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بخش اول: شبکه فعاالن مالی چیست؟

معرفی

  گروه پیشگامان دنیای مالی
 گروه پیشگامان دنیای مالی با توجه به نیازمبرم حوزه مالی و سرمایه گذاری کشور به طیف گسترده ای از خدمات ولزوم  

تالش  جدی در جهت تعمیق بازارســرمایه و شــکوفایی اقتصاد کشــور از دریچه بخش مالی،با همکاری دانشکده معارف 

اســالمی و اقتصاد دانشــگاه امام صادق)ع( و با گردهمایی فعاالن حوزه مالی از اقصی نقاط کشــور تحت نطارت اساتید و 

متخصصین شروع به فعالیت نمود.

تالش همه جانبه در راســتای شناســایی ظرفیت های نظام مالی و سرمایه گذاری و بکارگیری آن ها در جهت رفع موانع و 

مشــکالت پیش روی بنگاه ها و فعاالن اقتصادی از طریق تسهیل ارتباط میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران)تجهیزمنابع(  

که منجر به رونق تولید و شکوفایی اقتصاد کشورخواهد شد از مهم ترین رسالت های گروه پیشگامان دنیای مالی می باشد.

ما بر این باوریم که بخش مالی اقتصاد شــامل بازار پول و بازار ســرمایه در ارتباطی متوزان و هماهنگ با بخش واقعی آن 

شامل صنعت،بازرگانی،کشاورزی و خدمات،دو بال پرواز برای اقتصاد یک کشور می باشند.لذا ضروری است با بکارگیری 

توانمنــدی های علمی و عملیاتی افراد متخصص این حوزه، ظرفیت های بخش مالی اقتصاد شناســایی شــده و در جهت 

استفاده عملیاتی از آن ها برنامه ریزی شود.

بازار ســرمایه به عنوان یکی از رکن های بازار مالی نقش بســزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه ای در جهت تخصیص 

بهینه منابع به منظور رشــد و توســعه اقتصادی کشــورها دارد. نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشــد و توسعه اقتصادی 

کشــورها به صورتی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه کارآمدی و کارآیی نظام مالی 
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 آنها جست وجو کرد. رشــد غیرتورمی بلندمدت اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال، نیازمند تجهیز 

منابع مالی و تخصیص بهینه آنها در اقتصاد ملی اســت و این مهم با کمک بازارهای مالی سازمان یافته 

و متشــکل و کارآمد که در آن تنوع ابزارهای مالی و شفافیت اطالعات وجود دارد، میسر خواهد بود.از 

این رو گروه پیشــگامان دنیای مالی تالش در راستای توسعه بازارسرمایه را از جمله اهداف اصلی خود 

قلمداد میکند و در این زمینه توان علمی و عملیاتی خود را بکارخواهد گرفت.

با توجه به نقش پر رنگ مردم در اقتصاد کشــور و تالش در جهت مردمی سازی اقتصادو  استفاده از 

ظرفیت های نظام مالی و ســرمایه گذاری و هدایت منابع در اختیار مردم به سمت فعالیت های بخش 

واقعی اقتصاد،از طریق ســرمایه گذاری در بخش های مولد ،یکی دیگر از رســالت های اساسی گروه 

پیشــگامان دنیای مالی ،فعالیت در راســتای ارتقای سواد مالی جامعه از طریق فعالیت های آموزشی و 

تبیینی و ارائه خدمات مشــاوره ای و کاربردی می باشد. در افق پیش روی گروه پیشگامان دنیای مالی، 

انتظار داریم که بتوانیم با تشــکیل گروهی از افراد مجرب در نظام مسائل گوناگون حوزه مالی و سرمایه 

گذاری و مباحث میان رشــته ای،در راســتای ارائه خدمات مالی کاربردی به سرمایه گذاران و سرمایه 

پذیران در شخصیت های حقیقی و حقوقی ایفای نقش نماییم.

همچنین امید است با شناســایی کامل ظرفیت های افراد مرتبط با این گروه و همکاری سایر نهاد ها 

بتوانیــم با انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشــی کاربردی و رصد تصمیمات حوزه اقتصادی ،مالی 

و ســرمایه گذاری و طراحی مکانیســم ها و ابزارهای نوین این بخش،خروجی هایی کاربردی و مسأله 

محور را در اختیار تصمیم گیران و سیاســت گذاران قرار دهیم تا به سهم خود گامی هرچند کوچک در 

راستای رفع مشکالت پیش روی اقتصاد کشور برداریم.

