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 1399های پژوهشی وزارت اقتصاد سال اولویت

 های کلیدی اقتصادیبر پیشران تأکیدمنظور ارتقای رشد و رونق تولید با تهیه الگوی اجرایی مناسب، به .1

 های اقتصادی و مالی کشورکاوی در راستای تدوین و تنظیم سیاستاستفاده از راهکار داده .2

 اصالح ساختار بودجه با نگاه ویژه بر تعیین قاعده مالی مناسب .3

 های پولی و مالیبررسی تعامل میان توزیع درآمد و سیاست .4

نابرابری و تعیین چارچوب جدید حمایت از اقشار  بررسی اثر آزادسازی قیمت کاالهای مشمول یارانه بر فقر و .5

 پذیرآسیب

شناسی و ارائه برنامه عملیاتی بهبود حقوق مالکیت در ایران، با تمرکز بر دو زیرشاخص حقوق مالکیت فیزیکی آسیب .6

 و حقوق مالکیت فکری

 های مختلفبرداری در دستگاهبهبود فرایند صدور جواز تأسیس و پروانه بهره .7

 سازی نظام یکپارچه الکترونیکی مجوزدهی در ایراننقشه عملیاتی پیاده .8

 وکاررسانی مجوزهای کسبآزمایی و تکمیل اطالعات اظهارشده توسط مراجع صدور مجوز در پایگاه اطالعراستی .9

 های میدانیاز طریق انجام بررسی

 هاآننهاد و واگذاری امور به های مردمنخصوصی و سازماطراحی و تدوین سازوکارهای توانمندسازی بخش .10

 هاوکارها و دانشگاهخصوصی با استفاده از اهرم ارتباط کسبسازی بخشتوانمند .11

 (دولت) عمومی بخشدیجیتال بر بازاریابی  تأثیرهوشمند(/چگونگی ) دیجیتالدولت و بازاریابی  .12

 (اشتغال -رشد اقتصادی -های اقتصادی )تورمخصارائه الگو جهت بررسی افزایش حداقل دستمزد بر شا .13

 هبوکارهای مهم و پر متقاضی کشور اندازی برخی کسبفرایند )در سطح بین دستگاهی( راه نمودن مدلشناسایی و  .14

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

 های عمومیراییتهیه و تدوین بسته سیاستی مدیریت اموال و دا .15

 ماندهدولتی باقی هایشرکتسازی گذاری خصوصیتهیه و تدوین بسته سیاست .16



2 
 

 تدوین الگویی برای پایش ثبات مالی در ایران .17

 سنجی استفاده از ابزارهای مالی در مدیریت بحران بانکیامکان .18

 ایرانارائه چارچوبی برای ایجاد سازوکار پوشش نوسانات نرخ ارز در  .19

 گذاری و نظارت بر بازار سرمایه ایران از منظر نظارت شایستهارزیابی مقررات .20

 سازی آنشناسی سازمان همکاری اقتصادی اکو و راهکارهای پیشنهادی برای فعالآسیب .21

 تدوین و ارائه الگویی برای بررسی اثرات تغییرات نرخ تعرفه بر متغیرهای کالن اقتصادی کشور .22

 های اجرایی مجری وصولبررسی علل عدم تحقق مناسب درآمدهای عمومی مصوب قوانین بودجه سنواتی دستگاه .23

 های زیربنایی کشورارائه الگویی برای ارزشیابی دارایی .24

 های زیرزمینیگذاری داراییمطالعه تطبیقی درخصوص نحوه شناسایی و ارزش .25

 عمومی بخشبداری و مالی طراحی مدل تعالی سازمانی نظام حسا .26

 ارائه ابزار بهینه شناسایی حباب در بازار اوراق بدهی .27

 بخش عمومیهای داخلی در سازی حسابرسی کنترلسنجی پیادهامکان .28

 حسابانذیهای وظایف نظارتی و اجرایی بررسی چالش .29

 گذاریهای سرمایههای دولت در قالب شرکت پروژه و صندوقبررسی نحوه مدیریت دارایی .30

 مالی دولت با استفاده از اسناد خزانه اسالمیشناسی تأمینآسیب .31

و تدوین  1349و مقایسه آن با سال  1366بررسی مشکالت اجرایی مفاد قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  .32

 راهکارهای اجرایی مناسب در زمینه مدیریت مالی دولت

 های اجراییکارهای اجرای قوانین استخدامی ایثارگران در دستگاهها و ارائه راهبررسی چالش .33

