
 

 مهارت افزایی دانشجویان  اجرایی شیوه نامه

 گاه دامغانبورس دانش در صندوق میز

 کلیات:

هدایت منابع مالی خرد به بخش تولید  مهارت افزایی دانشجویان جهت انجام معامالت در بازار بورس اوراق بهادار ایران، در راستای

پییشنهاد مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه دامغان  هو آشنایی دانشجویان با بازار بورس ایران در سال رونق تولید دانشگاه دامغان ب

  بورس دانشگاه دامغان می نماید.اقدام به تاسیس صندوق میز استعانت از پروردگار مهربان  و

موما مبتنی بر افزایش توانمندی دانشجویان، کاهش آسیب های اجتماعی، هدایت منابع به بخش تولید و تقویت اهداف صندوق ع

 روحیه سرمایه گذاری است.

 تعاریف:

 صندوقدانشگاه دامغان به عنوان مالک و سرمایه گذار اصلی  دانشگاه:

کلیه شرکت های پذیرفته شده در بازارهای بورس و فرابورس ایران که به صورت آنالین و در چارچوب قوانین جمهوری  بازار بورس:

 اسالمی ایران قابل معامله می باشند

فه و رعایت صره پیگیری و نظارت بر میز و فیکی از کارکنان دانشگاه دامغان با حکم معاون پژوهشی دانشگاه که وظی مدیر میز:

 صندوق را بر عهده دارد صالح

یکی از کارکنان دانشگاه دامغان با حکم معاون پژوهشی که سرمایه صندوق در اختیار وی قرار دارد و وظیفه تخصیص  خواه گردان:تن

 منابع و حسابرسی را برعهده دارد

د رسمی سرمایه ایی اولیه جهت یکی از دانشجویان دانشگاه دامغان صرف نظر از مقطع تحصیلی که در طی یک قرار دا معامله گر:

 معامله در بازار بورس ایران دریافت می کند

کد معامالتی بورس افتتاح شده در یکی از کارگزاری های مورد تایید سازمان بورس توسط تعدادی از افراد مورد اعتماد  کد معامالتی:

 که ترجیحا از پرسنل دانشگاه دامغان هستند. کدهای مذکور در اختیار میز قرار خواهد گرفت. دانشگاه

 :سرمایه و منابع مالیالف( 

نزد  مشخص شده  به حساباز طرف دانشگاه می باشد که  )پانصد میلیون ریال(  ریال 055555555غلسرمایه اولیه صندوق مب -1

خواه گردان به هیچ عنوان قابلیت استفاده در سایر بخش ها را ندارند. امکان افزایش دراختیار تنریز خواهد شد. منابع تنخواه گردان وا

 هیات رییسه دانشگاه وجود دارد.سرمایه صندوق با پیشنهاد مدیر میز و تایید 

 واجد شرایط تقسیم خواهد شد. معامله گران تقسیم و بین میلیون ریالی صدده الی  اعتباری سرمایه صندوق در واحدهای -2



  :ایط دانشجویان واجد شرایط دریافتشرب( 

 می بایست درحال تحصیل و تا پایان زمان انقضای قرارداد مشغول به تحصیل باشند. اعتباری  دانشجویان متقاضی واحد -1

. فارغ التحصیلی دانشجویان دریافت کننده اعتبار و تسویه حساب قراردادی جهت دریافت اعتبار امضا نمایندن می بایست ایدانشجو -2

 کارآفرینی دانشگاه می باشد.نوآوری و منوط به تایید تن خواه گردان و مرکز 

 هر دانشجو حداکثر برای دو دوره در هر مقطع تحصیلی می تواند نسبت به دریافت اعتبار اقدام کند -3

 و مهرات افزایی معامله گران با رعایت صرفه و صالح صندوق و در نظر گرفتن ماهیت آموزشیدر صورت تعدد متقاضیان انتخاب  -4

 آن بر عهده مدیر میز خواهد بود.

دانشگاه تالش می کند افراد برتر را به لیگ ستارگان بورس که همه ساله با نظارت سازمان بورس در بین دانشگاه های کشور  -0

 برگزار می شود اعزام کند.

 : ط قراردادوابضج( 

یک کد معامالتی به دانشجو تخصیص داده خواهد  ،درخواست خود را به مدیر میز تحویل و پس از بررسی در صورت تاییددانشجو  -1

 شد.

خواه گردان پس از واریز حق السهم دانشجو ده درصد سهم دانشجو می باشد.  تندر هر بسته اعتباری نود درصد سهم دانشگاه و  -2

 واریز سهم دانشگاه اقدام خواهد نمود.نسبت به 

ماه هر سال شمسی است و در این زمان حسابرسی صورت خواهد گرفت. مدیر میز موظف است اسفند سال مالی صندوق پایان  -3

معامله گران اقدام و هر سه ماه یک بار نیز گزارش عملکرد صندوق را به  )سبد سهام(پرتفویدر پایان هر ماه نسبت به بررسی 

 معاون پژوهشی ارایه دهد.

 معرفی شده در طی دوره قراداد را ندارد. کد معامالتیرداشت مبلغ به بمعامله گر حق واریز یا  -4

 را ندارند.  آتی سهامو ها، اوراق تبعی، آپشن حق خرید اوراق تسهیالت مسکن، حق تقدممعامله گر  -0

وجود  حق تقدم امکان واریز وجه ،در صورت شرکت معامله گر در افزایش سرمایه شرکت ها از محل آورده نقدی سهامداران -6

 ندارد و حق تقدم  تخصیصی می بایست به فروش برسد.