تالش جدی در استفاده از  ظرفیت های علمی و عملیاتی افراد متخصص نظام مالی و سرمایه گذاری 

در اقصی نقاط کشور و همکاری کاربردی با دانشگاه های فعال از جمله اصول و خط مشی  های گروه 

پیشگامان دنیای مالی می باشــد تا بتواند تمامی فعالیت های خود را در کنار بعد اجرایی و عملیاتی از 

استانداردهای علمی الزم نیز برخوردار نماید.

معرفی گروه پیشگامان دنیای مالی
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 شبکه فعاالن مالی
 شبکه فعاالن مالی چیست؟

مســئله اقتصاد و مشکالت معیشــتی، بخش مهمی از فکر و ذهن مردم و فضای سیاسی و اجتماعی 

کشــور را به خود اختصاص داده است. یکی از اصلی ترین مشــکالت در زمینه اقتصادی که ریشه ی 

بسیاری از مشکالت دیگراست، تأمین مالی بنگاه ها از منابع نا صحیح و سرمایه گذاری های غیر مولد 

می باشد.

نقش و اهمیت حوزه های پولی و مالی در تجهیز و تأمین منابع مالی، مدیریت و هدایت آن به سمت 

بخش های مولد، از اهمیت مضاعفی برخوردار اســت. تأمین منابع  در کشور به صورت سنتی در بستر 

شــبکه بانکی انجام می شود. با بررســی نظام بانکی می توان دریافت که  این شبکه عملکرد خوبی در 

 در 
ً
تأمین مالی شــرکت ها نداشته اســت و موجب خلق نقدینگی فراوانی شــده که این نقدینگی غالبا

فعالیت سفته بازانه و سوداگرانه صرف شده است.

در ســال های اخیر،بازارسرمایه ایران،رشد و توسعه روز افزونی را شاهده بوده است.این رشد، هم از 

بعد کمی در بزرگ تر شدن اندازه بازار و افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی شرکت ها و هم از بعد 

کیفی در راه اندازی ابزارها و نهادهای مالی نوین قابل توجه بوده اســت.از این رو نیاز اســت تا بیش از 

پیش فعالیت هایی در راســتای شناسایی ظرفیت های بازار سرمایه،بررسی چالش ها و مشکالت پیش 

رو،طراحی ابزارها و سازوکارهای نوین برای بازار و... انجام شود.

روش هــا و ابزار های مختلفی برای تأمین مالی در بازار ســرمایه وجــود دارد. این روش ها با هدف 

تأمین تجهیزات، ســرمایه در گردش و... برای پروژه های صنعتی، معدنی، ســاختمانی و... انجام می 

شوند که از آن جمله می توان به ابزارهای مبتنی بر بدهی )اوراق صکوک، اوراق مشارکت، گواهی سپرده 

مدت دار ویژه ســرمایه گذاری، اوراق رهنی و...( و ابزارهای مبتنی بر سرمایه )افزایش سرمایه، شرکت 

های ســهامی عام، صندوق های زمین و ساختمان برای تامین مالی بخش مسکن و صندوق های پروژه 

محور( اشاره نمود.
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بکارگیری ابزارهای مختلف مالی به نحو صحیح و کارآمد ضمن هدایت منابع به سمت فعالیت های 

مولد موجب بهبود شــرایط ســرمایه گذاری و افزایش بازدهی برای سرمایه گذاران خواهد شد،از طرفی 

موجب خواهد شــد تا فعالیت هایی که بعلت کمبود منابع و مشــکالت تأمین مالی قادر به ادامه نبوده 

اند جریان یابند.

با توجه به اهمیت پرداختن به این مسأله و با عنایت به تخصصی شدن علوم در عصر حاضر، یک فرد، 

یا یک گروه محدود نمی تواند تمام تصمیمات اقتصادی را بررسی کرده و در مورد جوانب آن اظهارنظر 

نماید، بلکه نیاز است شــبکه ای گسترده از افراد متخصص با گرایش های مختلف که ارتباط مستمر و 

تنگاتنگی با یکدیگر دارند تشکیل شود تا نظرات مختلف بیان شده و جوانب گوناگون یک مسئله بررسی 

گردد و پیرامون آن موضوع نتیجه صواب حاصل شود.