 هاآنبررسی انواع قراردادهای منعقده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوانین و مقررات حاکم بر  .34

 بررسی تطبیقی حاکمیت شرکتی در ایران با منطقه و جهان .35

 سازی آن در ایراندولتی در جهان و بومیهای بنگاهداری بررسی و مطالعه نظام .36



3 
 

دولتی )متمرکز و غیرمتمرکز و یا ترکیبی(،  هایشرکتاعمال مدیریت و مالکیت سهام دولت در  هایروشبررسی  .37

 متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور

 انسازی آن در ایردولتی در جهان و بومی هایشرکتریزی بررسی و مطالعه نظام بودجه .38

 (دولتی موفق در جهان )حداقل ده شرکت بزرگ دنیا هایشرکتمنابع مالی و ساختار مالی  تأمینبررسی  .39

سازی آن با دولتی و متناسب هایشرکتمدیره و مدیران عامل  هیئتارزیابی عملکرد اعضای  هایروشبررسی  .40

 هاآننظام پرداخت حقوق و مزایای 

 های سیستم بانکی کشورداراییارزیابی کیفیت  .41

های بهبود عملکرد تهیه و تدوین گزارش تحلیل عملکرد مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیشنهاد پروژه .42

 (1398)بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد سال 

 پایش و سنجش سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد در ستاد وزارتخانه .43

 تقویت کنترل داخلی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی یهاراهبررسی  .44

 وکاری جدیدکسب هایمدلوکار فعلی و خلق کسب هایمدلنوین در دگرگونی  هایفناوریبررسی  .45
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 های پژوهشی سازمان بورساولویت

 الف  ابزارهای مالی

 کارکرد ابزارهای مالی جدید در توسعه بازار        .1

 های توسعه یافتهو کارکرد آن در بورس (Short Selling) ی فروش استقراضیبررسی و مطالعه        .2

  Securities lending)دهی اوراق بهادار )بررسی و مطالعه در خصوص قرض        .3

 هاآنهای قانونی انتشار انواع گواهی سپرده و بررسی راهکارهای اجرایی و نیازمندی        .4

 سرمایه بازار در ریسک پوشش هایروش و ابزار بررسی      .5

 

  ب  نهادهای مالی

 سرمایه در بازار دست دوم و ارائه یک الگوی مناسب تأمین هایشرکتهای بررسی ساختار، وظایف و کارکرد        .6

 ایران برای 

 سرمایه بازار در مستغالت کاال، در گذاریسرمایه هایصندوق کارکردهای         .7

 نقش کارگزاران در توسعه بازار سرمایه )جذب، حفظ و رضایت مشتریان، ارائه انواع خدمات(        .8

 تهران بهادار اوراق بورس در گذاریسرمایه هایصندوق توسعه راهکارهای بررسی         .9

یت ی این فعالهای مختلف و راهکارهای توسعهکارگزاری در کشور هایشرکتها و خدمات بررسی تطبیقی فعالیت        .10

 در ایران

 (Securities firmاوراق بهادار، کارگزاری ) هایشرکتبر  تأکیدنقش نهادهای مالی در توسعه بازار سهام با      .11

 CCP گذاری اوراق بهادار وکارکردهای نهاد سپرده     .12

 های مالیگریواسطه کنترل تضاد منافع در     .13

 بررسی تطبیقی الگوهای موجود() ناظربا مقام  هاآنگر و ارتباط نهادهای خود تنظیم     .14
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  سازی و بازار سهامج  خصوصی

 با استفاده از مکانیزم بورس اوراق بهادار سازیخصوصیتجربه کشورها در      .15

 قانون اساسی بر بازار سرمایه ایران )بازار بورس اوراق بهادار( 44های اصل بررسی آثار اجرای سیاست     .16

 سازیخصوصی جذب برای سرمایه بازار در سازیظرفیت      .17

 بررسی آثار اجرای برنامه سهام عدالت بر بازار سرمایه     .18

 دولتی قبل و بعد از واگذاری در بورس هایشرکتای عملکرد بررسی مقایسه     .19

 مشمول واگذاری به بخش خصوصی هایشرکت مدیریت انتقال سازوکارهای      .20

 

