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اولویت های پژوهشی وزارت اقتصاد سال 1399
1.

تهیه الگوی اجرایی مناسب ،بهمنظور ارتقای رشد و رونق تولید با تأکید بر پیشرانهای کلیدی اقتصادی

2.

استفاده از راهکار دادهکاوی در راستای تدوین و تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور

3.

اصالح ساختار بودجه با نگاه ویژه بر تعیین قاعده مالی مناسب

4.

بررسی تعامل میان توزیع درآمد و سیاستهای پولی و مالی

5.

بررسی اثر آزادسازی قیمت کاالهای مشمول یارانه بر فقر و نابرابری و تعیین چارچوب جدید حمایت از اقشار

آسیبپذیر
6.

آسیب شناسی و ارائه برنامه عملیاتی بهبود حقوق مالکیت در ایران ،با تمرکز بر دو زیرشاخص حقوق مالکیت فیزیکی

و حقوق مالکیت فکری
7.

بهبود فرایند صدور جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری در دستگاههای مختلف

8.

نقشه عملیاتی پیادهسازی نظام یکپارچه الکترونیکی مجوزدهی در ایران

9.

راستی آزمایی و تکمیل اطالعات اظهارشده توسط مراجع صدور مجوز در پایگاه اطالعرسانی مجوزهای کسبوکار

از طریق انجام بررسیهای میدانی
10.

طراحی و تدوین سازوکارهای توانمندسازی بخشخصوصی و سازمانهای مردمنهاد و واگذاری امور به آنها

11.

توانمندسازی بخشخصوصی با استفاده از اهرم ارتباط کسبوکارها و دانشگاهها

12.

دولت و بازاریابی دیجیتال (هوشمند)/چگونگی تأثیر دیجیتال بر بازاریابی بخش عمومی (دولت)

13.

ارائه الگو جهت بررسی افزایش حداقل دستمزد بر شاخصهای اقتصادی (تورم -رشد اقتصادی -اشتغال)

14.

شناسایی و مدل نمودن فرایند (در سطح بین دستگاهی) راهاندازی برخی کسبوکارهای مهم و پر متقاضی کشور به

همراه مدارک و شرایط مورد نیاز برای هر مجوز و استعالم مورد نیاز
15.

تهیه و تدوین بسته سیاستی مدیریت اموال و داراییهای عمومی

16.

تهیه و تدوین بسته سیاستگذاری خصوصیسازی شرکتهای دولتی باقیمانده
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17.

تدوین الگویی برای پایش ثبات مالی در ایران

18.

امکان سنجی استفاده از ابزارهای مالی در مدیریت بحران بانکی

19.

ارائه چارچوبی برای ایجاد سازوکار پوشش نوسانات نرخ ارز در ایران

20.

ارزیابی مقررات گذاری و نظارت بر بازار سرمایه ایران از منظر نظارت شایسته

21.

آسیب شناسی سازمان همکاری اقتصادی اکو و راهکارهای پیشنهادی برای فعالسازی آن

22.

تدوین و ارائه الگویی برای بررسی اثرات تغییرات نرخ تعرفه بر متغیرهای کالن اقتصادی کشور

23.

بررسی علل عدم تحقق مناسب درآمدهای عمومی مصوب قوانین بودجه سنواتی دستگاههای اجرایی مجری وصول

24.

ارائه الگویی برای ارزشیابی داراییهای زیربنایی کشور

25.

مطالعه تطبیقی درخصوص نحوه شناسایی و ارزشگذاری داراییهای زیرزمینی

26.

طراحی مدل تعالی سازمانی نظام حسابداری و مالی بخش عمومی

27.

ارائه ابزار بهینه شناسایی حباب در بازار اوراق بدهی

28.

امکانسنجی پیادهسازی حسابرسی کنترلهای داخلی در بخش عمومی

29.

بررسی چالشهای وظایف نظارتی و اجرایی ذیحسابان

30.

بررسی نحوه مدیریت داراییهای دولت در قالب شرکت پروژه و صندوقهای سرمایهگذاری

31.

آسیبشناسی تأمینمالی دولت با استفاده از اسناد خزانه اسالمی

32.

بررسی مشکالت اجرایی مفاد قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  1366و مقایسه آن با سال  1349و تدوین

راهکارهای اجرایی مناسب در زمینه مدیریت مالی دولت
33.

بررسی چالشها و ارائه راهکارهای اجرای قوانین استخدامی ایثارگران در دستگاههای اجرایی

34.

بررسی انواع قراردادهای منعقده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوانین و مقررات حاکم بر آنها

35.

بررسی تطبیقی حاکمیت شرکتی در ایران با منطقه و جهان

36.

بررسی و مطالعه نظامهای بنگاهداری دولتی در جهان و بومیسازی آن در ایران
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37.

بررسی روشهای اعمال مدیریت و مالکیت سهام دولت در شرکتهای دولتی (متمرکز و غیرمتمرکز و یا ترکیبی)،

متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور
38.

بررسی و مطالعه نظام بودجهریزی شرکتهای دولتی در جهان و بومیسازی آن در ایران

39.

بررسی تأمین منابع مالی و ساختار مالی شرکتهای دولتی موفق در جهان (حداقل ده شرکت بزرگ دنیا)

40.

بررسی روشهای ارزیابی عملکرد اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و متناسبسازی آن با

نظام پرداخت حقوق و مزایای آنها
41.

ارزیابی کیفیت داراییهای سیستم بانکی کشور

42.

تهیه و تدوین گزارش تحلیل عملکرد مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیشنهاد پروژههای بهبود عملکرد

(بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد سال )1398
43.

پایش و سنجش سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد در ستاد وزارتخانه

44.

بررسی راههای تقویت کنترل داخلی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی

45.

بررسی فناوریهای نوین در دگرگونی مدلهای کسبوکار فعلی و خلق مدلهای کسبوکاری جدید
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اولویتهای پژوهشی سازمان بورس
الف ابزارهای مالی
.1

کارکرد ابزارهای مالی جدید در توسعه بازار

.2

بررسی و مطالعهی فروش استقراضی) (Short Sellingو کارکرد آن در بورسهای توسعه یافته

.3

بررسی و مطالعه در خصوص قرضدهی اوراق بهادار ((Securities lending

.4

انواع گواهی سپرده و بررسی راهکارهای اجرایی و نیازمندیهای قانونی انتشار آنها

.5

بررسی ابزار و روشهای پوشش ریسک در بازار سرمایه

ب نهادهای مالی
بررسی ساختار ،وظایف و کارکردهای شرکتهای تأمین سرمایه در بازار دست دوم و ارائه یک الگوی مناسب

.6

برای ایران
.7

کارکردهای صندوقهای سرمایهگذاری در کاال ،مستغالت در بازار سرمایه

.8

نقش کارگزاران در توسعه بازار سرمایه (جذب ،حفظ و رضایت مشتریان ،ارائه انواع خدمات)

.9

بررسی راهکارهای توسعه صندوقهای سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران

.10

بررسی تطبیقی فعالیتها و خدمات شرکتهای کارگزاری در کشورهای مختلف و راهکارهای توسعهی این فعالیت

در ایران
.11

نقش نهادهای مالی در توسعه بازار سهام با تأکید بر شرکتهای اوراق بهادار ،کارگزاری ()Securities firm

.12

کارکردهای نهاد سپردهگذاری اوراق بهادار و CCP

.13

کنترل تضاد منافع در واسطهگریهای مالی

.14

نهادهای خود تنظیمگر و ارتباط آنها با مقام ناظر (بررسی تطبیقی الگوهای موجود)
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ج خصوصیسازی و بازار سهام
.15

تجربه کشورها در خصوصیسازی با استفاده از مکانیزم بورس اوراق بهادار

.16

بررسی آثار اجرای سیاستهای اصل  44قانون اساسی بر بازار سرمایه ایران (بازار بورس اوراق بهادار)

.17

ظرفیتسازی در بازار سرمایه برای جذب خصوصیسازی

.18

بررسی آثار اجرای برنامه سهام عدالت بر بازار سرمایه

.19

بررسی مقایسهای عملکرد شرکتهای دولتی قبل و بعد از واگذاری در بورس

.20

سازوکارهای انتقال مدیریت شرکتهای مشمول واگذاری به بخش خصوصی

د بینالمللی کردن بورس
.21

تدوین الگوی مناسب برای راهاندازی بورس بینالمللی

.22

مطالعه ارتقای جایگاه بین المللی بورس اوراق بهادار و تعامل بیشتر با بورسهای منطقهای و جهانی

.23

راهکارهای اجرایی پذیرش شرکتها در بورسهای خارجی و پذیرش شرکتهای خارجی در بورس تهران

.24

یکپارچهسازی و ادغام در صنعت بورس اوراق بهادار

.25

امکانسنجی و بررسی پیامدهای پذیرش نهادهای مالی خارجی در بازار سرمایه ایران

.26

معامالت فرامرزی و اثرات آن برای بازار سرمایه ایران (خروج سرمایه)

هـ فرهنگسازی
.27

بررسی راهکارهای افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور

.28

بررسی راهکارهای توسعهی فرهنگ سهامداری

.29

تأثیر فرهنگ و پنداشت عموم بر جذب سرمایه خارجی
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و قوانین و مقررات
.30

بررسی الزامات قانونی و ارائه راهکارهای اجرایی راهبری شرکتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس

.31

بررسی چارچوب قانونی ،نظارتی و بازار سرمایه کشور و ارائه راهکارهایی برای حصول اهداف مورد نظر در اصل 44

.32

هماهنگسازی قوانین و مقررات و نقش آن در توسعه بازار

.33

تأثیر قوانین و مقررات بر کارکردهای بورسها

.34

کاهش اطمینان در بازار در اثر تنوع و تناوب رویدادها و مقررات

.35

مطالعه تطبیقی مقررات شرکتهای سرمایهگذاری

.36

ضرورت بازنگری در قانون و مقررات شرکتهای سرمایهگذاری

.37
.38

بررسی نقاط قوت و ضعف قانون بازار اوراق بهادار ایران در مقایسهی تطبیقی با کشورهای مختلف
بررسی قانون اصل  44و آثار آن بر بازار سرمایهی ایران

ز شرکتها
.39

بررسی اثر ساختار مالکیتی ) (ownership structureبر ارزش شرکتها

.40

نقش سهامداران استراتژیک در حمایت از حقوق سهامداران اقلیت

.41

تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بر بازده سهام آنها

 .42آسیبشناسی شرکتهای حذف شده از تابلوی بورس (از دیدگاه مدیریت و معامالت به اشخاص واسطه ،صنعت نهایی،
افشای اطالعات ،منع دستکاری و غیره )....
.43

سیاستهای تقسیم سود و قیمت سهام در بورس تهران

.44

استقالل هیئت مدیره در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

.45

ارزیابی و مقایسه گزارشهای حسابرسی شرکتهای حذف شده از بورس
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.46

بهبود گزارشگری مالی شرکتی بورس

.47

عوامل مؤثر بر سرعت انتشار گزارشهای مالی شرکتهای بورس

.48

عوامل مؤثر بر خطای پیشبینی سود شرکتهای بورس

.49

محتوای اطالعات گزارشهای میاندورهای حسابرسی نشده

.50

وسعت معامالت با اشخاص وابسته در شرکتهای بورس و میزان شفافیت اطالعات آن

.51

الگوی کسبوکار و ترکیب درآمد بورسهای اوراق بهادار

.52

گزارش گری کنترل داخلی ناشران اوراق بهادار بورس :الزامات و نیازمندیها

ح کالن بازار
.53

آسیب شناسی بازار سرمایه (بازار اوراق بهادار) ایران

.54

بررسی مشکالت تاالرهای مناطق و ارائه راهکارهای مناسب برای حل آن

.55

تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر بورس اوراق بهادار

.56

بررسی تأثیر متغیرهای سیاسی بر نوسانپذیری شاخص قیمت بورس اوراق

.57

بررسی الزامات و آثار آزادسازی ورود و خروج سرمایه خارجی بر بازار سرمایه ایران

.58

مطالعه نحوه گسترش اطالعرسانی در بازار سرمایه و نقش آن در شفافسازی بازار

.59

بررسی اثر نرخ تورم بر بازار سهام

.60

سیاستهای پولی و اثرات آن بر بازار سهام ایران

.61

بررسی تطبیقی میزان سهام شناور و دامنه نوسان قیمت در بورسهای مختلف و ارائهی راهحلهای مناسب در این

زمینه
.62

بررسی مقایسهای ابعاد مختلف بورس (حجم معامالت ،ارزش بازار ،سهام شناور ،تعداد صنایع ،تعداد سهامداران) و

شناسایی محرکهای اصلی توسعه بازار
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.63