در عصر حاضر و با توجه به ارتباط تنگاتنگ علوم با یکدیگر ،نیاز اســت در راســتای تحصیل نتیجه 

مطلوب، فعالیت های میان رشــته ای مانند اســتفاده از فناوری های نوین حوزه کامپیوتر و نرم افزار و یا 

برقراری ارتباط میان دانش روانشناســی  و فعالیت های مالی و ســرمایه گذاری، مورد توجه جدی قرار 

گیرد.بر این اســاس گروه پیشــگامان دنیای مالی سعی خواهد داشــت با جذب متخصصین و فعاالن 

حوزه های مرتبط و مورد اســتفاده در فعالیت های مالی و ســرمایه گذاری امکان فعالیت شبکه ای در 

موضوعات گوناگون را فراهم سازد.

بر این اســاس، گروه پیشگامان دنیای مالی دانشــگاه امام صادق علیه السالم در نظر دارد در راستای 

تقویت پایه های اقتصادی کشور با تمرکز بر حوزه مالی، شبکه ای گسترده و جامع از فعالین حوزه مالی 

را متناســب با مســائل احصا شــده و اولویت های موجود در نظام مالی ، با توجه به سطح بندی های 

مشخص شده، ایجاد نماید و با استفاده از ظرفیت های علمی و عملیاتی افراد در این سطوح، بتواند در 

راستای ارائه خدمات مفید و کارآمد در حوزه مالی و سرمایه گذاری و رفع مشکالت این حوزه در نظام 

اقتصادی کشور گام بردارد.
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  عملکردشبکه فعاالن مالی چگونه است؟

 تقسیم بندی فعالیت های شبکه:

در یک تقسیم بندی کلی می توان فعالیت های شبکه را محورهای آموزش،پژوهش،مشاوره، رصد 

و تحلیل و اجرا طبقه بندی کرد.الزم به ذکر اســت تمامــی پنج محور با یکدیگر ارتباط طولی دارند و 

برآیند همه آن ها موجب دستیابی به نتیجه مطلوب خواهد شد.

محورهای اجمالی هر یک از بخش ها بدین شرح می باشد:

آموزش: پیشبرداهداف آموزشی متناسب با نوع و سطح مخاطب در موضوعات مالی وسرمایه گذاری 

وسایر حوزه های مرتبط جهت آماده سازی اعضا برای فعالیت تخصصی در موضوعات فعالیت شبکه

پژوهش: پشــبرد طرح های تحقیقاتی و پژوهشــی در حوزه مالی بر اساس مکانیسم عملکرد شبکه 

فعاالن مالی و تحصیل خروجی های متناســب با اولویت های شناســایی شــده با نگاهی کاربردی و 

مسأله محور

مشاوره: ارائه خدمات مشاوره ای علمی و کاربردی در حوزه مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر توانمندی 

های علمی و عملیاتی اعضای شــبکه فعاالن مالی به طیف گســترده ای از مخاطبین حقیقی و حقوقی 

مرتبط با گروه پیشگامان دنیای مالی

رصد و تحلیل: رصد اخبار،تصمیمات و سیاســت های اتخاذشــده در حــوزه مالی و اقتصادی و 

ارزیابی و تحلیل مسائل در راستای ارائه خروجی های کابردی جهت استفاده نهادها و افراد تصمیم گیر 

و سیاست گذار و تالش در راستای اطالع رسانی مسائل مرتبط با جامعه در فضای عمومی و رسانه ای

اجرا: انجام عملیات اجرایی حوزه مالی و سرمایه گذاری توسط متخصصین شبکه فعاالن مالی

بخش دوم: مکانیسم عملکرد شبکه فعاالن مالی
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 دپارتمان های تخصصی شبکه
در راستای بهبود کیفیت فعالیت شبکه و نظام مندی فعالیت ها،الزم به ذکر است تمامی فعالیت های 

اعضای شــبکه فعاالن مالی در دپارتمان های مجزایی که حاصل احصای مسائل و موضوعات موجود 

در نظام مالی و ســرمایه گذاری هســتند انجام می شود.بدین صورت که در هر میز یا دپارتمان که حول 

موضوع مشــخصی شکل گرفته است،اعضای میز با سرپرستی مسئول آن دپارتمان،مقدمات و سیرهای 

الزم را در حیطه های آموزش و پژوهش سپری می کنند و پس از دستیابی به سطح مطلوبی از توانمندی 

هــای علمی و عملی در موضوع آن دپارتمان، اقدام به فعالیت های عملیاتی و ارائه خدمات مرتبط با آن 

حوزه به نیازمندان این خدمات ، که توسط گروه پیشگامان دنیای مالی شناسایی شده،می نمایند.