  المللی کردن بورسد  بین

                 المللیاندازی بورس بینتدوین الگوی مناسب برای راه     .21

 ای و جهانیههای منطقتر با بورسالمللی بورس اوراق بهادار و تعامل بیشمطالعه ارتقای جایگاه بین     .22

 خارجی در بورس تهران هایشرکتهای خارجی و پذیرش در بورس هاشرکتاجرایی پذیرش  راهکارهای      .23 

 بهادار اوراق بورس صنعت در دغاما و سازییکپارچه      .24 

 سنجی و بررسی پیامدهای پذیرش نهادهای مالی خارجی در بازار سرمایه ایرانامکان     .25 

 معامالت فرامرزی و اثرات آن برای بازار سرمایه ایران )خروج سرمایه(     .26 

 

  سازیهـ  فرهنگ

 کشور سرمایه بازار در مردم مشارکت افزایش راهکارهای بررسی      .27

 ی فرهنگ سهامداریبررسی راهکارهای توسعه     .28

 فرهنگ و پنداشت عموم بر جذب سرمایه خارجی تأثیر     .29
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  قوانین و مقررات و 

 پذیرفته شده در بورس هایشرکتبررسی الزامات قانونی و ارائه راهکارهای اجرایی راهبری شرکتی برای      .30

 44بررسی چارچوب قانونی، نظارتی و بازار سرمایه کشور و ارائه راهکارهایی برای حصول اهداف مورد نظر در اصل      .31

  و مقررات و نقش آن در توسعه بازارسازی قوانین هماهنگ     .32

 هابورس هایکارکرد بر مقررات و قوانین تأثیر      .33

 مقررات و رویدادها تناوب و تنوع اثر در بازار در اطمینان کاهش      .34 

 گذاریسرمایه هایشرکت مقررات تطبیقی مطالعه      .35 

 گذاریسرمایه هایشرکتضرورت بازنگری در قانون و مقررات       .36 

 ی تطبیقی با کشورهای مختلفبررسی نقاط قوت و ضعف قانون بازار اوراق بهادار ایران در مقایسه     .37

  ایران یسرمایه بازار بر آن آثار و 44 اصل قانون بررسی      .38 

 

  هاشرکتز  

 هاشرکت ارزش بر (ownership structure) بررسی اثر ساختار مالکیتی     .39

 اقلیت سهامداران حقوق از حمایت در استراتژیک سهامداران نقش      .40

  هاآنپذیرفته شده در بورس بر بازده سهام  هایشرکتمالی  تأمینمختلف  هایروش تأثیر     .41

هایی، صنعت ن حذف شده از تابلوی بورس )از دیدگاه مدیریت و معامالت به اشخاص واسطه، هایشرکتشناسی آسیب     .42

 افشای اطالعات، منع دستکاری و غیره ....(

 تهران بورس در سهام قیمت و سود تقسیم هایسیاست      .43

 پذیرفته شده در بورس هایشرکتاستقالل هیئت مدیره در      .44

 حذف شده از بورس هایشرکتهای حسابرسی ارزیابی و مقایسه گزارش     .45
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 گری مالی شرکتی بورسبهبود گزارش     .46

 بورس هایشرکت مالی هایگزارش انتشار سرعت بر مؤثر عوامل      .47

 بورس هایشرکت سود بینیپیش خطای بر مؤثر عوامل      .48

 ای حسابرسی نشدهدورهنهای میاگزارش اطالعات محتوای      .49

 آن اطالعات شفافیت میزان و بورس هایشرکت در وابسته اشخاص با معامالت وسعت      .50

 بهادار اوراق هایبورس درآمد ترکیب و وکارکسب الگوی      .51

 هاگری کنترل داخلی ناشران اوراق بهادار بورس: الزامات و نیازمندیگزارش     .52

 

 ح  کالن بازار

  ایران  شناسی بازار سرمایه )بازار اوراق بهادار(آسیب     .53

 بررسی مشکالت تاالرهای مناطق و ارائه راهکارهای مناسب برای حل آن     .54

 الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر بورس اوراق بهادار تأثیر     .55

 پذیری شاخص قیمت بورس اوراقمتغیرهای سیاسی بر نوسان تأثیربررسی       .56

 بررسی الزامات و آثار آزادسازی ورود و خروج سرمایه خارجی بر بازار سرمایه ایران     .57

