و ملموسی از آن استخراج شود.پژوهش به دور از کلی )6

 .انجام خواهد شدو تعیین ناظر  تهیکمو تصویب طرح  پیشنهادي توسط  تاییدس از پ طرححمایت از  )7

 ی پژوهشهاي محور  -4ماده

و  صنعت کارگزاري سرمایه،پژوهشگران فعال در حوزه بازار  دانش از استفاده و پژوهش توسعۀ براي کانون
 کند:محورهاي زیر را در سه حوزه پیشنهاد می بازارگردانی
 :هیسرمار بازا تیفعال درحوزه یمطالعات يمحورهاالف) 
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 گذاري؛ابزارهاي نوین تأمین مالی و سرمایه )1

 ؛بازارهاي مالی توسعه یافته با رویکرد مطالعه تطبیقی در ایرانعوامل موثر بر توسعه بازار سرمایه شناسایی  )2
 ؛)otcماهیت، کارکرد و توسعه بازارهاي خارج از بورس ( )3
 ؛مطالعه تطبیقی ماهیت و کارکرد نهادهاي خودانتظام و بهبود ساختار آن در بازار سرمایه ایران )4
 .و قابلیت به کارگیري آن در ایران مشتقهبررسی ابزارهاي  )5

 :يکارگزار تیفعال درحوزه یمطالعات يمحورها )ب

 ؛بندي کارگزارانرتبه معیارهاي )1
  ؛هاي کارگزاريدرآمدي شرکت مطالعه تطبیقی در مورد منابع )2
  ؛گذار در صنعت کارگزارينقش نهادهاي ناظر و مقررات  )3
 ؛هاي کارگزاري و حوزه منابع انسانیسازمانی شرکت بررسی ساختار )4
 ؛هاي کارگزاري با معیارهاي مختلفمشتریان شرکتبررسی وفاداري  )5
 ؛مسئولیت قراردادي و غیرقراردادي کارگزار در قبال مشتري )6
 ؛هاي کارگزاريقررات حقوق رقابت بر فعالیت شرکتتأثیر م )7
  .هاي کارگزاريه با تعارض منافع در فعالیت شرکتمقابل )8

 : یبازارگردان تیدرحوزه فعال یمطالعات يمحورها )ج

 هاي توسعه یافته؛در بورس هاو مقررات حاکم بر بازارگردانقوانین  )1

 در راستاي افزایش کارآیی، نقدشوندگی و...؛ هاعملکرد بازارگردان )2

 ها؛کسب و کار بازارگردانی و سودآوري آن )3

 ؛هاي نوین بازارگردانیروش )4
 ؛هاي دنیابورس گردانی درهاي بازاربررسی تطبیقی روش آسیب شناسی بازارگردانی در بازارسرمایه ایران با )5
 ؛هاي بازارگردانی در بازارهاي مالی بین المللیها و پیامد، محرکههافعالیت )6
 ها.لگوریتمی) و مقایسه عملکرد آنخودکار (ا هايبازارگردانبررسی  )7

 
 تیحمانحوه و طرفین  تعهدات سوم: بخش

 تعهدات -5ماده 

 شود که:پژوهشگر متعهد میالف) 

کننده طرح همکار و حمایت عنوانبهرا  "کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار"نام  پژوهشیدر متن طرح  )1
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 .کند قید ،پژوهشی

 .در اختیار کانون قرار دهد  wordبا فرمت نسخه نهایی مقاله راتایپ شده متن کامل  ها،در خصوص مقاله )2

(پیوست  نهایی گزارش تدوین راهنماي با منطبق نهایی گزارش صورت به را خود پژوهشی طرح نتایج )3

 .دهد ارائه کانون به تصویب و ارزیابی مراحل طی براي) 3شماره

 دهد.تحویل ناظر  به اعمال کرده و ماه 1حداکثر طی نظرات و اصالحات ناظر را در  )4

به  )1پیوست شماره (بر اساس جدول زمانی مندرج در  قرارداد مفاد طبق را خود (پروپزال)یپژوهش طرح )5

مابقی بودجه  داوراخذ تایید  و اصالح شده نهایی گزارش ارائۀ از پس تواندمی پژوهشگر .برساند انیپا

 .نماید دریافت را اجراي پژوهش

 .نزد کانون قرار دهد یافته توسط کمیتهتخصیص  به میزان بودجه اجرایی ايسفته )6

و  حق استفادهبوده و  کانونمالکیت معنوي آن متعلق به  و لیه حقوق و امتیاز حاصل از نتایج پژوهشک )7

 توسط پژوهشگر منوط به کسب رضایت از کانون است.آن  نشر

 شود که:متعهد می کانونب) 

بندي مصوب کمیته که در قرارداد نیز ذکر خواهد شد به بودجه اجرایی طرح پژوهشی را مطابق زمان )1
 پژوهشگر پرداخت نماید.