بررسی اثرات ناشی از تشکیل صفهای عرضه و تقاضا در بورس اوراق بهادار تهران و راهکارهای حذف آن

.64

بررسی میزان کارایی بازار سهام و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود آن

.65

بررسی تطبیقی بازار سرمایه و سایر فرصتهای سرمایهگذاری جایگزین

.66

بازار سهام ،آزمون کارایی و اثرات نوسانی

.67

جهانیشدن و بازار سرمایه ایران (تهدیدها ،فرصتها)

.68

فناوری اطالعات و تأثیر آن بر بازار سرمایه

.69

سرمایهگذاری خارجی در بازار اوراق بهادار و تأثیر آن بر توسعه بازار

.70

شرکتیشدن بورس و تأثیرات آن بر عملکرد بازار

.71

گسترش جغرافیایی بازار اوراق بهادار (فرصتها و چالشها)

.72

بررسی راهکارهای روشهای مختلف عرضهی عمومی اولیهی ) (IPOو ارائهی روش مناسب برای بازار سرمایهی

ایران

ط سایر موضوعات
.73
.74

بررسی و مطالعه الگوهای رفتاری سرمایهگذاران در بازار سرمایهی ایران
اثرات بازار سازی سهام بر روی درجه نقدشوندگی و ثبات قیمت آنها (عوامل مؤثر بر نقدشوندگی و

کاهش  Spreadدر بازار سهام)
.75

بررسی نحوه و روشهای افشای اطالعات

.76

حباب قیمتی و راهکارهای جلوگیری از تشکیل حباب در بورس اوراق بهادار تهران

.77

گزارش گری کنترل داخلی ناشران اوراق بهادار بورس :الزامات و نیازمندیها

.78

روندهای تصادفی و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

.79

کارایی فعالیتهای بعد از معامله ( )Post-Tradeو توسعه بازار سرمایه
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.80

فناوری اطالعات و تأثیر آن بر بازار سرمایه

.81

کنترل تضاد منافع تجاری و نقش نظارتی در بورس اوراق بهادار تهران

.82

کارایی معامالت و فرآیندهای پس از معامله

.83
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اولویتهای پژوهشی بورس کاال
 .1معرفی ابزارهای مالی جدید در جهت توسعه بازارهای بورس کاالی ایران
 .2مدل تبدیل بورس کاالی ایران به جایگاه مرجعیت قیمتگذاری کاالها ( )Commoditiesدر معامالت خرد و
کالن (شامل الزامات ،فرصتها ،مزایا و موانع)
 .3بررسی موانع ورود کاالهای قابلپذیرش در بورس کاالی ایران در بخشهای مختلف اقتصادی (کشاورزی ،صنعتی
و معدنی ،نفت و پتروشیمی)
 .4نقش انبارها و قبض انبار در تجارت کاالیی و طراحی الگوی مناسب در ایران
 .5ارائه مدلهای استفاده از ابزارهای بورس کاالی ایران در تجارت کاالیی ایران
 .6بررسی ابزارها و روشهای پوشش ریسک فعاالن بورس کاالی ایران
 .7امکان سنجی انتشار اوراق بهادار مبتنی بر کاال بر روی داراییهای جدید
 .8امکانسنجی و ارائه مدل بازار مشتقهی ارزی در ایران
 .9تأثیر عوامل مختلف بر توسعه و عمق بازار قراردادهای آتی/اختیار معامالت/گواهی سپرده کاالیی
 .10آسیبشناسی مدلهای تسویه و پایاپای و تحویل بورس کاالی ایران و ارائه مدلهای اصالحی مبتنی بر تجارب
سایر بورسهای کاالیی دنیا
 .11راهکارهای افزایش آگاهیهای عمومی در مورد فعالیتهای بورس کاالی ایران
 .12الگوهای بهینه پوشش ریسک تجارت کاالیی در اقتصاد ایران
 .13ارائه مدل بهبودیافته تضمین معامالت در بورس کاالی ایران
 .14بررسی تطبیقی نظام انبارداری در بورس کاالی ایران و بورسهای مختلف جهان
 .15امکانسنجی پیادهسازی ابزارهای تأمین مالی در بورس کاالی ایران
 .16راهبرد و مدل توسعه ی بازارهای کاالیی در ایران
 .17بررسی استراتژیهای رونق معامالت گروههای مختلف کاالیی در بورس کاالی ایران
 .18بررسی ابعاد و تبیین نقش بورس های کاالیی در توسعه اقتصاد و تجارت کاالیی کشور
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 .19مدلهای بازارمحور تنظیم بازار کاالهای اساسی در ایران و حمایت از بخش کشاورزی
 .20ارزیابی و تنقیح قوانین و مقررات حاکم بر بورس کاالی ایران و ارائه پیشنهاد برای بهبود آنها
 .21بررسی ریزساختارها ( )Microstructureدر بازارهای بورس کاالی ایران
 .22ارزیابی نقش بورس کاالی ایران در توسعه اقتصاد ملی (در حوزههای کشاورزی ،صنعتی و معدنی ،فلزات و پتروشیمی)
 .23نقش بورس کاالی ایران در تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
 .24نقش بورس کاالی ایران در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی و رونق تولید در راستای
تحقق پیام نوروزی مقام معظم رهبری
 .25بررسی تطبیقی سازوکار نظارت بر بورسهای کاالیی در ایران و جهان
 .26ترسیم محیط نهادی بورس کاالی ایران (بررسی روابط متقابل شرکت بورس کاالی ایران با سایر نهادها از جنبههای
مختلف)
 .27ارائه دستهبندی ( )Typologyابزارها و روشهای معامالتی در شرکت بورس کاالی ایران
 .28بررسی نقش داللها ( )Dealersدر بورس های کاالیی منتخب دنیا و ارائه الگوی مناسب برای نقشآفرینی و
تعریف آنها در بورس کاالی ایران
 .29آینده پژوهی بازارهای بورس کاالی ایران و ارائه راهکارهای سیاستی
 .30بررسی تطبیقی فعالیتها و خدمات شرکتهای کارگزاری در کشور های مختلف و راهکارهای افزایش و بهبود خدمات
کارگزاری در حوزه بورس کاالی ایران
 .31بررسی الگوها و شیوه نظارت بر انجام معامالت
 .32الگوهای افزایش شفافیت و کارایی و کاهش هزینهی مبادالت در تجارت کاالیی در ایران
 .33تأثیر عملکرد بازارهای مختلف بورس کاالی ایران بر اقتصاد
 .34بررسی کارایی بازارهای بورس کاالی ایران
 .35بررسی ابعاد فقهی و حقوقی فرآیندهای اجرایی بورس کاالی ایران
 .36آثار تحوالت کالن اقتصادی بر بازارهای بورس کاالی ایران
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 .37ارائه مدل نقش بورس کاالی ایران در ساماندهی بازرگانی خارجی با تأکید بر نقش مناطق آزاد و ویژهی اقتصادی
 .38بررسی راهکارهای کسب درآمد از طریق انتشار اطالعات در حوزه بورس کاالی ایران
 .39طراحی شبکه های توزیع محصوالت و کاالهای استراتژیک و اساسی با بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای
شرکت بورس کاالی ایران
 .40بررسی بازارهای بورس کاالی ایران با رویکرد مالی رفتاری
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اولویتهای پژوهشی (کاربردی) بانک توسعه تعاون برای سال1398
 .1ارائه مدل کسبوکار بانک بر مبنای بانکداری اجتماعی –اقتصادی
 .2سنجش کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان بانک
 .3بررسی آسیبشناسی وضعیت رضایتمندی و تعهد همکاران بانک توسعه تعاون
 .4آسیبشناسی مطالبات غیر جاری بانک و راههای برونرفت از آن
فناوری اطالعات و ارتباطات:
 .1ارائه مدلی جهت اجرای فین تک ها در حوزه مالی –بانکی
 .2فنّاوری Blockchainو کاربرد آن در محصوالت و خدمات بانکی
 .3نقش بانکداری دیجیتال در کاهش مطالبات غیر جاری بانک
مالی:
 .1ایجاد مدلهای کسبوکار جدید در ساختار درآمدی بانک
 .2بررسی روشهای افزایش درآمدهای غیر مشاع بانک
 .3بررسی چالشهای موجود در بانک جهت کاهش هزینههای غیرعملیاتی
 .4بررسی تأثیر انواع وثایق و تضمینات در بازگشت اقساط تسهیالتی بانک
حقوقی:
 .1بررسی راهکارهای کاربردی و مؤثر بر وصول مطالبات غیر جاری بانک
 .2بررسی و آسیبشناسی مطالبات غیر جاری بانک
 .3بررسی آثار و پیامدهای تملک وثایق مشتریان
اعتبارات:
 .1بررسی رفتار مشتریان بانک در بازپرداخت تسهیالت پرداختی و ارائه راهکارهای مناسب
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 .2نقش بانک توسعه تعاون در ایجاد اشتغال روستایی
 .3بررسی و ارائه راهحل بهینه تخصیص تسهیالت بانکی با توجه به شرایط اقتصادی کشور
فرآیندی:
 .1ارائه مدل درجهبندی مدیریت شعب استانها و شعب کشور بر اساس شاخصهای نوین بانکی
 .2بررسی و آسیبشناسی نظام برنامهریزی و ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی بانک
 .3بررسی و آسیبشناسی نظام برنامهریزی و ارزیابی عملکرد واحدهای اجرائی بانک
 .4بررسی روشهای اندازهگیری بهرهوری (بهرهوری سرمایه ،بهرهوری سرمایه انسانی ،بهرهوری مدیریت) در بانک
توسعه تعاون
سرمایه انسانی:
 .1شناسایی مؤلفههای شایستگی مدیران صف و ستاد
 .2شناسایی و احصای شاخصهای سرمایه انسانی بانک
 .3بررسی و آسیبشناسی وضعیت رضایتمندی و تعهد همکاران بانک
امور مشتریان:
 .1مطالعه و شناسایی بازارهای نوظهور جهت افزایش منابع بانک
 .2مطالعه و شناسایی بازارهای نوظهور جهت افزایش درآمدهای کارمزد محور بانک
 .3مطالعه و شناسایی بهترین شیوه اقدامات بازاریابی در سطح کشور با هدف الگوبرداری
 .4بررسی راهکارهای مؤثر بانک در زنجیره ارزش فعالیتهای بخش تعاون
نظارت و بازرسی:
 .1مطالعه تطبیقی نظامهای بازرسی و حسابرسی از راه دور در بانکهای پیشرو دنیا
 .2بررسی روشهای نقش حراست در ایجاد و انگیزه و پویایی کارکنان
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اولویت های پژوهشی بانک کشاورزی
حوزه مشتریان و بانکداری عمومی
1پیش بینی وضعیت آینده صنعت بانکداری در ایران مبتنی بر رویکرد آیندهپژوهی (پایاننامه دکتری)
2اجرای مدیریت تجربه مشتری ( )CEMدر بانک کشاورزی (مطالعه و بررسی ،ضرورت و الزامات)
 3استقرار بانکداری مجازی در بانک کشاورزی (مطالعه و بررسی ،ضرورت و الزامات)
4تأثیر هوش هیجانی بر افزایش فروش انواع خدمات بانک
5نقش ویژگیهای فرهنگی مناطق مختلف کشور در پذیرش انواع خدمات بانکی
6تأثیر بازاریابی حسی بر تصمیمات مشتری

حوزه اعتبارات و بانکداری شرکتی
 1بررسی زنجیره عرضه شیالت و آبزیان و ارائه راهکارهای حضور بانک در آن
 2ارائه راهکارهای سنجش تأثیر معیارهای توسعه پایدار محیطزیست در ارزیابی طرحهای کشاورزی برای پرداخت تسهیالت
 3بررسی تأثیر تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی بر صادرات محصوالت کشاورزی
 4بررسی و ارائه راهحل بهینه تخصیص تسهیالت بانکی با توجه به بحران آب
 5تبیین نقش اعتبارسنجی مشتریان در کاهش مطالبات غیر جاری در بانک کشاورزی
 6طراحی مدل ترکیب بهینه پرتفوی اعتبارات بانک کشاورزی
 7شناسایی و اولویتبندی ریسکهای پروژههای مرتبط با فعالیتهای بخش کشاورزی
 8تبیین نقش بانک کشاورزی در فقرزدایی و افزایش درآمد روستاییان
 9تأثیر اعتبارات بانک بر ارزشافزوده بخش کشاورزی
 10بررسی رفتار مشتریان بانک در بازپرداخت تسهیالت پرداختی و ارائه راهکارهای مناسب
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حوزه مالی و پشتیبانی
1بررسی راهکارهای نظارت ،کنترل و کاهش هزینههای کارگزاران بخش خصوصی صندوق بیمه کشاورزان در استان ...
2شناسایی راهکارهای افزایش درآمدهای غیرمشاع بانک نسبت به کل درآمدها
3بررسی و شناسایی ترکیب بهینهی منابع (سپرده ها) و مصارف (تسهیالت) بانک کشاورزی در استان ...
4طراحی مدل مناسب اندازهگیری و پیشبینی ریسک نقدینگی در بانک کشاورزی
5مطالعه تطبیقی مدلهای مناسب کنترل و مدیریت نقدینگی بر پایه مبادالت الکترونیکی در بانکداری نوین
بررسی میزان تأثیر خدمات بانکداری الکترونیکی در افزایش منابع و درآمدهای کارمزدی بانک (مطالعه موردی پایانههای
فروش)
6