در شکل زیر دپارتمان های تخصصی شبکه فعاالن مالی نشان داده شده است:

بخش دوم: مکانیسم عملکرد شبکه فعاالن مالی

 

 

دپارتمان های شبکه

حوزه عملیات و اجرا

بازاریابی و تبلیغات

رصدوتولید محتوا

آموزش

تحلیل و معامالت

دپارتمان های مستقل

فناوری های نوین و هوش 
مصنوعی

نوآوری و پژوهش های کاربردی

شتابدهی کسب و کارها

مهارت افزایی و تأمین 
نیروی انسانی

بازارهای موازی

بازارطال

امالک و مستغالت

بازارسرمایه

مدیریت دارایی و 
سبدسرمایه گذاری

ارزش گذاری

انواع بورس ها

صندوق های سرمایه 
گذاری و تأمین مالی

مشتقات مالی

بازارهای جهانی

بازارهای بین المللی

بازاررمزارزها
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بخش چهارم: ساختار اجرایی شبکه و سایر جزئیات

  چه افقی برای فعالیت های پیشگامان دنیای مالی متصوراست؟

 اهداف مورد انتظار برای فعالیت های شبکه فعاالن مالی بصورت اجمالی عبارتند از:

تــالش همه جانبه در راســتای ارتقای ســواد مالی و ســرمایه گذاری با بکارگیــری ظرفیت های . 	
آموزشی،علمی و عملیاتی اعضای شبکه  و تولید محتواهای کاربردی و تبیینی

باال بردن سطح کیفی زندگی و افزایش ثروت کلیه مخاطبان گروه پیشگامان دنیای مالی ، از طریق . 2
مشاوره در زمینه سرمایه گذاری های سودآور و استفاده نوآورانه و علمی از محصوالت مالی نوین

تولید محتوای کاربردی و تخصصی جهت استفاده فعاالن اقتصادی در راستای استفاده از ظرفیت . 3
های حوزه مالی و سرمایه گذاری

تشکیل تیم های تخصصی در دپارتمان های شبکه در راستای ارائه خدمات. 4

تالش در راستای هدایت نقدینگی  به سوی سرمایه گذاری های مولد و ارتقا زیرساخت اقتصادی . 5
کشور

بکارگیری ظرفیت علمی و پژوهشــی اعضای شبکه در راستای شناسایی دغدغه ها و چالش های . 6
پیش روی نظام مالی کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی

تشکیل تیم های تخصصی  از مجموعه دپارتمان های شبکه درجهت شتابدهی استفاده بنگاه های . 7
اقتصادی از ظرفیت های بازار سرمایه

شناسایی چالش های بنگاه های خرد و متوسط در حیطه تأمین مالی و طراحی و اجرای مدل های . 8
بهینه برای تأمین مالی و تجهیز منابع

گسترش خدمات مالی به حوزه های پذیرش بنگاه ها،انتشار اوراق،ابزارهای مشتقه،خدمات مربوط . 9
بــه بورس کاال و بورس انرژی،فعالیت های بین المللی بویژه  در رابطه با قرار داد راهبردی جمهوری 

اسالمی ایران با چین

بخش سوم: افق های مورد انتظار برای شبکه فعاالن مالی
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بخش سوم: افق های مورد انتظار برای شبکه فعاالن مالیبخش سوم: افق های مورد انتظار برای شبکه فعاالن مالی

 خدمات گروه پیشگامان دنیای مالی

مشاور در زمینه تخصیص و مدیریت دارایی	 

مشاور در ایجاد پرتفوی دارایی و سرمایه گذاری 	 

مشاور در اصالح پرتفوی سرمایه گذاری	 

اجرای برنامه ها و پروژه های سرمایه گذاری در بازارهای مالی و سرمایه گذاری	 

مشاوره مالی و اقتصادی ، سرمایه گذاری ، مدیریت ثروت ، بودجه ریزی ، مهندسی مالی و موضوعات مرتبط	 