 بازار سازیشفاف در آن نقش و سرمایه بازار در رسانیاطالع گسترش نحوه مطالعه      .58

 سهام بر بازار بررسی اثر نرخ تورم     .59

 ایران سهام بازار بر آن اثرات و  پولی هایسیاست      .60

های مناسب در این حلی راههای مختلف و ارائهبررسی تطبیقی میزان سهام شناور و دامنه نوسان قیمت در بورس     .61

 زمینه

تعداد صنایع، تعداد سهامداران( و  ، سهام شناور،بازار ارزش معامالت، حجم) بورس مختلف ابعاد ایمقایسه بررسی      .62

 های اصلی توسعه بازارشناسایی محرک
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 های عرضه و تقاضا در بورس اوراق بهادار تهران و راهکارهای حذف آنبررسی اثرات ناشی از تشکیل صف     .63

 راهکارهای مناسب برای بهبود آن ارائهبررسی میزان کارایی بازار سهام و      .64

 جایگزین گذاریسرمایه هایفرصت سایر و سرمایه بازار تطبیقی سیبرر      .65

 نوسانی اثرات و کارایی آزمون سهام، بازار      .66

 ها(و بازار سرمایه ایران )تهدیدها، فرصت شدنجهانی     .67

 آن بر بازار سرمایه تأثیرفناوری اطالعات و      .68

 آن بر توسعه بازار تأثیرگذاری خارجی در بازار اوراق بهادار و سرمایه     .69

 بازار عملکرد بر آن تأثیرات و بورس شدنشرکتی      .70

 ها(ها و چالشفرصت) بهادارگسترش جغرافیایی بازار اوراق      .71

ی روش مناسب برای بازار سرمایه یارائهو  (IPO) یی عمومی اولیهمختلف عرضه هایروشکارهای بررسی راه     .72

 ایران

 

   ط  سایر موضوعات

 ی ایرانگذاران در بازار سرمایهبررسی و مطالعه الگوهای رفتاری سرمایه     .73

 و نقدشوندگی بر مؤثر عوامل) هاآن قیمت ثبات و نقدشوندگی درجه روی بر  سهام سازی بازار اثرات      .74

 سهام(زار با در Spread کاهش

 افشای اطالعات هایروشو  بررسی نحوه     .75

 حباب قیمتی و راهکارهای جلوگیری از تشکیل حباب در بورس اوراق بهادار تهران     .76

 هاگری کنترل داخلی ناشران اوراق بهادار بورس: الزامات و نیازمندیگزارش     .77

  ق بهادار تهرانسهام در بورس اورا روندهای تصادفی و قیمت     .78

 ( و توسعه بازار سرمایهPost-Trade) معامله از بعد هایفعالیت کارایی      .79
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 آن بر بازار سرمایه تأثیرفناوری اطالعات و      .80

 تهران بهادار اوراق بورس در نظارتی نقش و تجاری منافع تضاد کنترل      .81

 معاملهکارایی معامالت و فرآیندهای پس از      .82

 فناوری اطالعات هایشرکتانتشار اطالعات و نقش      .83

 هاگری کنترل داخلی ناشران اوراق بهادار بورس: الزامات و نیازمندیگزارش     .84
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 های پژوهشی بورس کاالاولویت

 معرفی ابزارهای مالی جدید در جهت توسعه بازارهای بورس کاالی ایران .1

( در معامالت خرد و Commoditiesگذاری کاالها )ان به جایگاه مرجعیت قیمتمدل تبدیل بورس کاالی ایر .2

 ها، مزایا و موانع(کالن )شامل الزامات، فرصت

های مختلف اقتصادی )کشاورزی، صنعتی در بورس کاالی ایران در بخش پذیرشقابلبررسی موانع ورود کاالهای  .3

 و معدنی، نفت و پتروشیمی(

 ار در تجارت کاالیی و طراحی الگوی مناسب در ایراننقش انبارها و قبض انب .4

 استفاده از ابزارهای بورس کاالی ایران در تجارت کاالیی ایران هایمدلارائه  .5

 پوشش ریسک فعاالن بورس کاالی ایران هایروشبررسی ابزارها و  .6

 های جدیدسنجی انتشار اوراق بهادار مبتنی بر کاال بر روی داراییامکان .7

 ی ارزی در ایرانسنجی و ارائه مدل بازار مشتقهامکان .8

 عوامل مختلف بر توسعه و عمق بازار قراردادهای آتی/اختیار معامالت/گواهی سپرده کاالیی تأثیر .9