حوزه نظارت و بازرسی

1مطالعه تطبیقی نظامهای بازرسی و حسابرسی از راه دور در بانکهای پیشرو دنیا
حوزه مدیریت
1

شناسایی مؤسسات و اتحادیه های فعال در بخش کشاورزی به تفکیک قارهای و پتانسیلهای موجود بهمنظور انجام
همکاریهای مشترک بانک و مؤسسات مورد اشاره

2ارزیابی اثربخشی فعالیتهای حوزه روابط عمومی و ارتقاء نقش آن در ایجاد ارتباطات و ایجاد همدلی سازمانی
3شناسایی ظرفیتهای موجود در جامعه برای ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی بانک

بین حوزهای
1ارائه الگوی مناسب مدیریت ریسک عملیاتی در بانک کشاورزی
2بررسی کفایت و ارائه الگوی بازمهندسی فرایندهای عملیاتی در بانک کشاورزی
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پژوهشکده بیمه سال 1398
 1ارزیابی اثربخشی تبلیغات شرکتهای بیمهای بر افزایش یا کاهش گرایش مردم به بهرهگیری از خدمات بیمهای (کمی و
کیفی ،پرسشنامه و تحلیل محتوا)
 2ارزیابی روش محاسبه توانگری شرکتهای بیمه براساس ریسک
 3آسیبشناسی اجرایی کمپینهای تبلیغاتی شرکتهای بیمهای در فاصله زمانی  1394الی ( 95کیفی-کمی ،پرسشنامه،
تحلیل محتوا)
 4آسیبشناسی رفتار سازمانی کارکنان و تأثیر عوامل مختلف تشویقی و تنبیهی بر کارایی و کارآمدی (کیفی و مصاحبه)
 5آسیبشناسی ضریب خسارت در رشتههای بیمه اتومبیل (بدنه و ثالث)
 6بازار سنجی برای شرکتهای داخلی در سایر کشورها
 7بررسی اثرات دورههای رونق و رکود اقتصادی بر میزان و ترکیب پرتفوی جذب شده توسط شرکتهای بیمه
 8بررسی الگوهای اقتصاد دیجیتال در صنعت بیمه
 9بررسی تطبیقی آگهیهای تبلیغاتی شرکتهای بیمهای و مقایسه آن با نمونههای مشابه در کشورهای هم سطح به
تفکیک رشتههای خودرو ،زندگی و تکمیلی درمان (کیفی ،تحلیل محتوا)
 10بررسی راهکارهای اجرایی تفکیک حسابهای معامالت بیمههای زندگی از سایر حسابهای شرکتهای بیمه مختلط
 11بررسی رشتههای درمان انفرادی خانواده و تأثیر آن بر ضریب خسارت شرکتهای بیمه
 12بررسی روشهای اکچوئری برآورد تعهدات و تخمین مازاد/کسری ذخایر فنی مؤسسات بیمه بر مبنای مطالعات تطبیقی
(در رشتههای مختلف)
 13بررسی ساختار حقوقی انواع قرارداد بیمههای زندگی (از دیدگاه حقوق بیمهگذاران ،بیمهشدگان و ذینفعان و ارتباط هریک
از آنها)
 14بررسی شاخصهای نوین نظارت مالی بر مؤسسات بیمه با تأکید بر شاخصهای پیشرو پیشهشدار
 15بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت بیمهگذاران از خدمات بیمهای شرکتها (کمی ،پرسشنامه)
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 16بررسی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه شبکه خدمات بیمهای
 17بررسی میزان اهتمام رسانههای کشور به انعکاس  /انتشار مطالب بیمهای به تفکیک رشتههای بیمهای (کیفی ،تحلیل
محتوا)
 18بررسی میزان آشنایی مردم با مفاهیم بیمهای بازرگانی (کمی ،پرسشنامه)
 19بررسی نحوه تفکیک سرمایهگذاری از محل ذخایر ریاضی از سایر سرمایهگذاریها در حسابها و ترازنامه شرکت
 20بررسی نحوه کنترل حد نصابهای سهامداری و ضمانتهای اجرایی مربوط به آن
 21بررسی نحوه نرخدهی شرکتهای بیمه در پوشش حوادث فاجعهآمیز و مقایسه آن با نحوه نرخدهی و صدور بیمهنامه در
سایر کشورها
 22بررسی نقش رسانهای و تبلیغاتی روابط عمومیهای صنعت بیمه کشور در توسعه فرهنگ بیمه (کمی-کیفی ،پرسشنامه،
مصاحبه)
 23بررسی نقش عامل انسانی در بروز خسارات و یا بعد انسانی ارزیابی ریسک
 24بررسی نقش و جایگاه رسانه در ترویج مفاهیم بیمهای به تفکیک رسانههای اجتماعی ،رسانههای مکتوب ،خبرگزاریها
و سایتها (کیفی ،تحلیل محتوا یا تحلیل گفتمان)
 25بررسی نقش و جایگاه شرکتهای کمکرسان و ارزیاب خسارت در کاهش ضریب خسارت
 26بررسی و مطالعه بازار بیمه و بیمه اتکایی کشورهای همسو با ایران (نظیر کره جنوبی ،هند ،ژاپن ،چین ،روسیه و ترکیه)
 27بررسی صنعت بیمه در کشورهای دیگر (افغانستان ،حوزه خلیج فارس ،عراق ،ترکیه) بهمنظور رونق تولید و صادرات
خدمات
 28تدوین مدلهای کسبوکار رشتههای بیمهای با رویکرد پویایی سیستمها
 29روشهای اجرایی و دستورالعمل اجرایی تست استرس در بیمههای زندگی
 30روشهای اندازهگیری میزان رضایتمندی شاکیان از نحوه رسیدگی و پاسخگویی به شکایات (سیستم رسیدگی)
 31شناسایی روشهای تجزیهوتحلیل و ارزیابی شکایات و ریشه یابی آن
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 32شناسایی شیوههای تخلف و تقلب در شبکه فروش و نحوه مقابله با آن و کاهش تخلفات در رشتههای مختلف بیمهای
 33شناسایی عوامل مؤثر بر خرید بیمهنامههای آتشسوزی مسکونی و تخمین تابع تقاضا این بیمهنامهها
 34شیوههای قیمتگذاری محصوالت نوین موجود در دنیا از قبیل محصوالت بیمه زندگی و مستمری
 35طراحی و استقرار نظام آموزشی مبتنی بر شایستگی برای کارشناسان و مدیران شعب
 36مدیریت صدور در رشته بیمه درمان تکمیلی
 37مطالعه تطبیقی در خصوص نحوه نظارت آنالین بر شبکه خدمات بیمهای
 38مطالعه تطبیقی معیارها و مؤلفههای تأثیرگذار در نرخ حق بیمه در رشتههای مسئولیت در کشورهای توسعهیافته در حوزه
بیمه و پیشنهاد نرخ در ایران
 39مطالعه تطبیقی نحوه محاسبه و افشای ذخایر برگشت حق بیمه و فنی تکمیلی و خطرات طبیعی در صورتهای مالی
مؤسسات بیمه
 40مطالعه تطبیقی و طراحی بیمههای درمان خانواده متناسب با نیاز خانواده ایرانی
 41مطالعه و پیشنهاد راهکارهای خالقانه در سبک ارائه خدمت (سیاستهای تمایز تولید)

19

20

بانک دی 1399
اولویتهای پژوهشی سال  1399بانک دی
(پایاننامه ارشد و رساله دکترا)
حوزه مبارزه با پولشویی
اهداف تحقیق

توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت
انجام تحقیق

ردیف

عنوان پژوهش
بررسی ابعاد جرم پولشویی

اسناد بینالمللی و منطقهای متعددی در خصوص
جرم پولشویی به تصویب رسیده است ،این اسناد و تأمین مالی تروریسم از
1
کنوانسیونهای
راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با جرم پولشویی منظر
ارائه دادهاند.
بینالمللی
با توجه به افزایش و گسترش فناوری اطالعات و
استفاده از ابزارهای دیجیتال در نقل و انتقاالت مالی،
راهکارهای نظارتی در حوزه
بررسی راهکارهای نظارتی در حوزه ارز دیجیتال
ارزهای
خریدوفروش
ازجمله مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیاز
دیجیتال
مبرم جامعه امروزی است.
پولشویی،

شناسایی مشتری ،طبقهبندی مشتریها بر مبنای
ریسک و اجرای ضوابط دقیق برای مشتریهای
پرخطر و نظارت سیستمی بر گردش عملیات مشتری
بهمنظور تشخیص موارد مشکوک در مبارزه با
پولشویی از اهمیت خاصی برخوردار است.
با استفاده از دادهکاوی و استفاده از الگوریتمهای آن
میتوان با بررسی تراکنشهای مشتریان نسبت به
کشف موارد مشکوک اقدام نمود.

اقدامات

و
2

بررسی روشهای تعیین
ریسک مشتریان در حوزه 3
مبارزه با پولشویی

کاربرد دادهکاوی در کشف
موارد مشکوک به پولشویی

4

حوزه بازرسی
اهداف تحقیق

توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت
انجام تحقیق
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عنوان پژوهش

ردیف

آسیبشناسی عدم رعایت
قوانین و مقررات بانکی

1

توسط کارکنان بانکها
شیوههای اعمال نظارت در
بانکهای خصوصی و دولتی
تأثیر

بررسی

کیفیت

رسیدگی به شکایات بر
شاخصهای

2

عملکردی

3

بانکها
آسیبشناسی

اشتباهات

پرتکرار در سطح شعب
بانک و راهکارهای کاهش
آنها
عوامل مؤثر در حفظ حقوق
ارتباط

با

بانک

در

قراردادهای منعقده
شرکتهای تابعه

با

روشها

و

4

سیستمهای

نظارتی در نظام بانکی در
کشورهای در حال توسعه

5

حوزه روابط عمومی و تبلیغات
اهداف تحقیق

توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت
انجام تحقیق

طراحی مدل اثربخشی تبلیغات
بانک دی

منظور از تبلیغ اثربخش ،تبلیغی است که میتواند
توجه مخاطب را جلب کند؛ تأثیری خاطرهانگیز
داشته و کنش خرید مخاطبان را تحریک و دریافت
حسی مخاطبان را بیدار کند (پورکریمی.) 1381 ،
نتایج این ارزیابیها ،به شناسایی نقاط قوت و ضعف
تبلیغات کمک شایانی میکند
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عنوان پژوهش

سنجش اثربخشی تبلیغات
بانک دی

ردیف

1

پرسونا یکی از شیوههای بخشبندی بازار است که
از جمعآوری و تحلیل مجموعهای از دادههای کمی
و کیفی برای ایجاد الگو یا نمایندهای از جامعه هدف
حاصل میشود .پرسونا ،نمایندگان فرضی و عام افراد
واقعی هستند که کسبوکار روزانه با آنها سروکار
دارد .طراحی پرسونا حول مأموریت ،چشمانداز و
طراحی پرسونای مشتریان بانک ارزشهای برند انجام میشود .بهعبارتدیگر این دو
فعالیت باید همراستا باشند وگرنه برندسازی بدون
دی در حوزهSME’s
درنظرگیری مخاطبهای کلیدی و نهایی ناقص و
بیمعنی خواهد بود .با توجه به انتخاب استراتژیک
بانک در افق  1400در جهت هدف قرار دادن
کسبوکارهای متوسط ،ضرورت شناخت پرسونای
این دسته از مخاطبان جهت تدوین استراتژی
ارتباطی و تبلیغاتی بانک ضروری است.