و موافقت یا عدم موافقت بررسی نموده توسط کمیته  را موضوع طرح پژوهشی روز کاري 15حداکثر ظرف  )2
 .نماید اعالمخود را 

 ، جلسه ارائه را برگزار نماید.ماه پس از ارائه گزارش نهایی 1ر حداکث )3

 حداقل یک هفته قبل از برگزاري جلسه ارائه، زمان آن را به پژوهشگر اعالم نماید. )4

و مابقی  ر پس از دریافت فایل گزارش نهایی ارائه نمایدبه پژوهشگ را ییگزارش نها لیتحو دییتا یگواه )5
 .بپردازد را بودجه اجرایی

 
 نحوه حمایت -7ماده 

هاي پژوهشی به صورت پرداخت تمام یا بخشی از هزینه مالی تا سقف مصوب هیئت حمایت کانون از طرح )1
 تعیین کمیته توسط ،طرح ياجرا زمان مدتو  یپژوهش طرح بودجه تخصیص یافته براي هرمدیره است. 

 .شودیم
 تواند از طرح حمایتی برخوردار شود.بار در سال میهر پژوهشگر فقط یک )2
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 پژوهش: رویه انجام چهارمبخش 

 رویه اجرایی -8ماده 

این  4ماده  درهاي پژوهشی اعالم شده لویتواز بین اتوسط پژوهشگر  یپژوهشطرح انتخاب و پیشنهاد  )1

  ؛رویه اجرایی

ماه است که زمان مورد نیاز متناسب با موضوع پژوهش توسط کمیته به  6کثر زمان انجام پژوهش حدا )2

 ؛شودپژوهشگر اعالم می

 این رویه اجرایی پژوهشگر 4خارج از محورهاي ماده در صورت داشتن موضوع پیشنهادي مرتبط : 2تبصره

روز کاري به  15ي را به کانون اطالع دهد. موضوع پیشنهادي در کمیته بررسی و طی موضوع پیشنهاد

 ؛گرددپژوهشگر اطالع رسانی می

به این رویه اجرایی توسط پژوهشگر و ارسال آن  )1پیوست شماره ( (پروپزال)یطرح پژوهشتکمیل فرم  )3

  کانون از یکی از طرق زیر:

 www.seba.ir تکمیل در سایت کانون به آدرس: 

 researchsupport@seba.ir  آدرس:ارسال ایمیل به 

روز و اطالع رسانی به پژوهشگر حداقل یک هفته قبل از جلسه  15تعیین زمان دفاع توسط کمیته طی  )4

 ؛پژوهشی(پروپوزال) دفاع از طرح

 ؛مبنی بر تایید یا عدم تایید و اعالم نظر کمیته در کمیته (پروپزال)پژوهشیطرح  دفاع از )5

روز باید اصالحات مورد نظر را به  10وهشگر طی مهلت پژ (پروپزال)پژوهشیطرح درصورت نیاز به اصالح  )6

 نماید؛می س از دریافت اصالحات اعالمر نهایی خود را پظروز ن 5کمیته ارائه نماید، کمیته نیز طی 

 نماید؛گیري میناظر تصمیم تعیینکمیته درباره میزان تخصیص بودجه و  )7

 گردد؛منعقد می )2قرارداد مطابق (پیوست شماره )8

 گیرد؛وهشگر توسط کارفرما صورت میپیش پرداخت اولیه به پژ پرداخت )9

 )؛1(در پیوست شماره به ناظر مطابق زمانبندي اعالم شده توسط پژوهشگر پیشرفت کار گزارشارائه  )10

براي بررسی و تایید  و زمانبندي اعالم شده 3نهایی توسط پژوهشگر طبق پیوست شماره گزارش ارائه  )11

 ناظر؛

 تعیین داور توسط کمیته؛ )12

 ا حضور داور، ناظر و اعضاي کمیته.ب مشخص نمودن زمان جلسه ارائه )13

http://www.seba.ir/
http://www.seba.ir/
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مطابق  آن طبق زمانبندي اعالم شدهداور و ارسال  اصالحاتو اعمال  نهایی اصالح و رفع نقص گزارش )14

 ؛)1پیوست شماره (

 ؛توسط پژوهشگر تحویل گزارش نهایی اصالح شده )15

 ؛توسط کارفرما پرداخت مابقی بودجه اجرایی )16

نشریه  یا در ماهنامه کانون، هاي پژوهشیل از نتایج اجراي طرحهاي حاصمقالهدر صورت تایید کمیته  :3تبصره

 چاپ خواهد شد.کانون تخصصی 

 
 

 

 
 
 
 

 
 