اصالحی مبتنی بر تجارب  هایمدلتسویه و پایاپای و تحویل بورس کاالی ایران و ارائه  هایمدلشناسی آسیب .10

 ی دنیاهای کاالیسایر بورس

 بورس کاالی ایران هایفعالیتهای عمومی در مورد راهکارهای افزایش آگاهی .11

 الگوهای بهینه پوشش ریسک تجارت کاالیی در اقتصاد ایران .12

 ارائه مدل بهبودیافته تضمین معامالت در بورس کاالی ایران .13

 های مختلف جهانبررسی تطبیقی نظام انبارداری در بورس کاالی ایران و بورس .14

 مالی در بورس کاالی ایران تأمینسازی ابزارهای سنجی پیادهکانام .15

 ی بازارهای کاالیی در ایرانراهبرد و مدل توسعه .16

 مختلف کاالیی در بورس کاالی ایران هایگروهرونق معامالت  هایاستراتژیبررسی  .17

 های کاالیی در توسعه اقتصاد و تجارت کاالیی کشوربررسی ابعاد و تبیین نقش بورس .18
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 بازارمحور تنظیم بازار کاالهای اساسی در ایران و حمایت از بخش کشاورزی هایمدل .19

 هاآنارزیابی و تنقیح قوانین و مقررات حاکم بر بورس کاالی ایران و ارائه پیشنهاد برای بهبود  .20

 ( در بازارهای بورس کاالی ایرانMicrostructureبررسی ریزساختارها ) .21

 (های کشاورزی، صنعتی و معدنی، فلزات و پتروشیمیان در توسعه اقتصاد ملی )در حوزهارزیابی نقش بورس کاالی ایر .22

 های کلی اقتصاد مقاومتینقش بورس کاالی ایران در تحقق سیاست .23

های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی و رونق تولید در راستای نقش بورس کاالی ایران در تحقق سیاست .24

 قام معظم رهبریتحقق پیام نوروزی م

 های کاالیی در ایران و جهانبررسی تطبیقی سازوکار نظارت بر بورس .25

های ترسیم محیط نهادی بورس کاالی ایران )بررسی روابط متقابل شرکت بورس کاالی ایران با سایر نهادها از جنبه .26

 مختلف(

 معامالتی در شرکت بورس کاالی ایران هایروش( ابزارها و Typologyبندی )ارائه دسته .27

آفرینی و های کاالیی منتخب دنیا و ارائه الگوی مناسب برای نقش( در بورسDealersها )بررسی نقش دالل .28

 در بورس کاالی ایران هاآنتعریف 

 پژوهی بازارهای بورس کاالی ایران و ارائه راهکارهای سیاستیآینده .29

های مختلف و راهکارهای افزایش و بهبود خدمات کارگزاری در کشور هایشرکت ها و خدماتبررسی تطبیقی فعالیت .30

 کارگزاری در حوزه بورس کاالی ایران

 بررسی الگوها و شیوه نظارت بر انجام معامالت .31

 ی مبادالت در تجارت کاالیی در ایرانالگوهای افزایش شفافیت و کارایی و کاهش هزینه .32

 رس کاالی ایران بر اقتصادعملکرد بازارهای مختلف بو تأثیر .33

 بررسی کارایی بازارهای بورس کاالی ایران .34

 بررسی ابعاد فقهی و حقوقی فرآیندهای اجرایی بورس کاالی ایران .35

 آثار تحوالت کالن اقتصادی بر بازارهای بورس کاالی ایران .36
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 ادیی اقتصآزاد و ویژه بر نقش مناطق تأکیدارائه مدل نقش بورس کاالی ایران در ساماندهی بازرگانی خارجی با  .37

 بررسی راهکارهای کسب درآمد از طریق انتشار اطالعات در حوزه بورس کاالی ایران .38

ای هها و توانمندیگیری از ظرفیتهای توزیع محصوالت و کاالهای استراتژیک و اساسی با بهرهطراحی شبکه .39

 شرکت بورس کاالی ایران

 د مالی رفتاریبررسی بازارهای بورس کاالی ایران با رویکر .40
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 1398پژوهشی )کاربردی( بانک توسعه تعاون برای سال هایاولویت

 اقتصادی–بانک بر مبنای بانکداری اجتماعی  وکارکسبارائه مدل  .1

 سنجش کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان بانک .2

 وضعیت رضایتمندی و تعهد همکاران بانک توسعه تعاون شناسیآسیببررسی  .3

 از آن رفتبرون هایراهمطالبات غیر جاری بانک و  شناسیآسیب .4

 