تدوین استراتژی تجربه مشتری

( Customer
مشتری
تجربه
/CX) Experienceازجمله کلیدیترین عوامل
افزایش درآمد سازمانها است .به همین دلیل،
سرمایهگذاری هنگفتی در سالهای اخیر بر روی
مدیریت تجربه مشتری از سوی سازمانها انجام
شده و در حال انجام است .براساس نتایج یک
پژوهش از سوی گارتنر ،بیش از  5000سازمان در
دنیا ،یک مدیر تجربه مشتری و واحد اختصاصی
تجربه مشتری دارند تا منابع و قابلیتهای سازمان
را در جهت بهبود مداوم تجربه مشتری همراستا کند
و به حرکت درآورد.

شناخت و طراحی پرسونای
مشتریان بانک دی در
حوزه

SME’s

جهت 2

شخصیسازی پیام ،محتوا،
خدمات و محصوالت

پیادهسازی و شناسایی
فرصتهای بهبود مدیریت
تجربه مشتریان در بانک

3

دی (موردمطالعه؛ شعب یا
بانکداری الکترونیک)

شاخص تالش مشتری مفهومسازی نسبتاً جدیدی
است از برخی فعالیتهایی که در حال حاضر در
برخی سازمانهای کشور وجود دارد .پیادهسازی مؤثر بررسی رابطه میان شاخص
مشتری
بررسی میزان تأثیر شاخص آن ابتدا نیازمند تغییر تمرکز در واحدهای مراقبت و تالش
(customer
تالش مشتری  (customerرضایت مشتری است تا به کمک کاهش تالش effort
4
رضایت،
)scoreبا
)effort scoreبر رضایت ،مشتری ،عدم وفاداری را کم کنند و در گام بعد
وفاداری و ریزش مشتری
نیازمند منابع انسانی توانمند و فناوری اطالعاتی وفاداری و ریزش مشتری
هستند که چرخه مؤثر بازخورد مشتری را پشتیبانی در بانک دی
و خودکار نماید و بتواند دستاوردهای این شاخص
روی شاخصهای کلیدی کسبوکار را نشان دهد.
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یکی از مهمترین عوامل در طراحی کمپین تبلیغاتی
و اثربخشی استراتژیهای ارتباطی و تبلیغاتی
الگوسازی عادات رسانهای
سازمان ،شناخت عادات رسانهای گروههای مختلف
مخاطبان جهت انجام تبلیغات
مشتریان است تا از این طریق با بهینهسازی تبلیغات
اثربخش
و بودجه تبلیغاتی ،به بیشترین میزان در معرض قرار
گرفتن مخاطبان هدف دست یابیم.
درک ارزش ویژه برند شامل شناسایی شبکهای قوی،
مطلوب و منحصربهفرد از تداعیهایی است که در
ذهن نقش بسته است .هدف این پژوهش
بهکارگیری روش نقشه مفهومی برند ) (bcm
نگاشت شبکه تداعیهای برند
بهمنظور استخراج شبکه تداعی برند ،یکپارچهسازی
بانک دی نزد مشتریان با
آنها و ترسیم نقشه اجماعی برند است .نقشه
استفاده از نقشه مفهومی برند
اجماعی برند شامل تداعیهای اصلی است که
)(bcm
تصویر ذهنی از برند را نشان میدهد و معین میکند
که کدام تداعیها مستقیماً و کدامیک غیرمستقیم به
برند پیوند دارند و چگونه تداعیها به هم مرتبط
هستند.

شناخت عادات رسانهای
گروههای مختلف مشتریان
بانک دی با هدف تدوین
استراتژی

ارتباطی

5

–

رسانهای

نگاشت شبکه تداعیهای
برند بانک دی نزد مشتریان
با استفاده از نقشه مفهومی

6

برند)(bcm

با توجه به نوسانات عملکردی احتمالی در طول عمر
برند ،میبایست در دورههای زمانی مختلف ممیزی
دقیقی از میزان سالمت کاری برند انجام گردد.
شواهد زیادی نشان میدهد که عالوه بر توجه
ممیزی برند و بررسی روابط
ممیزی برند و بررسی روابط
ناکافی بسیاری از کسبوکارهای داخلی به ممیزی
میان شاخصهای آن در
میان شاخصهای آن در صنعت
7
مستمر برند ،ابزار کارآمدی نیز در این حوزه به چشم
بانکداری (موردمطالعه :بانک
بانکداری
صنعت
نمیخورد .ازاینرو در تحقیق حاضر باید سه هدف
دی)
کلی دنبال شود :تشریح مفهوم ممیزی برند و (موردمطالعه :بانک دی)
شاخصهای ممیزی آن ،ممیزی برند در صنعت
بانکداری از منظر شاخصهای یاد شده و بررسی
اثرات این شاخصها بر یکدیگر.
شهرت به معنای ارزیابی منابع و قابلیتهای سازمان
بهوسیله ذینفعان تعریف میشود .شهرت یا آوازه
طراحی مدل شهرت
شهرت
مدل
طراحی
نتیجه ارزیابی کلی ذینفعان از وجهه نهادینه شرکت
)(Reputationبرای
)(Reputationبرای بانک
8
و تشریح خشنودی سیستمهای پیرامون آن است و
دی با تأکید بر تفاوتهای
بانک دی با تأکید بر
ساخت و تفسیر آن نیز بر مبنای چندین معیار مختلف
ادراکی ذینفعان
صورت میگیرد .آوازه یا شهرت بر وفاداری ذینفعان تفاوتهای ادراکی ذینفعان
تأثیر دارد ،اما پاسخ به پرسش از اینکه مؤلفههای
24

شهرت ساز از دیدگاه هر یک از ذینفعان چه وزنی
کسب میکند هنوز بیجواب مانده است .طراحی
مدل شهرت برای بانک دی کمک میکند تا
مؤلفههای مؤثر بر شهرت بانک از دیدگاه هر یک از
ذینفعان کلیدی بانک شناسایی شود تا بر اساس آن
سازمان بفهمد که باید چگونه به وضعیتهای
مختلف واکنش نشان دهد.
حوزه سرمایهگذاری
اهداف تحقیق

توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت
انجام تحقیق

ردیف

عنوان پژوهش

طراحی نظام ارزیابی
عملکرد شرکتهای تابعه 1
بانک
روشهای

بررسی

تأثیرگذار در کاهش بهای
تمام شده پول با تمرکز بر 2
سرمایهگذاری

پرتفوی
بانک

طراحی مدل بهینه در
زنجیره تأمین
بهینهسازی

پرتفوی

سرمایهگذاری بورسی
طراحی

محصوالت

3

4

و

خدمات مالی مورد استفاده

5

در بازار سرمایه
تأثیر کاهش سرمایهگذاری
بورسی

بر

کفایت سرمایه
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نسبتهای

6

مدیریت

تنوع

همافزایی

برای

بخشهای

خدمات مالی ،بانکی و بازار

7

سرمایه
تعیین

ساختار

سرمایه

بهینه بانک ،صندوقها و

8

شرکتهای تابعه آن
آسیبشناسی
شکست

دالیل

محصوالت

و 9

خدمات جدید بازار سرمایه
ارائه مدل ارزشگذاری
شرکتهای

سهام

زیرمجموعه بانک ،با توجه

10

به نوع فعالیت آن
بهینهسازی اقالم عمده
ترازنامه بانکی
تأمین

مالی

11

اسالمی

پروژهها از طریق انتشار
اوراق بهادار با پشتوانه
رهن ثانویه

12

تعیین مدل بهینهسازی
پرتفوی

پویای

سرمایهگذاری بورسی با

13

احتساب هزینه معامالتی
تعیین

نسبت

بهینه

سرمایهگذاریهای بورسی
و غیر بورسی در بانکهای
داخلی
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14

اندازهگیری

ارزش

معرض

در
خطر

سرمایهگذاریهای بانک و

15

راهکارهای مینیمم سازی
حوزه اعتبارات
اهداف تحقیق

توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت
انجام تحقیق

عنوان پژوهش
روشهای

ردیف
افزایش

در

آمدهای غیر مشاع و

افزایش درآمدهای غیرمشاع

افزایش سهم بازار بانک

1

دی
محصول

در

سازی

بانکداری بدون ربا با
داشتن تنوع محصول اعتباری برای مشتریان متنوع

الگوگیری از خدمات و

2

محصوالت موفق بانکداری
متعارف
بررسی روشهای نوین
اعتبارسنجی

بهبود فرآیند اعتبارسنجی

و

قابلیت

پیادهسازی در بانکهای

3

ایران
مطالعه عقود اسالمی مورد
استفاده برای اعتبار در
حساب جاری و الزامات 4

افزایش توأم منابع و مصارف

اجرایی آن در بانکهای
اسالمی
تعیین
جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری

شاخصها

راهکارهای

و

نظارت

اثربخش بر مصارف در
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5

بانک دی در جهت کاهش
مطالبات غیرجاری
ارزیابی و آسیبشناسی
جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری

راههای برونرفت بانک از 6
افزایش حجم مطالبات
بهینهسازی معماری فرآیند

افزایش سرعت در ارائه خدمت با در مقایسه با سایر
رقبا

اعتباری بانک دی در جهت
سرعت با حفظ نهایت

7

بهداشت اعتباری
بررسی نقش وثایق و
تضامین در مدیریت ریسک
اعطای تسهیالت و ارتباط 8

مدیریت و کاهش ریسک

آن با غیر جاری شدن
تسهیالت
بررسی تطبیقی شیوههای
نوین
طرحهای

امکانسنجی
اقتصادی در

9

بانکهای داخلی و خارجی
حوزه بازاریابی و امور شعب
اهداف تحقیق

توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت
انجام تحقیق

ارائه ابزارها و خدمات بانکی
جدید برای جذب و نگهداشت
بنگاههای کوچک و متوسط و
متمایز نمودن خدمات به این
گروه از مشتریان نسبت به سایر
بانکها و افزایش سهم درآمدی
از محل ارائه خدمت

در راستای استراتژی بانک و تمایز نسبت به رقبا

عنوان پژوهش

ردیف

طراحی ابزارهای بانکی
برای بنگاههای کوچک و
متوسط
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1

بررسی کلیه طرحهای بانک و
تعیین مرحله عمر و
آسیبشناسی و ارائه راهکارهای
بهبود

لزوم تعیین مرحله عمر طرحها و بهینهسازی آنها

ارائه مدل پویا متأثر از تغییرات
تورم ،نرخ سود بانکی،
شاخصهای سالمت بانکی و
غیره که براساس پیشبینیهای
صورت گرفته در زمان طراحی
محصول ،بتوان این متغیرها را
در ویژگیهای محصول اعمال
نمود.

انجام هزینه فایده دقیق طرحها براساس تغییر
شرایط محیطی و حفظ سودآوری در طول دوره ارائه
خدمت به مشتری

طراحی محصوالت و خدماتی
که منجر به درآمدهای کارمزدی
شود.

افزایش سهم درآمدهای کارمزدی برای بانک

طراحی مدل چرخه عمر
محصوالت و خدمات بانک 2
دی

ارائه

مدل

پویا

برای

محاسبات مالی طرحهای

3

بانکی

طراحی

محصوالت

و

خدمات جدید بانکی مبتنی 4
بر درآمدهای کارمزدی
بررسی ورود بانک به

مدل جامع ورود بانک در
تقویت برندینگ بانک و افزایش سهم از بازار
سرمایهگذاری در حوزه فین 5
حوزههای مربوط بررسی و سهم
براساس استراتژیهای توسعه بازار و رسوخ در بازار
سرمایه مشخص گردد.
تک و استارتاپ ها
ارائه مدلهای پروژههای
راهاندازی و نحوه ارزیابی جهت
تأمین مالی مربوط

بررسی پروژههای تأمین
افزایش درخواستهای تأمین مالی در این حوزهها و
درآمدهای قابلتوجه

ارزهای دیجیتالی و مجازی

6

(بالک چین و)...

باتوجه به همکاریهای همسو صنعت بانک و بیمه
ارائه ابزارهای نوین در حوزه و ضرورت استفاده از خدمات بیمه در جهت کاهش
محصوالت بیمه و ابزارهای ریسکهای بانکی و عملیاتی مالی ،الزمست
محصوالت نوین مرتبط در این خصوص برای بانک
مالی
دی شناسایی گردد.
عوامل مؤثر تجهیز منابع ارزان
قیمت و راهکارهای عملیاتی آن
ارائه گردد.

مالی طرحهای مربوط به

با عنایت به اینکه کاهش بهای تمام شده از طریق
افزایش بهرهوری بانک از ضروریات یک بنگاه
اقتصادی است ،لذا شناسایی عوامل مؤثر برای این
موضوع بسیار مهم است.
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ارائه محصوالت بیمهای
برای ابزارهای مالی پر

7

ریسک

شناسایی عوامل مؤثر بر
تجهیز منابع ارزانقیمت و 8
ارائه الگوی مناسب

شناسایی روشهای نوین
ارائه ابزارها و محصوالت
اعتباری با ارزشافزوده باال

یکی از کانالهای مهم کسب درآمد بانک ،ارائه
خدمات اعتباری و کسب درآمدهای مشاع است.

