
الزم اســت اشــخاص حقیقــی جهــت 
ــه آدرس  ــتان ب ــامانه س ــام در س ــت ن ثب
setan.seo.ir مراجعــه کننــد و ســپس از 
طریــق کلیــد ثبــت نــام اشــخاص حقیقی 

ــد. ــر اقــدام نماین ــر زی مطابــق تصوی

ــام توســط خــود شــخص انجــام شــود. همچنیــن اطالعــات  نکتــه: الزامیســت کــه ثبــت ن
خواســته شــده در پروفایــل شــخص ثبــت می شــود، لــذا کاربــران محتــرم لطفــا دقــت کافــی 

ــند. ــده داشته باش ــته ش ــات خواس ــل اطالع را در تکمی

گزینــه  زدن  بــه  نیــازی  نکتــه: 
هســتم«  موسســین  »نماینــده 
متقاضیــان  نــام  ثبــت  بــرای 
شــرکت های  صالحیــت  تاییــد 
نمی باشــد.  اســتانی  ســرمایه گذاری 

ثبــت نــام اشــخاص حقیقــی: بــا انتخــاب کلیــد ثبت نــام اشــخاص حقیقــی، فــرم ثبــت نــام بــه 
شــکل زیــر نمایــش داده می شــود.

نحوه ثبت نام متقاضیان عضویت در هیئت مدیره 
شرکت های سرمایه گذاری استانی

مرحله اول  ثبت نام در سامانه ستان



انواع پیغام ها در زمان ثبت نام:

ایـن پیغـام زمانـی بـه کاربـر نشـان داده می شـود کـه اطالعـات شـخصی او قبال در سیسـتم 
ثبـت شـده که الزم اسـت کاربر صحت ایـن اطالعات را بررسـی کند و در صورت درسـت بودن 

بـر روی ثبـت اطالعـات کلیک کنـد. در غیـر این صورت با پشـتیبانی سـامانه تمـاس بگیرد.

ایـن پیغـام زمانـی به کاربر نشـان داده می شـود کـه کاربر قبال در سیسـتم ثبت نام کرده باشـد. 
در ایـن حالـت در صـورت فراموشـی رمـز به راهنمـای موجود بر روی سـایت جهـت بازیابی رمز 

عبـور مراجعه گردد.

پـس از ثبت نام الزم اسـت شـخص با اسـتفاده از نـام کاربری و رمـز عبور، وارد کاربری خود شـود. 
پـس از ورود، فـرم زیـر مشـاهده می شـود. از طریـق کلیـک بـر روی ویرایـش پروفایـل کاربـر باید 

اقـدام بـه تکمیل اطالعات شـخصی خـود نماید.

ایـن آیتـم شـامل صفحـات اطالعـات اصلـی، اطالعـات وابسـتگان، سـوابق سـکونت، سـوابق 
تحصیلـی، سـوابق حرفـه ای، سـوابق شـغلی، سـوابق تخلفاتی، وضعیت سـهامداری اشـخاص 

حقیقـی و دانلـود پرسشـنامه اسـت.

مرحله دوم تکمیل اطالعات پروفایل



الزم اسـت داوطلبـان عضویـت در هیئت مدیره به شـرکت های سـرمایه گذاری اسـتانی دسترسـی 
دهنـد. بـه منظـور ارائـه دسترسـی، بایسـتی پـس از ورود بـه کاربـری بـر روی گزینـه »مدیریـت 

دسترسـی ها« کلیـک شـود.

در ایـن فـرم کاربر بایسـتی سـمت خـود را عضو غیر موظف و شـخص حقوقی را سـرمایه گذاری 
اسـتان خـود انتخـاب نمـوده و بعـد از تکمیـل اطالعـات و اعطای دسترسـی نسـبت بـه دانلود 
پرسشـنامه تکمیـل شـده اقـدام نمـوده و بعـد از امضـا تمامـی صفحـات، تصویـر آن را از طریق 

پسـت الکترونیکـی sem@seo.ir برای سـازمان ارسـال نماید.

الزم اسـت صالحیـت عمومـی و حرفـه  ای متقاضیـان عضویـت در هیئت مدیـره انـواع نهادهای 
مالـی، از طریـق ارسـال درخواسـت فرآینـد صالحیـت مدیـران توسـط سـازمان بـورس بررسـی 
می گـردد. ایـن درخواسـت توسـط نهاد مالی )شـرکت سـرمایه گـذاری اسـتانی( مطابـق راهنمای 
مربوطـه ایجـاد و ارسـال می گـردد. در صفحـه بعـدی مراحـل ایـن درخواسـت از ابتدا تـا انتها به 

ترتیـب نشـان داده شده اسـت.