بازگشایی نشود، آن نماد با قیمت  قراردادموجود باشد و به هر دلیلی متوقف شود و تا پایان  معامله گریاگر نمادی در سبد  -7 

 شودمحاسبه می )سبد سهام(پرتفویپایانی روز توقف در ارزش 

در مواردی که قرارداد در میانه سال مالی تنظیم می گردد  داد می باشد.به مدت یکسال از شروع تاریخ قرارزمان قرار دادها  -8

 قرارداد خواهد بود. امپایان سال مالی بعد مبنای اختت

و مشاوره های ظر بگیرد و در صورت امکان آموزش دانشگاه دامغان تالش می کند محل مناسب جهت استقرار معامله گران در ن -9

 . مناسب به معامله گران ارایه بدهد



در محل استقرار میز حضور داشته  )در ساعات غیر آموزشی(معامله گران موظند در زمان های مشخص شده توسط مدیر میز  -11

 باشند.

 معامله گر و نظر مدیر میز حداکثر یرای یک دوره امکان پذیر است.  و درخواست تمدید قرارداد بر اساس عملکرد -12

اعتبار در دوره تمدید قرارداد و در صورت سود آوری معامله گر طرفین قرارداد مجازند به اندازه درصد سود سال مالی گذشته  -13

 اولیه را افزایش دهند، نسبت مشارکت دانشگاه و معامله گر همچنان  به صورت نود درصد دانشگاه و ده درصد معامله گر ثابت است.

داد به صورت یک طرفه نسبت به لغو قرارداد اقدام کنند در این موارد تقسیم ردانشگاه و مدیر میز مجازند در هر مرحله از قرا -14

 نسبت مساوی صورت خواهد گرفتسود حاصله با 

 : نحوه تقسیم سود و زیاند( 

 در پایان سال مالی منافع به دست آمده به نسبت مساوی بین صندوق و معامله گر تقسیم خواهد شد. -1

 65سود حاصله بیش از ده درصد با نسبت مابه التفاوت مده بیش از ده درصد سالیانه باشد مبلغ در مواردی که سود به دست آ -2

 درصد دانشگاه تقسیم خواهد شد. 45درصد معامله گر و 

درصد از سرمایه خود اعالم زیان کند قرارداد لغو و طرفین به نسبت سهم خود در زیان  25در هر زمانی که معامله گر بیش از  -3

غو قرار داد اعتبار موجود با نسبت شریک هستند. مدیر میز در بررسی ماهیانه معامله گران این امر را بررسی خواهد کرد و در صورت ل

 حق السهم اولیه در زیان شریک هستند. نسبت اولیه عودت داده می شود دانشگاه و معامله گر با 

هم در حق السسود حاصله  عایدی از محل س از حسابرسی سالیانه سود حاصل از صندوق بیش از ده درصد سالیانه باشدپچنانچه  -4

 عایدی به عنوان پاداش با نسبت مساوی به مدیر میز و تن خواه گردان تعلق خواهد گرفتتا سقف ده درصد دانشگاه 

 در دوره های زیان یا سود سالیانه کم تر از ده درصد پاداشی برای مدیر میز و تن خواه گردان تعلق نمی گیرد.  -0

 دانشگاه دامغان زیان احتمالی صندوق در دوره های رکود را متقبل می شود. -6

چنانچه معامله گر به هر دلیلی تمایل به انصراف داشته باشد از یک ماه قبل درخواست خود را به مدیر میز تحویل و در پایان  -7

سهم دانشگاه در سود  ،تسویه حساب صورت خواهد گرفت در این موارد صرف نظر از میزان سود و زیان ،ماه پس از فروش پرتفوی

 ، در زیان احتمالی این نسبت بالعکس خواهد بود.درصد خواهد بود 45معامله گر  درصد و 65احتمالی به دست آمده 

عواید به دست آمده سالیانه پس از کسورات قانونی به پیشنهاد مدیر میز و تایید هیات رییسه دانشگاه می تواند صرف اموری  -8

 سایر موارد به تشخیص هیات رییسه گردد.همچون افزایش سرمایه صندوق، آموزش معامله گران و امور جاری صندوق و یا 

 : هـ( ضوابط مشارکت خیرخواهانه

حقوقی تمایل به سرمایه گزاری خیر خواهانه  د یا افراد حقیقی یابا توجه به ماهیت آموزشی و خیرخواهانه صندوق چنانچه فر _1

داشته باشند می توانند بسته های با مبلغ حداقل ده میلیون ریالی را طی قرار داد با زمان معین حداقل یکساله در اختیار میز قرار 

 دهند.



بین دانشجویان در حال تحصیل معامله گر دلخواه خود را از  در صورت تمایل مجاز استدر بسته های خیر خواهانه اهدا کننده  _2

 معاف می باشند. 3و ب 1دانشگاه انتخاب و به  مدیر میز اعالم نماید. این دانشجویان از شمول بندهای ب 

بسته مطابق با بندهای ج و د این آیین نامه است، با این تفاوت که  سود یا زیان احتمالی حاصل  نوع مشارکت در سود زیان این _3

 خیرخواه تعلق می گیرد. به جای دانشگاه به سرمایه گزار ته اعتباریاز بس

 

از تاریخ تصویب به مدت یکسال به صورت تصویب و مقرر شد  57/57/1398مورخ  775در هیأت رئیسه شماره  این شیوه نامه

 آزمایشی و تا زمان بازنگری مجدد معتبر است.

 

 

 