ارائه خدمت در راستای افزایش
درآمدهای بانک علیالخصوص
درآمد کارمزدی

شناسایی ظرفیتهای درآمدزایی

جذب ،نگهداری و ارائه خدمت
مورد انتظار مشتری

هدفگذاری و برنامهریزی برای طول عمر مشتری

بهینهسازی سبد تسهیالت

در راستای استراتژی بانک

ارائه نوآورهای نوین تأمین مالی
اسالمی

تمرکز بر حوزه تأمین مالی اسالمی

ارائه خدمات و طراحی
محصوالت جدید اعتباری 9
بر

نیازسنجی

اساس

مشتریان
استراتژی تنوع درآمدها و
تأثیرات آن بر بازدهی بانک
تجزیهوتحلیل

ارزش

بلندمدت مشتری بهمنظور
بخشبندی

10

و

مدیریت

11

سودآوری مشتریان
ارائه الگویی جهت تعیین
ترکیب

بهینه

پرتفوی 12

مصارف
بررسی تجربیات بانکهای
خارجی

و

شناسایی

نوآورهای نوین تأمین مالی

13

اسالمی
بررسی الگوی های توسعه
بانکداری

جامع

مدل جامع ورود بانک در
ورود به بانکداری نوین و پاسخ به نیازهای مشتریان
(اختصاصی ،شرکتی ،خرد 14
حوزههای مربوطه و اخذ سهم از
خاص بانک در بخشهای مربوطه
بازار توسط بانک دی
در دنیا ارائه الگویی برای
بانک دی
تدوین راهبردها و طراحی

مدل جامع ورود بانک به حوزه
ورود به بانکداری نوین و پاسخ به نیازهای مشتریان
مدل کسبوکار ،نقشه راه 15
مربوطه و پیشتازی و نوآوری در
خاص بانک دی
بانکداری نوین
بانکداری باز بانک دی
بررسی مدلهای مختلف
بیمههای خدمات بانکی
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16

(سپرده ،پول ،اعتبار و
تسهیالت)
ارائه

مدل

درجهبندی

ادارات امور شعب براساس
شاخصهای

بانکداری

17

نوین
روشهای برآورد تأمین
مالی شرکتهای بازرگانی

18

و خدماتی
بررسی بهای تمام شده
محصوالت بانک دی با
رویکرد مهندسی مجدد
فرآیند ارائه این محصوالت

19

بهمنظور کاهش هزینه و
افزایش سودآوری
ارزش طول عمر ) (CLVو
ارزش ویژه مشتریان 20
بانکداری شرکتی
حوزه بانکداری اسالمی
اهداف تحقیق

توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت
انجام تحقیق

کاهش قراردادهای صوری
دستیابی به کمترین خطا در اجرای قانون بانکداری
افزایش ضریب تطبیق عقود و
بدون ربا
محصوالت با چارچوب بانکداری
بدون ربا
افزایش باور مدیران ،کارکنان و
مشتریان
پیشگیری از انحراف عقود

ارزیابی و بازآفرینی باورهای ذینفعان به مفهوم
بانکداری اسالمی و فواید حاصل از اجرای آن در
نظام بانکی (بانک دی)
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ردیف

عنوان پژوهش

شناسایی عوامل کلیدی
موفقیت اجرای بانکداری

1

بدون ربا در بانک دی

بررسی و تعیین رویکردها و
راهکارهای تعمیق بینش و 2
باورهای

ذینفعان

در

تحقق بانکداری اسالمی در

افزایش اعتماد عمومی

بانک دی
حوزه پشتیبانی

اهداف تحقیق

توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت
انجام تحقیق

ردیف

عنوان پژوهش
پیادهسازی سیستم جامع

مدون نمودن روشی جهت
ارسال و دریافت تأییدیه

زنجیره تأمین در سطح 1
ستاد و شعب
حوزه حقوقی

اهداف تحقیق

توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت
انجام تحقیق

انطباق ساختار تشکیالتی،
اساسنامهای و عملیات اجرایی و
نظارتی بانک با ضوابط و
مقررات نوین بورس و بانکداری

اقتضاء ماهیت امور بانکی

پیادهسازی صحیح نوع سفارش
محصول و مشخصات تولید در
قرارداد

رواج صحیح عقد استصناع به جای انعقاد قراردادهای
صوری

مسموع واقع شدن دفاعیات
بانک در برابر دعاوی بدهکاران
و بدحسابان بانکی فرصتطلب

پیشگیری از خارج شدن اسناد بانک از عِداد دالیل و
تسهیل در فرآیند اثبات مطالبات بانک با داشتن
دالیل محکمهپسند

ردیف

عنوان پژوهش

مبانی و نحوه اجرای
حاکمیت 1

دستورالعمل

شرکتی بورس در بانک دی
تبیین و تحلیل روابط
حقوقی ناشی از عقد 2
استصناع
بررسی و آسیبشناسی
پروندههای قضائی بانک
دی پیرامون قراردادهای
اعطای تسهیالت
پژوهش
مشکالت

درخصوص
ترهین

محل

اجرای طرح در شهرکهای
صنعتی توسط بانکها
حوزه ریسک
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3

4

اهداف تحقیق

توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت
انجام تحقیق

ردیف

عنوان پژوهش
تجزیهوتحلیل و ارزیابی
ریسک فعالیتهای بانک
دی و ارائه الگویی بومی

1

بهمنظور مدیریت ریسک
میزان

ارزیابی

ریسکپذیری هر یک از
دارائیهای مالی در اثر

2

نوسانات بازار و ارزش پول
ارائه مدلی جامع از ارزیابی
ریسکهای مختلف بانک

3

دی
تأثیر اندازه و نسبت اهرم
مالی بر ریسکپذیری بانک

4

بررسی رابطه بین ساختار
سپردهها

با

ورشکستگی
سودآوری

ریسک
بانک/

5

بانکها/

زیاندهی بانک
ارائه مدلی برای آزمون
استرس ) (Stress testدر

6

بانک دی
تدوین مدل ارزیابی انواع
ریسک در بخش بانکداری
شرکتی
حوزه مدیریت
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7

توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت
انجام تحقیق

اهداف تحقیق

ردیف

عنوان پژوهش

بررسی انواع الگوریتم موجود
کاربردیسازی
فازی و غیرفازی

تدوین الگوریتم استاندارد
اعالم درخواست تا ابالغ و

الگوریتمهای

اجرای نظارت بر حسن
اجرای تصمیمات هیئت

بدست آوردن مطلوبترین
الگوریتم فرآیند با توجه به
روشهای استاندارد و افزایش
بهرهوری

1

مدیره تا سطح شعب و
شرکتها

تدوین انواع مدلهای موجود
DAShbording

مدل

استفاده از تکنیکها و سیستمهای
مرتبط بانکی

مدیره و مدیریت دفتر

ارائه
DAShboarding
اختصاصی برای هیئت

2

هیئت مدیره ،با رویکرد
چابکی سازمانی

افزایش بهرهوری و اثربخشی
حوزه فناوری اطالعات
اهداف تحقیق

توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت
انجام تحقیق

ایجاد امکان اتصال میان
برنامهها و خدمات کاربردی با
مؤسسات مالی

توسعه برنامههای نوآورانه در صنعت بانکداری و
پرداخت

امکان انتخاب میزان شفافیت
مالی بهتر برای صاحبان سپرده
(از دسترسی باز تا اطالعات
خصوصی)

ایجاد جریانهای درآمدی جدید بانک

توسعه مزیت رقابتی بانک

افزایش چابکی صنعت بانکی

ردیف

عنوان پژوهش

روشهای نوین بهکارگیری

بهبود تجریه کاربری مشتری

34

و جذب مشتریان از طریق
بانکداری
)Banking

باز

( Open

1

شناخت عمیق و پیشگویانه از
مشتریان
شتابدهی به اتخاذ تصمیمات
بهکارگیری
با
تجاری
الگوریتمهای هوش مصنوعی
جهت موفقیت کسبوکار
کشف تقلب در سیستمهای مالی
اعطای صحیح تسهیالت و
اعتبار به افراد و کاهش ریسک
ایجاد تجربه کاربری مشتریان
در یک دنیای دیجیتال از طریق
تعامل با رابطهای هوشمند
تعاملی
افزایش سرعت و بازدهی
سرویس به مشتری

شخصیسازی بسیاری
انتظارات متغیر مشتریان

از

امنیت
ضریب
افزایش
سیستمهای تجاری و دادههای
تعاملی
افزایش شفافیت اطالعات و
جلوگیری از سوءاستفادهها در
سیستمهای مالی و بانکی
بیشینهسازی میزان بازگشت
سرمایه و کمینهسازی ریسک
سرمایهگذاری از طریق
Hedge Funding

یکی از حوزههای جذاب آینده بانکداری ،مهاجرت به
سمت بانکداری پیش گویانه از طریق ساخت
پروفایلهای پیشگویانه از مشتریان بانکی بهصورت
بالدرنگ ،خواهد بود .دسترسی به بانکها و
مؤسسات ارائهدهنده خدمات مالی و پرداخت میتواند
به شکل عاملهای مجازی که ترکیبی از راهکارهای
را به ازای هر فرد ارائه میدهد ،گسترش یافته و در
نتیجه این تبدیل ،درآینده استفاده از محصوالت و
خدمات سنتی رایج در صنعت بانکی (نظیر چک ،وام
و پرداخت) را با تکامل راهکارهای جامع مدیریت
پول ،کاهش داده و تمام نیازها را در یک خدمت
جامع ارائه دهد.

نوین

رویکردهای

بهرهبرداری از کالن دادهها
بهمنظور شناسایی الگوهای

2

مرتبط با مشتریان

با پیشرفتهای اخیر در هوش مصنوعی و تغییر
کاربری موبایل ،بانکها نیازمند تغییر نحوه ارتباط با
مشتریان نسل دیجیتال خود و شروع تعامل دیجیتال
با آنها میباشند .رابطهای تعاملی کاربری  CUIرابطهای تعاملی مشتریان
که بر بستر پلتفرمهای پیامرسان و رابطهای مبتنی
(چت بات ،رابطهای صوتی
بر متن و یا صدا هستند ،در حال تبدیل شدن به
تلفن همراه  ،گجت های 3
پارادایم بسیار رایج نسل دیجیتال هستند .بر مبنای
تجهیزات
هوشمند،
بسیاری از شاخصها ،رابطهای تعاملی کاربری،
چالشهای جدید و ناشناختهای را پیش روی پوشیدنی
بانکهای سنتی قرار داده که بانک با آنها به
کانالهای جدیدی که تعامالت مشتریان را شکل
میدهد ،دسترسی دارد.
پرکاربردترین و مهمترین کاربرد فناوری بالکچین
در صنعت بانکداری است ،زیرا در حوزه مالی ،امنیت
مهمترین مقوله است .مسائل مرتبط با حوزه
پرداخت ،خصوصاً پرداختهای بینالمللی با توجه به
شریط تحریم کشور ،فاینانس ،اعتبارسنجی هویت
دیجیتال مشتریان ،وامهای سندیکایی،KYC ،
 ،AMLحسابرسی ،گزارش اعتبار بنگاههای
تجاری و افراد و نظیر آن کاربردهای سیستمهای
مبتنی بر بالکچین و قراردادهای هوشمند در صنعت
بانکداری روز دنیا خواهد بود.
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فناوری

بالکچین،

قراردادهای هوشمند

4

ایجاد امکان تأمین سرمایه
عمومی از طریق قراردادهای
هوشمند
افزایش اعتماد مشتریان به
سیستمهای مالی
کاهش هزینههای نگهداری
سرورهای متمرکز بانکداری از
طریق به اشتراکگذاری
پردازش تراکنشها
الگوریتمهای شناخت بات
نت ها در شبکه بانکی
بهکارگیری هوش مصنوعی
در کشف تقلب

5

6

حوزه طرح و توسعه
اهداف تحقیق

توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت
انجام تحقیق

قرار گرفتن در بین  15بانک برتر
در رتبهبندی صد شرکت برتر بر اساس الگوی مورد نظر میتوان سازوکارهای
ایران و قرار گرفتن در بین  7اثربخش نوآوری را در بانک دی طراحی نمود و
بانک برتر از دیدگاه مشتریان در وضعیت فعلی را آسیبشناسی کرد
میان بانکهای خصوصی
با توجه به کاهش سودآوری از عملیات بانکی و
ارتقاء سودآوری با نرخ متوسط درآمدهای مشاع ،تمرکز بروی درآمدهای کارمزدی
و راهکارهای جذب آن از اهمیت باالیی برخوردار
 %10سالیانه
است

ارتقاء سودآوری با نرخ متوسط
 %10سالیانه

زنجیره تولید ارزش برای مشتریان از طریق گروه
مالی دی تبیین و شناسایی شود و راهکارهای بهبود
ایم ارزش از طریق افزایش فایده و کاهش هزینه در
هر یک از بخشها مورد نظر قرار گیرد.
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ردیف

عنوان پژوهش

طراحی الگوی نوآوری و
خالقیت بومی بانک دی بر

1

اساس وضعیت موجود

طراحی

مدل

افزایش

درآمدهای کارمزدی مبتنی

2

بر بانکداری الکترونیک

طراحی زنجیره ارزش گروه
مالی دی

3

نوع برخورد بانک دی با شرکتهای زیرمجموعه از
ارتقاء بهرهوری با نرخ متوسط
نظر برنامهریزی ،سازماندهی ،نظارت ،هماهنگی و
 %3سالیانه
تخصیص منابع بررسی شود.