تجزیه و تحلیل در مورد بازارهای مالی ، سرمایه گذاری ، فناوری مالی	 

  شرکت های نوپا	 
ً
ارائه خدمات ویژه مالی و سرمایه گذاری به سازمانها خصوصا

ارائه خدمات ارزش گذاری شرکت ها به همراه راهبری و اجرای عرضه شرکت ها در بازار سرمایه ایران	 

ارائه خدمات آموزشی و تبیینی به مخاطبین حقیقی و حقوقی در حوزه های مدیریت،مالی و سرمایه گذاری	 

و...	 
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 رسالت گروه در فرهنگ سازی و ارتقای سوادمالی

با توجه به استقبال مردم و سپرده گذاران ازبازار سرمایه و نقش مهم این بازار در تأمین مالی بنگاه ها،امید است 

نقش این بازار به فراخور مشوق هایی از طرف دولت به عنوان حکمران اصلی اقتصادایران بیشتر شده وبتوان از 

تمام ظرفیت های موجود در جهت بهبود کسب و کار بنگاه های تولیدی و افزایش قدرت خرید و بهبودوضعیت 

معیشتی مردم که به علل عوامل داخلی چون سوء مدیریت  و عوامل خارجی چون تحریم تضعیف شده است، 

بهره برد.

در کنار موارد فوق الذکر باید به یک مورد ویژه در شناخت بازارهای مالی اشاره و تشریح کرد، و آن پرداختن به 

حوزه  تبیین،تشریح و آشنایی با  بازارهای مالی و اصول سرمایه گذاری در سطوح مختلف جامعه از مردم عادی 

فقط دارای سرمایه مالی ) پس انداز( تا عالقه مندان و فعالین این بازارها و حتی بنگاه های نیازمند خدمات تأمین 

مالی از بازار سرمایه و ابزار های مالی است که این موضوع را با کلید واژه سوادمالی می شناسیم.متأسفانه امروزه 

علی رغم پررنگ شــدن نقش حوزه مالی و بازار ســرمایه در اقتصاد کشور،شاهد ضعف سواد مالی در عموم 

مردم،سرمایه گذاران ، صاحبان بنگاه ها و حتی مدیران و سیاست گذاران هستیم.

به طور کلی سواد مالی عبارت اســت از داشتن دانش و درک کافی درباره مفاهیم مالی و روش های موجود و 

همچنین استفاده از این دانش برای حل مشکالت مالی که فرد یا جامعه گرفتار آن است. با داشتن سواد مالی 

کافی چه در بعد فردی و چه اجتماعی یک فرد می تواند به راحتی عالوه بر اینکه درباره امور مالی شــخصی 

خویش تصمیم می گیرد، به مسائل مالی گریبان جامعه نیز ورودکرده  و قبل از تصمیم گیری تمامی گزینه های 

موجود را بررسی کند و در نهایت بهترین آنها را انتخاب نماید.

در واقع با داشــتن سواد مالی،فرد عالوه بر اینکه درک خوبی درباره تئوری ها و مفاهیم موجود در این حوزه پیدا 

می کند، می تواند از این دانش در اقدامات خود در زمینه بازارهای مالی نیز به شکلی کاربردی اســتفاده نماید. 

هر فرد یا حتی سیاســت گذاری نیاز دارد که در خصوص امور مالی دانش کافی داشته و در راستای تقویت سواد 

مالی خود گام بردارد. در غیر این صورت قادر نخواهد بود در زمینه بازارهای مالی هم عملکرد مناسبی داشته.
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باشد چرا که بدون داشتن سواد مالی تصمیماتی که فرد گرفته و اقداماتی که در راستای همان تصمیمات خواهد 

داشت، مناسب و بهینه نبوده و نمی تواند موفقیت الزم را به همراه داشــته باشد و یا از جهت دیگر سیاست اتخاذ 

شده نیز در راستای عملکرد بهینه نخواهد بود.

از این رو  و با توجه به اهمیت ســواد مالی در توسعه بخش مالی و تعمیق بازار سرمایه،گروه پیشگامان دنیای 

مالی یکی از فعالیت های عمده خود را تالش همه جانبه در راستای ارتقای سواد مالی برای طیف گوناگونی از 

مخاطبین اعم از سرمایه گذاران،بنگاه های اقتصادی،مدیران و سیاست گذاران  تعریف نموده است.

