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گواهی نامه اصول بازار سرمایه

الف- عنوانگواهینامه: اصول بازار سرمایه
ب-پیشنیاز:

تأیید  مورد  داخلی  آموزشی  مؤسسات  یا  دانشگاه ها  از  باالتر  یا  کارشناسی  تحصیلی  مدرک 
وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری یا معادل آن ها یا مدرک تحصیلی از دانشگاه ها و مؤسسات 
باالتر  یا  کارشناسی  معادل  فن آوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  توسط  که  خارجی  آموزشی 

ارزش گذاری شده باشد.

ج- حدنصابقبولی:
حد نصاب هر درس: 35 از 100

نمرۀ کل: 50 از 100
د- تعدادپرسشها:140 پرسش

هـ- مدتزمانآزمون: 180 دقیقه
و-معافیتها:

مالی،  مهندسی  مالی،  مدیریت  رشته های  در  آن  معادل  یا  دکتری  مدرک  دارندگان   .1
اقتصاد، حسابداری، مدیریت بازرگانی )گرایش مالی(، بیمه و بانکداری مورد تأیید وزارت 
علوم، تحقیقات و فن آوری که حداقل امتیاز سوابق تحصیلی و سوابق پژوهشی را مطابق 
"دستورالعمل اعطای گواهی نامه حرفه ای بازار سرمایه به دارندگان مدرک دکتری مصوب 
هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" کسب نمایند، از شرکت در آزمون اصول بازار 
سرمایه بی نیاز بوده و می توانند در صورت تصویب کمیته گواهی نامه های حرفه ای بازار 
اوراق بهادار،گواهی نامه مورد تأیید کمیته را دریافت نمایند. الزم به ذکر است؛ درصورت 
تشخیص کمیته متقاضی می بایست دوره های آموزشی مقررات مربوط به گواهی نامه را 

سپری نماید. 
2. دارندگان مدرک CFA )تمامی سطوح( در صورت کسب حداقل 50 درصد نمره در 
هر دو مادۀ امتحانی مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسالمی و اخالق 
حرفه ای و هم چنین شرکت در دورۀ آموزشی در مورد اوراق بهادار اسالمی، با تأیید کمیتۀ 

گواهی نامه های حرفه ای، گواهی نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.
3. دارندگان مدرک CIIA در صورت کسب حداقل 50 درصد نمره در هر دو مادۀ امتحانی 
مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسالمی و اخالق حرفه ای و همچنین 
تأیید کمیتۀ گواهی نامه های  با  بهادار اسالمی،  اوراق  آموزشی در مورد  شرکت در دورۀ 

حرفه ای، گواهی نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.
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 ز- سرفصلموادامتحانی: )جهت اطالع از شرح تفصیلی هریک از سرفصل ها به 
سایت https://icmc.seo.ir مراجعه نمایید.(

1-فهموتحلیلصورتهایمالی)تعداد پرسش: 20( )ضریب: 4(
1-1 تعاریف، مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده صورت هاي مالی

1-2 سازوکارهای گزارشگري مالي:
1-3 درک صورت سود و زیان

1-4 درک ترازنامه
1-5 درک صورت جریان وجه نقد

1-6  تکنیک هاي مقدماتی تجزیه تحلیل صورت های مالي)نسبت هاي مالی(

2-مقدماتبازارها،ابزارهاونهادهایمالی)تعداد پرسش: 20( )ضریب: 4(
2-1- مفاهیم بازارهای مالی

2-2- ویژگی های سهام عادی و مفاهیم مربوطه
2-3- ویژگی های سهام ممتاز و مفاهیم مربوطه 
2-4 مفاهیم مربوط به اوراق بهادار با درآمد ثابت 

2-5 مفاهیم سایر اوراق بهادار
2-6 شاخص هاي بازار اوراق بهادار

2-7 کارایی بازار و بازارهاي سرمایۀ کارآ
2-8 آشنایی با نهادهای مالی، نقش و کارکرد آنها

3-مقدماتامورمالیشرکتی)تعداد پرسش: 20( )ضریب: 4(
3-1  مقدمات بودجه بندي سرمایه اي

3-2  مقدمات هزینۀ سرمایه
3-3 مقدمات مدیریت تأمین مالی 

3-4 مقدمات تجزیه تحلیل نقاط سربه سر و اهرم ها
3-5 تعاریف مقدماتی مربوط به بازده  

3-6 مفاهیم پایه ریسک
4-مقدماتیبراقتصاد)تعداد پرسش: 20( )ضریب: 3(

4-1 مقدمات اقتصاد خرد
4-2 مقدمات اقتصاد کالن

5-روشهایکميمقدماتی )تعداد پرسش: 20( )ضریب: 3(
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5-1 ارزش زمانی پول
5-2 مفاهیم آماری