بازشناسی مدیریت کاری و
هلدینگ داری گروه مالی 4
دی
شناسایی

و

رتبهبندی

عوامل مؤثر بر پیادهسازی
نظام مدیریت دانش در

5

سازمانها -مورد بانک دی
استقرار مدیریت دانش در
بانک دی

6

بخشبندی کسبوکارهای
کوچک و متوسط (SME
ها بر مبنای نیاز مشتریان

7

این حوزهها
طراحی کانالهای ارتباطی
با

مشتریان

حوزههای

کسبوکارهای کوچک و
متوسط ( SMEها)

8

بازطراحی ساختار سازمانی
بانک دی با رویکرد
سرویسگرا متناسب با
مأموریت و رسالت بانک با

9

تأکید بر سودآوری و
توانمندسازی بانک دی
ارائه مدلی هوشمند جهت
پایش محصوالت و خدمات

10

در سطح نظام بانکی
ارائه مدلی برای بیمه
فینتکها و استارتاپهای
منتخب
37

11

بررسی امکان تأمین مالی
(چتر
استارتاپهای

حمایتی
حوزههای

12

امور مالی توسط بانک دی
بهینهسازی اقالم عمده
ترازنامه بانکی
بررسی
تجزیهوتحلیل

13

تکنیکهای
رقبا

در 14

شبکه بانکی کشور
بررسی روش بهبود برنامه
عملیاتی و کاربردی بانک در
راستای افزایش توان و

15

بهرهوری کارکنان
کاربرد

امکانسنجی

بیومتریک در حوزههای
احراز هویت و ارائه خدمات
به مشتریان
بررسی و طرحریزی مدل
مبتنی بر بانکداری اجتماعی
تأثیر

16

17

تغییرات

سرمایهگذاری

بورسی

بانک دی بر نسبتهای

18

کفایت سرمایه
شبکههای
بهکارگیری
اجتماعی برای سودآوری

19

سرویسهای بانکی
بازطراحی مدل کسبوکار
بانک
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20

شناسایی و ارتقای مزایای
رقابتی بانک دی

21

استراتژی تأمین مالی در
حوزه فین تک و استارتاپ 22
ها
نظام

طراحی

حساب

متمرکز مرکز مبتنی بر
الگوی قیمتگذاری انتقالی

23

وجوه)(FTP
تعیین

سبد

صنایع

و

اولویتهای تخصیص در
صنایع و بخشهای مختلف
و

ظرفیت

تجاری

و 24

پتانسیلهای صادراتی با
تأکید

بر

دانشبنیان

39

شرکتهای

بانک مرکزی و بانک ملی

40

بانک ملی سال 1398
 طراحی مدلی برای اجرای برنامه استراتژیک بانک مطابق با اسناد باالدستی (با تأکید بر طراحی سامانه)طراحی یک مدل کاربردی برای تدوین استراتژیهای آموزش در بانک ملی ایرانطراحی مدل بهینه در زنجیرة تأمیناستقرار و اجرای نظاممند مدی ریت دانش در بانکطبقهبندی شغل و شاغل و طراحی سیستم کارراهه شغلی بهمنظور استقرار نظام رشد و ارتقای عدالت محور سرمایهانسانی
طراحی و اجرای الگوی برنامه توسعه فردی ) (PDPکارکنان و مدیرانطراحی نظام مدیریت ریسک یکپارچه ) (ERMدر بانکارائه الگوی بانکداری جامع توسعهای (مگابانک توسعهای) برای بانک ملی ایران تدوین نظام توسعه محصوالت و خدمات نوین و طراحی سامانه مدیریت چرخه عمر محصول یا خدمت بازطراحی ساختار سازمانی بانک ملی با رویکرد سرویسگرا متناسب با مأموریت و رسالت بانک با تأکید بر سودآوری وتوانمندسازی بانک ملی ایران
اولویتهای پژوهشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
ارائه مدلی هوشمند جهت پایش محصوالت و خدمات در سطح نظام بانکیارائه مدلی جهت بررسی زیست محصول و خدمت و طراحی سامانه مربوطتکنولوژی  Block Chainو کاربرد آن در محصوالت و خدمات بانکیطراحی مدلی برای پولرمزنگاری شده در تأمین مالی فینتکهاامنیت بانکداری باز و  APIهای بانکیاعتماد و امنیت در بانکداری دیجیتال در بستر پردازش ابریالگوریتمهای شناخت بات نت ها در شبکه بانکیامنیت بانکداری در بستر شبکههای اجتماعیتأمین امنیت مبتنی بر  Block Chainدر بانکداری دیجیتالیراهکارهای مقابله با حمالت فیشینگ در بانکداری الکترونیکراهکارهای مقابله با بدافزارهای بانکیبهکارگیری الگوریتمهای هوش مصنوعی (یادگیری عمیق ،شبکههای عصبی و  )...در حوزههای کشف تقلب و41

تشخیص نفوذ و امنیت پایانهها
مدلسازی فعالیتهای بانکی براساس یک ساختار پیچیده ) (Complexاقتصادیفین تکها و استارتاپها
ارائه راهکارهای مناسب جهت بهکارگیری شبکههای اجتماعی بهمنظور سودآوری سرویسهای بانکیارائه رویههای یکپارچهسازی کسبوکارهای مختلف مالیارائه مدلی برای بیمه فینتکها و استارتاپهای منتخبایجاد مدلهای کسبوکار جدید در ساختار درآمدی بانکبررسی امکان تأمین مالی (چتر حمایتی) استارتاپهای حوزههای امور مالی توسط بانک ملیبررسی ضرورت ،الزامات و الگوهای استانداردPSD2بررسی و شناخت فین تک¬های موفق در بخش تسهیالت اعتباریبررسی و شناخت فینتکهای موفق بهمنظور پیادهسازی ایدههای اثرگذار در بخش بررسی طرحهامطالعه بهرهگیری از توان فینتکها در حوزه انتقال وجه بینالمللی در بانک ملی ایرانبررسی الگوهای کاربردی در زمینه  Block Chainدر خصوص مبادالت تجاری و بانکی در دوران تحریم.بررسی مقایسهای شیوههای تأمین امنیت در پول رمزیبررسی و مطالعه روشهای نوین تأمین مالی در بانک از طریق شبکههای اجتماعی و بانکداری دیجیتالیپولرمزی و نحوه انتشار آن در بانکچگونگی ارزیابی و ارائه یک مدل مشخص جهت بررسی شرکتهای استارتاپی حوزه فینتکطراحی یک پروتکل امن در مقابل جعل هویت ،با رعایت گمنامی و انکارناپذیری در تولید پول رمزینقش ) Initial Coin Offering (ICOدر بانکدارینقش ) Initial Public Offering (IPOدر بانکداریمحصوالت و خدمات
بررسی محصوالت ترکیبی از سرویسها و محصوالت فعلی (مثال کاربردی؛ ارائه تسهیالت ارزانقیمت جهت دارندگاندستگاههای پایانه فروش با کاربرد و ماندة مناسب)
 شناسایی راهکارها پیرامون ارائه خدمات بانکداری نوین در بستر خدمات محتوابررسی روشهای افزایش درآمدهای غیرمشاع بانک در دوران تحریم. ارائه مدلی برای طراحی خدمات و محصوالت بانکی براساس نیازها و انتظارات مشتریان42

استراتژیهای جذب منابع ارزانقیمت از طریق ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطالعاتبررسی مدلهای مختلف بیمه های خدمات بانکی (سپرده ،پول ،اعتبار و تسهیالت)پژوهش در زمینه "تعهد پرداخت بانکی ( ")BPOو بررسی پیش¬نیازهای الزم برای استفاده از آن بهعنوان خدمتیجدید
پژوهش درخصوص کلیه ابزارهای پرداخت نوین بانکی در حوزه بینالملل و راهکارها و شیوههای بهکارگیری آنها دربانک
شناسایی فرصتهای جدید بهمنظور استفاده از ابزارهای نوین مالی اسالمی-شناسایی نیازها و فرصتهای جدید بازارهای هدف بهمنظور صدور ضمانتنامههای ارزی

فرایندها
ارائه مدل درجهبندی ادارات امور شعب براساس شاخصهای بانکداری نوین بررسی و مطالعه چگونگی اجرای بانکداری اختصاصی در بانک ملی ایرانروشهای برآورد تأمین مالی شرکتهای بازرگانی و خدماتیتعیین ابزارها و خدمات بانکی پرکاربرد در فرآیند پولشویی و تأمین مالی تروریسمبررسی الزامات اجرای استاندارد  EMVبرای کارتهای بانکیسازمانی
بررسی تأثیر ایجاد انگیزه در کارکنان برای پیگیری وصول مطالبات معوقتأثیر تفکر سیستمی بر هماهنگی واحدهای ستاد با صف در بانکتبیین ضرورت و تأثیر نظارت بر مصارف در کاهش میزان مطالبات غیرجاری شعبتبیین جایگاه ضمانتنامههای ارزی در حقوق بینالملل بررسی مزایا و معایب واگذاری برخی از امور انتظامی به بخش خصوصیضرورت ،الزامات و پیشنیازهای بانکداری شرکتیبررسی تأثیر اجرای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهاچالشها و موانع واگذاری شرکت های تابعه بانک ملی ایران و نقش نهادهای نظارتی در آنطراحی مدل جامع و بومی شده اقتصاد مقاومتی در بانک ملیمالی
43

بررسی تأثیر شاخصهای سالمت مالی بر سودآوری بانکارتباط بین مدیریت سود و کفایت سرمایه در بانکتأثیر الزامات نقدینگی برای بانکها در بازار بین بانکیبررسی نقش کفایت سرمایه بر سودآوری بانکبهینهسازی اقالم عمده ترازنامه بانکیارائه راهکار بهمنظور کاهش داراییهای منجمد و غیرمولد و تبدیل آنها به داراییهای مولدارائه مدل ارزشگذاری سهام شرکتهای زیرمجموعه بانک ،با توجه به نوع فعالیت آنهابررسی تأثیرات اعمال استانداردهای بینالمللی  IFRSبر سودآوری بانکبررسی چالشهای موجود در بانک ملی جهت کاهش هزینههای عملیاتیبررسی شاخص ها و راهکارهای نظارت اثربخش بر مصارف (به تفکیک سرمایه ثابت و سرمایه در گردش) در بانک ملیایران
بررسی عوامل مؤثر بر زیان شعب بهعنوان تهدیدی جدی برای سازمان با عنایت به لزوم سوددهی هر مؤسسه مالیتجزیهوتحلیل تهدیدها و فرصتهای پیشروی بانک ملی با ورود به بورسامکانسنجی بهکارگیری الگوهای مدیریت دارائی و بدهیهای ارزی بانک براساس مصوبات کمیته بالبررسی تأثیر بخشودگی مازاد جرائم تأخیر بر ایجاد انگیزه در بدهکاران برای بازپرداخت دیونبررسی اثرات اخذ کارمزد از تراکنشهای درون بانکی (کارت ها) بر رضایت و وفاداری مشتریان بررسی بهای تمام شده محصوالت بانک ملی با رویکرد مهندسی مجدد فرآیند ارائه این محصوالت بهمنظور کاهشهزینهها
بررسی تأثیر برون سپاری امور مربوط به وصول مطالبات غیرجاری بر میزان کاهش مطالبات معوقبررسی تأثیرات بودجهریزی عملیاتی بر سودآوری بانک بررسی راهکارهای جدید و مؤثر وصول مطالبات در بانک ملی ایرانبررسی شاخصهای مؤثر درآمدی بانک ملی بهمنظور بهینهسازی و تقویت شاخصهای مذکوربررسی عوامل کلیدی موفقیتآمیز در سایر بانکهای تجاری بر میزان کاهش مطالبات غیرجاری بررسی عوامل مؤثر بر زیان شعب به عنوان تهدیدی جدی برای سازمان با عنایت به لزوم سوددهی هر مؤسسه مالیبررسی و آسیبشناسی مطالبات معوق بانکبررسی و شناسایی تهدیدات برونسازمانی مؤثر بر افزایش مطالباتشناسایی و بررسی اثرات برونسپاری وصول مطالبات بر کاهش آنطراحی مدل مدیریت داراییها براساس مصوبات کمیته بال44