گروه پیشگامان دنیای مالی با استفاده از ظرفیت علمی و عملیاتی شبکه فعاالن مالی و سایر اساتید،متخصصین 

و نهادهای همکار سعی خواهد نمود در قالب های گوناگونی من جمله محتوای کاربردی،رسانه تصویری،دوره 

های آموزشی،نشست های تبیینی و فراهم سازی فضای تعاملی جهت پاسخ به ابهامات و سؤاالت مخاطبین 

در راستای فرهنگ سازی و ارتقای سواد مالی جامعه گام بردارد و به نوبه خود بتواند کمکی هر چند کوچک در 

جهت رشد و تعمیق بازار سرمایه و بهبود حوزه مالی و سرمایه گذاری کشور نماید.

 تربیت نیروی انسانی کارآمد

با توجه به مکانیســم فعالیت شبکه فعاالن مالی که با اجتماع فعاالن حوزه مالی و متخصصین و عالقه 

مندان این حوزه همراه اســت، طراحی سیرهای آموزشی کاربردی و مهارت محور میتواند باعث دست 

یابی به خروجی های مطلوبی از افراد فعال در این شبکه شود که میتوانند بعنوان نیروهای کارآمد و ماهر 

در بخش های گوناگون نظام مالی و سرمایه گذاری کشور ارائه خدمت نمایند.بدیهی است اصلی ترین 

کادمیک نیز در  مزیت این افراد،رشــد و تربیت در یک فضای عملیاتی است که استانداردهای علمی و آ

آن رعایت شــده اســت و افراد ضمن آموختن مهارت های کاربردی ، در حوزه پژوهشی و علمی نیز به 

سطح مطلوبی از توانمندی ها دست یافته اند.
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 تقسیم بندی اعضای شبکه فعاالن مالی

در یک تقسیم بندی اجمالی می توان اعضای شبکه فعاالن مالی گروه پیشگامان دنیای مالی را در سه بخش 
طبقه بندی نمود:

عالقمنــدان و فعــاالن حــوزه مالی شــامل: فعــاالن اقتصادی،فعــاالن و عالقمنــدان صنعت 	 
مالی،دانشجویان و پژوهشگران،بنگاه های اقتصادی

اساتید و متخصصین حوزه مالی در حوزه های علمی و اجرایی	 

نهادها و ارگان های مرتبط با حوزه مالی	 

 مراحل عضویت در شبکه فعاالن مالی چیست؟

گام اول: عالقمندان به فعالیت در شــبکه فعاالن مالی،در قدم اول با مراجعه به ســایت دنیای مالی به 

آدرس www.donyayemali.com  و تکمیل فرم مربوطه در شــبکه فعاالن مالی ثبت نام خواهند 

کرد.

گام دوم : در اســرع وقت گروه پیشگامان دنیای مالی با داوطلبین فعالیت در شبکه ارتباط برقرار خواهد 

کرد تا بصورت دقیق و کامل محورهاي مورد عالقه و توانمندي های افراد شناسایی شود و فرایند هدایت 

عالقه مندان به دپارتمان های مرتبط انجام شود.در این مرحله پایگاه داده جامعی از افراد شامل توانمندی 

ها و مهارت های علمی و عملی،ســوابق و عالقه مندی ها تهیه خواهد شــد تا در موضوعات پیش رو 

فرایند هدایت افراد به بخش های مرتبط تسهیل شود.

بخش چهارم: ساختار اجرایی شبکه و سایرجزئیات
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گام سوم : بــا برگزاري رویداد هایی در موضوعات دپارتمان های شبکه فعاالن مالی،آشنایی کامل افراد 
با موضوعات  و چگونگی فعالیت هر یک از میزها انجام خواهد شــد.این مرحله باعث می شود افراد با 

اطالعاتی کامل بخش مورد عالقه خود را انتخاب نمایند.

گام چهارم: فعالیت افراد در میزهای تخصصی با سرپرستی مسئول میز آغاز خواهد شد.

 مراحل فعالیت در شبکه فعاالن مالی چیست؟

گام اول : مسئول میز یا  دپارتمان، توانمندی های دقیق علمی و عملیاتی اعضا را احصا نموده و با بررسی 
عالیق و توانمندی های بالقوه افراد، در راستای ارتقای سطح دانشی آن ها جهت استفاده در فعالیت های 
علمی و عملی برنامه ریزی خواهد کرد تا تمامی افراد به ســطح مطلوبی از دانش کاربردی دست یابند.
این مرحله فرایندی مســتمر بوده و همواره ادامه خواهد داشت تا رشد افراد بصورت دائمی از بعد علمی 
و عملیاتی متوقف نگردد.استفاده از طرفیت آموزش های درون شبکه ای)استفاده از توانمندی های افراد 

شبکه برای آموزش سایرین( از دیگر فعالیت های این مرحله می باشد.