با انتخاب این گزینه فرم زیر نمایش داده می شود.

با زدن دکمه ایجاد، فرم زیر نمایش داده می شود.

مرحله سوم     ایجاد دسترسی

مرحله چهارم  ارسال درخواست تایید صالحیت



 انجام این کار پس از ثبت نام شخص حقیقی در ستان )جهت کسب اطالعات بیشتر به راهنمایی ثبت نام در ستان 
مراجعه شود( از طریق ورود به کاربری و مراجعه به قسمت ویرایش »پروفایل« در میز کار شخصی امکان پذیر است 

)جهت کسب اطالعات بیشتر به راهنمایی »میزکار اشخاص حقیقی« مراجعه شود(

جهـت معرفی هر یک از اشـخاص الزم اسـت شـخص متقاضی با سـمت هایـی از قبیل مدیرعامـل، عضو هیئت 
مدیـره به شـخص حقوقی مـورد نظر دسترسـی الزم را ارائه دهد. )جهت کسـب اطالعات بیشـتر در مورد مفهوم 

ایجاد دسترسـی به راهنمایی »ایجاد دسترسـی« مراجعه شـود(

ایـن مرحلـه شـرکت بایـد برای شـخص متقاضی درخواسـت تاییـد صالحیـت ایجاد کـرده و اطالعـات مربوطه 
را تکمیـل نماینـد. انجـام ایـن کار پـس از ثبت نام شـخص حقوقی در سـتان )جهت کسـب اطالعات بیشـتر به 
راهنمایـی »ثبـت نـام در سـتان« مراجعه شـود( از طریـق ورود به کاربری و مراجعه به قسـمت »ثبت درخواسـت 
جدیـد« در میـزکار و انتخـاب درخواسـت »تاییـد صالحیـت مدیـران - نسـخه دوم« امکان پذیـر اسـت. )جهت 

کسـب اطالعات بیشـتر بـه راهنمای »میـز کار نهادهـای مالی« مراجعه شـود(.

در ایـن مرحلـه بایـد اطالعات فرم درخواسـت به درسـتی تکمیل گردد. الزم به ذکر اسـت در پرسشـنامه داوطلب 
اطالعاتـی کـه قبـال خـود شـخص در پروفایلـش وارد کـرده به صـورت سیسـتمی تکمیل شـده و از تـب مربوط 
بـه پرسشـنامه قابـل دسترسـی اسـت که الزم اسـت دانلـود شـود و در صورت صحت اطالعات توسـط شـخص 

متقاضـی امضـا و مجددًا در قسـمت بارگذاری شـود.

پس از ارسـال درخواسـت به سـازمان مراحل بررسـی صالحیت متقاضی آغاز می گردد. ممکن اسـت درخواسـت 
بـه دلیـل نقـص اطالعـات فـرد جهـت اصالح بـه شـرکت بازگردانده شـود که در ایـن صـورت فرآیند نیـاز به رفع 

نقـص اطالعـات پروفایل متقاضی مطابق با یادداشـت های کارشناسـان و ارسـال مورد توسـط شـرکت دارد.

نتیجـه درخواسـت بررسـی صالحیت فرد بـه صورت تایید، عـدم تایید و یا تایید مشـروط برای متقاضی ارسـال 
مـی شـود. در صورت تایید، درخواسـت بـا وضعیت »ثبت اطالعات روزنامه رسـمی« به کارتابل شـرکت برگردانده 
مـی شـود. تـا زمانـی که اطالعـات روزنامـه در این مرحله وارد نشـود و مجـددا کار به سـازمان بازگردانده نشـود، 

نام شـخص در لیسـت هیئت مدیره شـرکت اضافه نمی شـود.

تکمیل پروفایل شخص حقیقی 

 ایجاد دسترسی های الزم 

 ثبت درخواست تایید صالحیت توسط نهاد مالی 

 تکمیل و ارسال درخواست به سازمان با زدن کلید اتمام کار و ارسال به مرحله بعد

بررسی درخواست توسط سازمان 

اتمام بررسی