ارائه الگویی برای بررسی رابطه بین بانکداری شرکتی و مدیریت سود در بانکهابازاریابی و مشتریان
 بررسی رویکرد اعتبارسنجی مشتریان در صدور کارت اعتباری بررسی میزان استقبال و رضایت مشتریان از تبلیغات تلویزیون /بنرهای سطح شهر /سایت بانک و...تبیین استراتژیهای وفاداری مشتریان و بهبود ارتباط با آنها با استفاده از تکنیک دادهکاویبررسی تأثیر سیاست های آموزشی بانک بر عدم استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکارزیابی نیازها ،انتظارات و رفتارهای مالی فعلی و آتی مشتریان با تأکید بر مشتریان ممتاز)(VIPاستراتژی مربوط به حفظ و ارتقای کمّی مشتریان و رضایت آنها بررسی اشاعه پارامترهای بصری و شعار بانک بر افزایش دید مثبتبررسی انواع روشهای تبلیغاتی موجود و تعیین نوع تبلیغ جهت افزایش مراجعه به دستگاههای خودپرداز جهت کاهشهزینههای شتابی
بررسی آثار حضور بانک در شبکههای اجتماعی بر اعتماد و وفاداری به برندبررسی آثار حضور بانک در شبکههای اجتماعی بر جذب مشتریان جدیدبررسی بازاریابی رابطه مند و مکانیزم اجرای آن در بانک ملی ایرانبررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر ایجاد اعتماد و تعهد سازمانی در بانکبررسی تکنیکهای تجزیهوتحلیل رقبا در شبکه بانکی کشوربررسی شیوههای جذب منابع ارزانقیمت و شناسایی بازارهای هدفبررسی ضرورت بازاریابی دیجیتالی در بانکبررسی عادات رسانهای مشتریان بانک و طراحی برنامه تبلیغاتی کارآمدبررسی عوامل رضایتمندی و وفاداری مشتریان سپردهگذار اعم از حقیقی و حقوقیبررسی عوامل مؤثر بر ایجاد تصویر ذهنی سازمانی مثبتبررسی عوامل مؤثر در برندینگ و تبیین شاخصهای آن در بانک ملی ایران بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد تصویر ذهنی سازمانی مثبت با تأکید بر فناوریهای دیجیتالبررسی نقش تبلیغات بر توسعه کسبوکارهای الکترونیکیبررسی و ارائه راهبردهای بازاریابی الکترونیکی در بانک ملی ایرانبررسی و تحلیل آثار فعالیت در شبکههای اجتماعی بر میزان معرفی بانک به نسل جوانبررسی و تدوین شاخصهای مشتریان مؤثر در تحقق اهداف بانک و طبقهبندی آنها براساس نیاز مشتریان در هر45

طبقه
بررسی و شناخت کانالهای ارتباطی با مشتریان جهت بهینهسازی روشهای ارتباطی موجودبررسی و شناسایی دالیل کاهش جذابیتهای خدمات بانکی و ارائه راهبرد برای افزایش آنها بررسی و مطالعه الگوهای جذب و حفظ مشتریان بزرگ (سازمانی و فردی)تأثیر بازاریابی داخلی بر افزایش کیفیت خدمات و رضایت مشتریانتأثیر تکنولوژی اطالعات و ارتباطات ) (ITCبر بازاریابی خدمات بانکیراهکارهای جذب ،وفادارسازی و احیاء مشتریان بانک ملی ایرانشناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای برند بانک ملیشناسایی عوامل و بررسی اثربخش تبلیغات هدفمند در افزایش سپردهها و تسهیالتشناسایی و انتخاب مناسبترین کانالهای ارتباطی در زمینه بازاریابی اجتماعیشناسایی و تجزیهوتحلیل فرصتهای بازار و ترکیب بهینه آمیخته بازاریابیطراحی مدل سنجش نظرات عمومی مشتریان بانکعوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی از سوی مشتریان بانک ملی در مقایسه با بانکهای رقیبمیزان تأثیرگذاری پار امترهای بصری و شعار بانک بر افزایش دید مثبت عمومی نیازسنجی بازار در زمینه رویکردهای نوین بانکیتحلیل رفتار مشتریان در سپردهگذاری و بازپرداخت تسهیالت با استفاده از کالن دادههابررسی و شناسایی الگوی سنجش سودآوری مشتری برای بانکبررسی و ارائه مدلی برای بخشبندی مشتریان بر مبنای دادهکاویحقوقی
بررسیهای الزم پیرامون چالشهای موجود در دعاوی ورشکستگی از لحاظ ابعاد مالی و اقتصادی و خألهای تقنینی وتأثیر آن بر منابع بانک و راهبرد حقوقی مقابله با آن
بررسی چالش دعاوی راجع به مبایعهنامههای مقدم و تأثیر آن در ابطال اسناد رهنی و راههای قانونی مقابله با آن بررسی پیرامون مسئولیت ضامن در صورت ورشکستگی متعهد اصلی با توجه به مقررات قانونی در مقابل تعهدات تاجرورشکسته
پژوهش درخصوص چالشها و ابهامات و اجماالت قوانین مناقصه و مزایدهپژوهش درخصوص مشکالت ترهین محل اجرای طرح در شهرکهای صنعتی توسط بانکهاپژوهش درخصوص نحوه اقاله امالک تملیکی در بانکها ( با موضوع اقاله از منظر قانون مدنی متفاوت است)46

بررسی حقوقی راهکارهای نوین در باب عقود اسالمی و ابزارهای مالی مرتبطتحلیل حقوقی معایب و مزایای صدور ضمانتنامه توسط شرکتهای بیمهمنابع انسانی
ارزیابی عوامل به وجودآورنده فرسودگی شغلی کارکنان و راههای مقابله با آن در بانکبررسی نقش تعالی شخصیت در پیش بینی و مدیریت تعارضات کارکنان و مدیران در بانکارائه مدلی برای نظام ارزیابی عملکرد شایسته محور با رویکرد جانشینپروریبررسی ضرورت آزمونهای روانشناختی و مهارتی برای انتصابات در مشاغل مهم و کلیدیارائه راهکارهای جذب مدیران حرفهای و متخصص در شرکتهای تابعه بانک ملی ایرانارائه راهکارهای نوین برای ارتقاء سالمت جسمانی و کاهش استرسهای شغلی پرسنل حفاظت فیزیکیامکانسنجی طراحی و توسعه نظام آموزش از راه دور در بانک بهصورت گسترده بررسی اثر فضاسازی جذاب محیط کار با رعایت استانداردهای مختلف در زمینه ایمنی و حفظ آرامش در محیط کاربررسی بیماریهای سازمانی (شایعه سازی ،سکوت سازمانی ،فراموشی سازمانی ،بیانگیزشی...) ،بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانکبررسی تأثیر برنامههای آموزشی در ارتقای بهرهوری نیروی انسانیبررسی تبیین مؤلفههای مؤثر بر طراحی دورههای آموزشی با تأکید بر اثربخش شیوههای نوین آموزش بررسی چگونگی ایجاد تغییر در تفکر سازمانی در راستای تعالی سازمانیبررسی چگونگی ایجاد فرصتهای یادگیری نظام مند و منسجم و نحوه رعایت عدالت آموزشی در بانکبررسی رابطه توانمندسازی مهارتهای ارتباطی با عملکرد شغلی بررسی رضایت همکاران از خدمات ارائه شده در مراکز درمانی طرف قرارداد در سطح کشوربررسی شیوهها و الگوهای نوین آموزشی در دنیا و امکانسنجی پیادهسازی آنها در بانک بررسی عوامل رفتاری کارکنان در ارتقای میزان عالقهمندی مشتریان به بانک بررسی عوامل مؤثر بر کاهش انگیزه کارکنان به عنوان مهم ترین سرمایه بانک بررسی کیفیت ارائه خدمات رفاهی و درمانی مراکز طرف قرارداد با بانک و تأثیر آن بر رضایتمندی کارکنانبررسی میزان کارایی و ضرورت آزمونهای روانشناختی شغلی برای انتصابات در مشاغل کلیدیبررسی میزان تأثیر اجرای نظاممند مدیریت دانش بر بهرهوری کارکنان بانکبررسی میزان عوامل مرتبط با آسیبپذیری روانشناختی کارکنان بررسی نقش آموزش در کیفیت ارائه خدمات ارزی در شرایط قبل و بعد از تحریم و رعایت استانداردهای بینالمللی47

بررسی نقش برون سپاری خدمات درمان بستری در رضایتمندی همکاران در سطح کشوربررسی هزینه فایده برونسپاری دورههای آموزشی راهکارهای افزایش شادابی و انگیزه کاری پایدار کارکنان شعب بانک ملی ایران با توجه به محدودیتهای سازمانیموجود.
شناسایی عوامل مؤثر بر فشار روانی و بررسی رابطه آن با عملکرد فردی و سازمانیشناسایی مؤلفههای شایستگی مدیران صف و ستادشناسایی و احصای ریسکهای منابع انسانیشناسایی و احصای شاخصهای بهرهوری منابع انسانی (طراحی و استقرار سیستم مدیریت بهرهوری منابع انسانی)شناسایی و احصای شاخصهای کلیدی عملکرد)(KPIشناسایی راهکارهای ایجاد انگیزه و ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارکنان بانکطراحی مدل صالحیت حرفهای بانک ملی ایرانطراحی مدلی برای سنجش کیفیت و اثربخشی آموزش کارکنان در مؤسسات و مراکز خارج از بانکاعتباری
موانع اعطای تسهیالت به بخش تولید/صنعت ،با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی و...آسیبشناسی نظام بررسی طرحها در بانک ملی و ارائه الگوی بهینه برای آنآسیبشناسی و ارائه الگوی بهینه فرآیند بررسی طرحهای اعتباریبررسی تطبیقی شیوه¬های نوین مطالعات درخصوص امکانسنجی طرحهای اقتصادی بانک در کشورهای منتخب بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای یکنواخت اعطای تسهیالت ابالغی بانک مرکزی و ارائه طریق در مواجهه با ادعاهایاحتمالی مشتریان بانک و چالشهای پیشروی سیستم بانکی در صورت استفاده از قراردادهای مذکور
بررسی برونسپاری فرآیندهای بررسی طرحها ،مخاطرات آن و ارائه راهکاربررسی چگونگی اعطای تسهیالت مجدد به بدهکاران بخش های مختلف اقتصادی و تأثیر آن بر میزان وصول مطالباتبررسی در خصوص مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی بانک در قبال خسارات وارده به مشتریبررسی شرط داوری در قراردادهای دولتی ازجمله بانکهای دولتی و موانع قانونی و راهکارهای رفع آنبررسی قیمت تمام شده خدمات اعتباری و روشهای تأمین هزینههای مزبوربررسی نقش وثایق در اعطای تسهیالت و جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق بررسی و ارائه راهکار درخصوص دعاوی مربوط به ضمانتنامه های بانکی و توقف فرآیند پرداخت با نظر بر وقوع اعمالمجرمانه در صدور آن
48