گام دوم: زیرشــاخه های موضوع هر دپارتمان مشخص گردیده وافراد بر حسب توانمندی و عالیق و با 
رعایت سطح بندی های انجام شده توسط مسئول میز در این شاخه ها به فعالیت خواهند پرداخت.

گام ســوم: پروژه های علمی و اجرایی در موضوع مورد فعالیت دپارتمان توســط گروه پیشگامان دنیای 
مالی شناســایی شده و در اختیار مسئول میز قرار میگیرد تا با شناســایی افراد مستعد، پروژه فوق انجام 
شود.الزم به ذکر است تقسیم بندی تمامی عواید مادی و معنوی پروژه ها بر اساس تفاهمی است که قبل 

از شروع پروژه بین تیم اجرایی پروژه و گروه پیشگامان دنیای مالی منعقد می شود.

بخش چهارم: ساختار اجرایی شبکه و سایرجزئیات



	5

بخش سوم: افق های مورد انتظار برای شبکه فعاالن مالی

 تقسیم بندی خدمات شبکه بر اساس مدل های تجارت

B2B : خدمات ارزش گذاری ، خدمات مدیریت دارایی و سبد سرمایه گذاری ، مشاوره حوزه مالی و سرمایه 
گذاری، تقویت نیروی انسانی

B2C : ارائه خدمات آموزشی،ارائه تحلیل ها در سطح شرکت ها و صنایع ،مشاوره و اجرای عملیات سبدگردانی

B2G: افزایش دانش سازمانی حوزه مالی با ارتقاء سواد مالی کارکنان و مدیران ، انجام تحلیل و کمک جهت 
تصمیم گیری در اجرای طرح های زیرساختی 

 راهنمایی و کسب اطالعات بیشتر

در صورت وجود هرگونه ســؤال یا ابهام در رابطه با شــبکه فعاالن مالی میتوانید از طریق سایت دنیای 

مالــی بــه آدرس www.donyayemali.com  اقدام به ارســال تیکــت نمایید و یا با شــماره تلفن 

68	306	9	02 تماس حاصل نمایید.

جهت اطالع از برنامه ها و رویداد ها ســایت دنیای مالی و صفحات گروه پیشــگامان دنیای مالی در 

شــبکه های اجتماعی را دنبال کنید و با ارسال کلمه "finance" به سامانه پیامکی 500020406688 

بصورت رایگان در خبرنامه گروه پیشگامان دنیای مالی عضو شوید.
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 تقسیم بندی اعضای شبکه فعاالن مالی

در یک تقسیم بندی اجمالی می توان اعضای شبکه فعاالن مالی گروه پیشگامان دنیای مالی را در سه بخش 
طبقه بندی نمود:

عالقمندان و فعاالن حوزه مالی شامل: فعاالن اقتصادی،فعاالن و عالقمندان صنعت مالی،دانشجویان و 	 
پژوهشگران،بنگاه های اقتصادی

اساتید و متخصصین حوزه مالی در حوزه های علمی و اجرایی	 

نهادها و ارگان های مرتبط با حوزه مالی	 

 مراحل عضویت در شبکه فعاالن مالی چیست؟

گام اول: عالقمندان به فعالیت در شــبکه فعاالن مالی،در قدم اول با مراجعه به ســایت دنیای مالی به 

آدرس www.donyayemali.com  و تکمیل فرم مربوطه در شــبکه فعاالن مالی ثبت نام خواهند 

کرد.

گام دوم : در اســرع وقت گروه پیشگامان دنیای مالی با داوطلبین فعالیت در شبکه ارتباط برقرار خواهد 

کرد تا بصورت دقیق و کامل محورهاي مورد عالقه و توانمندي های افراد شناسایی شود و فرایند هدایت 

عالقه مندان به دپارتمان هاي مرتبط انجام شود.در این مرحله پایگاه داده جامعی از افراد شامل توانمندی 

ها و مهارت های علمی و عملی،ســوابق و عالقه مندی ها تهیه خواهد شــد تا در موضوعات پیش رو 

فرایند هدایت افراد به بخش های مرتبط تسهیل شود.
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