5-3 مفاهیم احتمال
5-4 محاسبات بازده و ریسک

6-اصولبازارسرمایهاسالمیواخالقحرفهای )تعداد پرسش: 20( )ضریب: 4(

7-مقرراتاصولبازارسرمایه)تعداد پرسش:20( )ضریب: 4(
و  اصالحات  آخرین  )براساس  ایران  اسالمي  جمهوري  بهادار  اوراق  بازار  قانون   -1-7

الحاقات(
7-2- اصالحیۀ قانون تجارت، مبحث اول بخش های 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 10، 11 و 12 

)براساس آخرین اصالحات و الحاقات(
7-3- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های 

کلی اصل 44 قانون اساسی )براساس آخرین اصالحات و الحاقات(
7-4- آیین نامه اجرایي قانون بازار اوراق بهادار )براساس آخرین اصالحات و الحاقات(

سرمایه شرکت هاي  افزایش  و  تأسیس  فرآیند  بر  بورس  سازمان  نظارت  7-5- ضوابط 
سهامی عام )براساس آخرین اصالحات و الحاقات(

7-6- دستورالعمل اجرایي افشاي اطالعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان )براساس 
آخرین اصالحات و الحاقات(

7-7- دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار )براساس آخرین 
اصالحات و الحاقات(

آخرین  )براساس  ایران  سرمایه گذاری  نهادهای  کانون  در  عضویت  مقررات   -8-7
اصالحات و الحاقات(

7-9- مصوبه مربوط به تعریف سرمایه گذار نهادي )براساس آخرین اصالحات و الحاقات(
7-10- دستورالعمل کمیتۀ سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار )براساس آخرین 

اصالحات و الحاقات(
اوراق  بازار  قانون  مادۀ  35  موضوع  اشخاص  تخلفات  به  رسیدگي  دستورالعمل   -11-7

بهادار و دیگر اشخاص تحت نظارت سازمان )براساس آخرین اصالحات و الحاقات(
7-12- دستورالعمل اجرائی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 

)براساس آخرین اصالحات و الحاقات(
بهادار فاقد کانون  اوراق  بازار  7-13- مصوبه در خصوص مرجع حل اختالفات فعاالن 

مربوطه )براساس آخرین اصالحات و الحاقات(
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7-14- دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان 
)براساس آخرین اصالحات و الحاقات(

7-15- دستورالعمل شناسایی مشتریان، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشوئی )براساس 
آخرین اصالحات و الحاقات(

توسط  اطالعات  و  مدارک  اسناد،  دهی  گزارش  و  نگهداری  ثبت،  دستورالعمل   -16-7
اشخاص تحت نظارت )براساس آخرین اصالحات و الحاقات(
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ف
مدرک مورد نیاز سمتنام مجوزردی