 بررسی و ارائه راهکار در خصوص علت عدم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به نسبت اصل و سود در عقود مشارکتیتوسط ادارات اجرایی ثبت در پروندههای اجرایی
بهکارگیری الگوریتمهای هوش مصنوعی در تبیین و ارائه شاخصهای مؤثر اعتباریتدوین بانک اطالعاتی جامع برای پرفورماها یا پیشفاکتورهای مقایسهای در بررسی فنی طرحهاشناسایی و بهکارگیری ابزارهای الزم جهت شناسایی ذی¬نفعان واحد در فرآیند بررسی طرحطراحی مدل مناسب اعتبارسنجی مشتریاناستراتژی
 بررسی روش بهبود برنامه عملیاتی و کاربردی بانک در راستای افزایش توان و بهرهوری کارکنانبررسی و اندازهگیری شاخصهای عدالت و کارایی در نظام بانک ملیمطالعه تطبیقی درخصوص رتبهبندی شعب بانکها و ارائه الگوی مناسبتدارکات
 بررسی چگونگی فروش اموال تملیکی در شرایط رکود بازارارائه مدلی مناسب برای پیادهسازی مدیریت انرژی در بانک ملیآیندهپژوهی تأثیر صنعت بانکداری در تدوین برنامه استراتژیک طراحی فضاها و ارگونومی تجهیزاتبررسی راههای ارتقای کارایی و اثربخشی واحدهای مهندسی شاغل در بخش ارائه خدمات مهندسی ساختمانهای کثیربانک
بررسی مزایا ،معایب و موانع پیادهسازی استاندارهای ایزو در سازمان بانک با تأکید بر  4استاندارد  ISO50001مدیریتانرژیISO14001 ،مدیریت سبز (محیطزیست)ISO45001 ،مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و نظام آراستگی S5
 تدوین برنامه راهبردی بانک برای طراحی فضاهای کاری و ارگونومی تجهیزات و لوازم با تأکید بر آیندهپژوهی صنعتبانکداری
تدوین برنامه راهبردی بانک برای مقاومسازی ساختمانهای واجد شرایط بانکمستندسازی روشهای طراحی ،اجرا ،سرویس و نگهداری در ساختمانهای بانک ملیبینالملل
اثرات و شیوههای مختلف جرم پولشویی در امور ارزی بانک (بازرگانی و غیربازرگانی) و بررسی مقایسهای تأثیراتمنفی آن
49

اعتبار سنجی هوشمند مشتریان ضمانتنامههای ارزیامکانسنجی استفاده از اوراق مشتقه موجود در بازارهای بینالمللی برای پوشش ریسک نرخ ارز و با در نظر گرفتنعملیات بانکداری بدون ربا
آسیب شناسی و بررسی علل عدم موفقیت در دعاوی مطروحه در مجامع بینالمللی در حوزه ضمانتنامههای ارزیبررسی امکان بهرهمندی از ظرفیتهای صندوق ضمانت صادرات و شرکتهای بیمه در صدور ضمانتنامه وضمانت نامه متقابل ارزی با تمرکز بر ابعاد حقوقی موضوع باالخص در شرایط فعلی حاکم بر فعالیتهای بینالمللی بانکهای
ایرانی
بررسی آثار منفی و نیز فرصتهای ایجاد شده ناشی از تحریم بر فعالیتهای ارزی و سودآوری شعب داخل و خارجبررسی تأثیر تحریمها بر کاهش حجم صدور ضمانتنامه های ارزی و درآمدهای حاصله و ارائه راهکارهای مقابله با آنبررسی راهکارهای گسترش خدمات کارمزدی در بخش ارزبررسی شرایط حضور بانک در سایر کشورها در قالب تأسیس و یا خرید سهام بانک خارجیبررسی و شناسایی روشهای ارائه خدمات ارزی و جلب رضایت مشتریان در دوران تحریمبررسی و مقایسه وضعیت بانکهای خارجی در پایبندی به تعهدات تحت ضمانتنامههای ارزی متقابل صادره به نفعبانکهای ایرانی در شرایط اعمال تحریمها
برسی و تأثیر برونسپاری وصول مطالبات غیرجاری بر کاهش میزان مطالبات در حوزه ضمانتنامههای ارزیجایگاه ضمانتنامههای ارزی در تسهیل مبادالت و قراردادهای بینالمللیراهکارهای حقوقی بینالمللی در مواجهه با تحریمها در رابطه با عدم ایفای تعهدات بانکهای کارگزار خارجی تحتضمانتنامههای ارزی صادره براساس تضمین متقابل ایشان
شناسایی ،بررسی و تبیین اثرات نامطلوب تحریم در ارتباط با امور ارز بازرگانی (اعتباری اسنادی ،حواله /برات ارزی)بهمنظور پیشگیری از تحمیل هزینههای مشابه با استفاده از تجربیات گذشته
اوراق صکوک ارزی و کاربرد آن در شرایط تحریمی در راستای تأمین مالی بخش ارزی بانکفناوری اطالعات
نقش بانکداری الکترونیک بر کاهش معوقات بانکیارائه راهکارهای مناسب جهت بهکارگیری شبکههای اجتماعی بهمنظور سودآوری سرویسهای بانکیاستخراج شاخصهای بهرهوری خدمات بانکداریاستفاده از سیستمهای خبره در عملیات بانکی بررسی روندهای جهانی استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک و ارائه راهکار برای بانک ملی50

بررسی شیوههای پیادهسازی سیستم مرکزی ) (Core Bankingمبتنی بر بانکداری اسالمی در مقایسه با سیستممرکزی ) (Core Bankingبانکهای تجاری متداول در جهان
بررسی میزان تأثیر خدمات بانکداری الکترونیکی نوین (بام) در افزایش منابع و درآمدهای کارمزدی بانکبررسی نحوه نهادینه شدن واسطههای پرداخت الکترونیک غیربانکی در ایران بررسی نقش روابط عمومی الکترونیک در افزایش منابع بانک و ارائه مدلهای مرتبطتهدیدات سایبری فراروی شبکه بانکی و رسالت بانکها در تحقق پدافند سایبریچگونگی تحلیل هزینه فایده خدمات بانکداری الکترونیککاربرد کالن داده در صنعت بانکداریکاربردهای هوش امنیتی در شبکه بانکینقش تکنولوژی رایانش ابری در ارائه سرویسهای بانکینوآوری و فناوریهای جدید در حوزه امنیت در شبکه بانکی نوسازی و تجدید ساختار بانک براساس پیشرفتهای بانکداری الکترونیک ارائه مدل بانکداری باز ویژه بانک ملی با در نظر گرفتن مکانیزمهای امنیتی و الزامات کشوریمدلسازی معماری سیستمها و سامانههای موجود بانک ملیبررسی تطبیقی مدلهای مرجع بانکی در حوزه معماری)(BIAN,IFW,...مدیریت ریسک
بررسی رابطه بین ساختار هیئت مدیره و ریسک در بانکهاتأثیر فرآیند بانکداری الکترونیک در کاهش نرخ ریسک بانکتأثیر اندازه و نسبت اهرم مالی بر ریسکپذیری بانکاسناد خزانه اسالمی و نقش آن در تأمین مالی و ریسکهای مترتب بر آن در بانکبررسی رابطه بین ساختار سپردهها با ریسک ورشکستگی بانک /سودآوری بانکها /زیاندهی بانکبررسی ریسک های مرتبط با خدمات الکترونیک بانک ملی ایرانارائه الگوی مناسب برای اندازهگیری ریسک داراییهای بانکارائه مدلی برای آزمون استرس ) (Stress testدر بانک ملی ایرانارزیابی ریسک نقدینگی در بانکها با تأکید بر شاخصهای سودآوری و اهرمهای مالیبررسی پیش¬نیازهای استقرار مدل پیشبینی ریسک بازار (نرخ ارز ،نرخ بهره و غیره) براساس الزامات کمیته بال بررسی اثرات تک نرخی یا چندنرخی شدن ارز در ریسک نرخ ارز بازار51

بررسی امکان سنجی و نحوه ورود بانک در تسهیالت کنسرسیومی و مدیریت ریسک اعتباری بانک در آنبررسی تأثیر رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بر ریسک شهرت بانکبررسی تأثیر ریسک عملیاتی و ریسک شهرت بر بازده بانکبررسی مدلهای بهینه سازی پرتفوی بانک با در نظر گرفتن انواع سنجههای ریسک بازدهیبررسی نظام کنترلهای داخلی در بانک بهمنظور کاهش ریسک عملیاتیبررسی نقش و ضرورت مدیریت تداوم کسبوکار) ، (BCPدر حوزههای فناوری اطالعات ،لجستیک و سیستمهایبحرانی بانک ملی ایران
 بررسی نوسانات بازار و تعیین مارژ مناسب برای جلوگیری از افزایش ریسک در بانکبررسی و آسیبشناسی تنگناهای قانونی در مسیر پیادهسازی استانداردهای بینالمللی در حوزه بانکداریبررسی و تعیین شاخص بهمنظور مدیریت ریسک فناوری اطالعاتبررسی و طراحی نظام مدیریت ریسک منابع انسانیتأثیر ریسک غیرعملیاتی بر تغییرات سود پرتفوی سرمایهگذاریهای بانکشناسایی ،تبیین و ارائه راهکار بهمنظور کاهش ریسکهای مترتب بر صدور ضمانتنامههای ارزیشناسایی و ارزیابی ریسکهای هر یک از فرآیندهای بانک و تعیین راهکارهای پوشش آنهاطراحی سیستمی برای محاسبه میزان مجاز برای پذیرش ریسک در بانک ملی ایران براساس روش "ارزش در معرضخطر"
 طراحی سیستمی برای محاسبه میزان مجاز پذیرش ریسک در عملیات ارزیمدیریت ریسک تجارت آنالیننظارت و سیاستگذاری ،مقررات و آئیننامهها
بررسی الگوها ،الزامات و قوانین  Peer-to-peer- lendingدر ایران بررسی نقاط ضعف و قوت اعمال نظارت بر مصارف بصورت مکانیزه و برخط و مقایسه آن با سیستم موجود فعلی باتوجه به تجارب سایر بانکها در این زمینه
بررسی و آسیبشناسی تنگناهای قانونی در مسیر پیادهسازی استانداردهای بینالمللی در حوزه بانکداری بررسی اثرات تک نرخی یا چند نرخی شدن ارز بر اجرای طرحهابررسی بیت کوین ) (Bitcoinو نقش آن در فرآیند پولشویی و تأمین مالی تروریسمبررسی تأثیر قوانین مرتبط با امور بانکی در قانون بودجه سنواتی کل کشور ،بر میزان مطالبات شبکه بانکی52

بررسی تکنیکهای استانداردسازی فرم های مورد استفاده در صف و ستاد بانک ملی ایران بررسی عوامل موفقیت شعب موفق بانک و ارائه مدلی اجرایی برای سایر شعب بررسی قوانین و مقررات مربوط به بانکداری اسالمی و الزامات بانکهای مرکزی کشورهای اسالمی برای ارائه خدماتبررسی میزان اثربخشی کنترلهای داخلی در پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسمبررسی نظام کنترل داخلی در بانک بهمنظور کاهش ریسک عملیاتی بررسی و تعیین الگوهای رفتاری و نیز مصادیق نقل و انتقاالت مرتبط با تأمین مالی تروریسمطراحی یک برنامه مؤثر و کارا در زمینه شناسایی مشتریان ) (KYCبرای پیشگیری از بروز پولشویی و تأمین مالیتروریسم
مشکالت و موانع اجرایی شدن قانون برگزاری مناقصات در بانکهای دولتی بررسی مشکالت بانکها در عملیاتاجرای قراردادهای رهنی واحدهای خارج از کشور
-نقد و بررسی ماده  126آییننامه اجرای اسناد الزم االجراء در روند اجرایی پروندههای بانکی

53

موضوعات نظام پولی و مالی جمهوری اسالمی ایران (تهیه از آقایان نجفی و آذرفر)
 .1اعتبارسنجی
 .1.1اعتبارسنجی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 .1.2اعتبارسنجی مؤسسات ارائهدهنده خدمات مالی در کشور
 .1.3اعتبارسنجی مشتریان بانکها برای دریافت تسهیالت
 .1.4اعتبارسنجی مشتریان بانکها برای ایجاد حساب جاری ،دریافت  ،LCدریافت کارت اعتباری و ...
 .1.5اعتبارسنجی شرکتهای تجاری
 .1.6اعتبارسنجی بیمه شوندگان توسط شرکتهای بیمه
 .1.7طراحی نظام سنجش شفافیت شرکتی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 .2تحلیل رفتار بازار سهام
 .2.1خوشهبندی و طبقهبندی رفتار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 .2.2پیشبینی بازار سهام مبتنی بر رفتارهای گلهای و اکتشاف قواعد گلهای بازار
 .2.3بررسی تأثیر ساختارها و جریانات فضای مجازی بر رفتار بازار سرمایه
 .2.4ارائه الگوریتمهای خریدوفروش بازار برای اکتشاف قواعد خریدوفروش در بازار بهمنظور مدیریت بهینه پورتفو
 .2.5پیشبینی انواع شاخصهای بازار
 .2.6پیشبینی ورشکستگی
 .3ارزیابی
 .3.1ارزیابی عملکرد صکوک
 .3.2ارزیابی شفافیت شرکتی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 .3.3ارزیابی حاکمیت شرکتی در بانکها
 .4بررسی همبستگی بین نوسانات بازار سرمایه و پول
 .5ایجاد سیستم طبقهبندی ریسک و مدلسازی ریسک صندوقهای سرمایهگذاری بهصورت اختصاصی
 .6طراحی سیستم نظام تأمین مالی شرکتهای نوپا
 .7طراحی نرمافزار انتخاب بهینه با امکان تجمیع
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