مطابق دستورالعمل
مدرک جایگزین 
توضیحاتمطابق دستورالعمل

سبدگردان1

مدیر سبد
گواهینامۀ اصول بازار 

سرمایه با حداقل 5 سال 
سابقه کار مرتبط

دستورالعمل تأسیس 
و فعالیت سبدگردان- 

پیوست شمارۀ 4 – 
اصالحیه 1393/07/05 تحلیل گر

گواهینامۀ اصول بازار 
سرمایه با حداقل 3 سال 

سابقه کار مرتبط

2
مشاور 
سرمایه
 گذاری

گواهی نامه اصول بازار کارشناس
سرمایه یا باالتر

دستورالعمل تأسیس و 
 فعالیت مشاور 

سرمایه گذاری- پیوست 
شمارۀ4 )حداقل نیروی 

انسانی و تجهیزات 
الزم(- اصالحیه 

1393/07/05

مشاور

گواهی نامه  اصول بازار 
سرمایه )نماینده  2 

کارگزاری( با حداقل 
4 سال سابقه کار و 

تحصیل مرتبط

تحلیل گر

گواهی نامه ی اصول 
بازار سرمایه )نماینده  2 
کارگزاری( با حداقل 3 

سال سابقه کار

3
پردازش 
اطالعات 

مالی

کارشناس 
مسئول 
بازبینی 
اطالعات

گواهی نامه  اصول 
مقدماتی بازار سرمایه 
یا مدرک کارشناسی 

مورد تأیید وزارت 
علوم در رشته های 

دستورالعمل تأسیس و مرتبط
فعالیت پردازش اطالعات 

مالی- پیوست شمارۀ 
4)حداقل نیروی انسانی 

و تجهیزات الزم(- 
اصالحیه 1393/07/05

متصدی 
جمع آوری 

و ارائۀ 
اطالعات

گواهی نامه اصول 
بازار سرمایه یا مدرک 

کارشناسی مورد 
تأیید وزارت علوم در 

رشته های حسابداری، 
مدیریت مالی، 

مدیریت و اقتصاد

تحلیل گر

گواهی نامه  اصول بازار 
سرمایه )نماینده  2 

کارگزاری( با حداقل 
4 سال سابقه کار و 

تحصیل مرتبط و کافی

ی-کاربرد گواهی نامه مذکور در نهادهای مالی و شرکت های کارگزاری برای تصدی سمت های مختلف
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ف
مدرک مورد نیاز سمتنام مجوزردی

مطابق دستورالعمل
مدرک جایگزین 
توضیحاتمطابق دستورالعمل

4

مشاور 
پذیرش

نماینده مشاور 
پذیرش

مطابق تبصره ماده 4 
دستورالعمل صدور و 

فعالیت مشاور پذیرش 
در صورتي که به 

تشخیص معاونت نظارت 
بر نهادهاي مالي و 

موافقت رئیس سازمان، 
تعداد دارندگان گواهي 

نامه ي تحلیل گري بازار 
سرمایه کافي نباشد، 

مشاور پذیرش مي تواند 
کارشناس موضوع مادۀ 
4 را از میان دارندگان 
گواهي نامۀ اصول بازار 

سرمایه که به تشخیص 
سازمان تجربۀ کافي 
داشته باشند، انتخاب 

کند.

دستورالعمل صدور مجوز 
و فعالیت مشاور پذیرش 

، مادۀ 4 - اصالحیه 
1393/07/05

5
صندوق 
سرمایه
 گذاری

مدیر 
سرمایه گذاری

در شرایط خاص و با 
موافقت سبا، گواهی نامۀ 

اصول بازار سرمایه با 
حداقل 5 سال سابقۀ کار  

به همراه  انجام مراحل 
تأیید صالحیت

تبصره 4 ماده 39 
اساسنامه صندوق های 

سرمایه گذاری
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ف
مدرک مورد نیاز سمتنام مجوزردی

مطابق دستورالعمل
مدرک جایگزین 
توضیحاتمطابق دستورالعمل

6

معامالت 
اوراق 

تامین مالی 
)شرکت 

کارگزاری(

مدیر 
معامالت

گواهی نامه اصول 
بازار سرمایه و 2 سال 

سابقه کار مرتبط

مصوبه شماره 121/22404 
مورخ 1395/10/01  هیأت 
و  بورس  سازمان  مدیره 

اوراق بهادار

7
معامالت 

کاال 
)شرکت 

کارگزاری(

مدیر 
معامالت

گواهی نامه اصول 
بازار سرمایه و 2 سال 

سابقه کار مرتبط

8

معامالت 
مشتقه 
مبتنی 
برکاال 

)شرکت 
کارگزاری(

مدیر 
معامالت 

مشترک با 
مشتقه اوراق 

بهادار

گواهی نامه اصول 
بازار سرمایه و 2 سال 

سابقه کارمرتبط

9

معامالت 
مشتقه 
مبتنی 

براوراق 
بهادار 

)شرکت 
کارگزاری(

مدیرمعامالت 
مشترک با 
مشتقه کاال

گواهی نامه اصول 
بازار سرمایه و 2 سال 

سابقه کار مرتبط

10
مشاور 

پذیرش 
)شرکت 

کارگزاری(

یک نفر 
به عنوان 

مشاور 
پذیرش که 
می تواند با 

مشاور عرضه 
مشترک 

باشد

گواهی نامه اصول 
بازار سرمایه+ 

گواهی نامه معامله گری 
بازار سرمایه+25 

امتیاز از محل سوابق 
تجربی

11
معامالت 

برخط 
)شرکت 

کارگزاری(

مدیر 
معامالت 

برخط

گواهی نامه اصول بازار 
سرمایه و یک سال 

سابقه کار مرتبط

12
مرکز 

تماس 
)شرکت 

کارگزاری(

مسئول مرکز 
تماس

گواهی نامه اصول بازار 
سرمایه و یک سال 

سابقه کار مرتبط