 :فناوری اطالعات و ارتباطات

 بانکی–ارائه مدلی جهت اجرای فین تک ها در حوزه مالی  .1

 خدمات بانکی و کاربرد آن در محصوالت وBlockchain فنّاوری .2

 نقش بانکداری دیجیتال در کاهش مطالبات غیر جاری بانک .3

 :مالی

 ساختار درآمدی بانک جدید در وکارکسب هایمدلایجاد  .1

 افزایش درآمدهای غیر مشاع بانک هایروشبررسی  .2

 غیرعملیاتی هایهزینهموجود در بانک جهت کاهش  هایچالشبررسی  .3

 و تضمینات در بازگشت اقساط تسهیالتی بانک وثایقانواع  تأثیربررسی  .4

 :حقوقی

 بر وصول مطالبات غیر جاری بانک مؤثربررسی راهکارهای کاربردی و  .1

 مطالبات غیر جاری بانک شناسیآسیببررسی و  .2

 مشتریان وثایقبررسی آثار و پیامدهای تملک  .3

 :اعتبارات

 بررسی رفتار مشتریان بانک در بازپرداخت تسهیالت پرداختی و ارائه راهکارهای مناسب .1

https://ttbank.ir/fa/page/100475-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%8A.html
https://ttbank.ir/fa/page/100475-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%8A.html
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 روستایینقش بانک توسعه تعاون در ایجاد اشتغال  .2

 بانکی با توجه به شرایط اقتصادی کشوربهینه تخصیص تسهیالت  حلراهبررسی و ارائه  .3

 :فرآیندی

 نوین بانکی هایشاخصو شعب کشور بر اساس  هااستانمدیریت شعب  بندیدرجهارائه مدل  .1

 ستادی بانک واحدهایو ارزیابی عملکرد  ریزیبرنامهنظام  شناسیآسیببررسی و  .2

 اجرائی بانک و ارزیابی عملکرد واحدهای ریزیبرنامهنظام  شناسیآسیببررسی و  .3

مدیریت( در بانک  وریبهرهسرمایه انسانی،  وریبهرهسرمایه،  وریبهره) وریبهره گیریاندازه هایروشبررسی  .4

 توسعه تعاون

 :سرمایه انسانی

 شایستگی مدیران صف و ستاد هایمؤلفهشناسایی  .1

 سرمایه انسانی بانک هایشاخصشناسایی و احصای  .2

 وضعیت رضایتمندی و تعهد همکاران بانک شناسیآسیببررسی و  .3

 :امور مشتریان

 مطالعه و شناسایی بازارهای نوظهور جهت افزایش منابع بانک .1

 مطالعه و شناسایی بازارهای نوظهور جهت افزایش درآمدهای کارمزد محور بانک .2

 مطالعه و شناسایی بهترین شیوه اقدامات بازاریابی در سطح کشور با هدف الگوبرداری .3

 بخش تعاون هایفعالیتبانک در زنجیره ارزش  مؤثربررسی راهکارهای  .4

 :نظارت و بازرسی

 پیشرو دنیا هایبانکبازرسی و حسابرسی از راه دور در  هاینظاممطالعه تطبیقی  .1

 نقش حراست در ایجاد و انگیزه و پویایی کارکنان هایروشبررسی  .2
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 های پژوهشی بانک کشاورزیاولویت

 و بانکداری عمومیحوزه مشتریان 

 دکتری( نامهایانپپژوهی )بینی وضعیت آینده صنعت بانکداری در ایران مبتنی بر رویکرد آیندهپیش 1

 ( در بانک کشاورزی )مطالعه و بررسی، ضرورت و الزامات(CEMاجرای مدیریت تجربه مشتری ) 2

 ضرورت و الزامات(استقرار بانکداری مجازی در بانک کشاورزی )مطالعه و بررسی،  3

 هوش هیجانی بر افزایش فروش انواع خدمات بانک تأثیر 4

 فرهنگی مناطق مختلف کشور در پذیرش انواع خدمات بانکی هایویژگینقش  5

 بازاریابی حسی بر تصمیمات مشتری تأثیر 6

 

 حوزه اعتبارات و بانکداری شرکتی

 راهکارهای حضور بانک در آنبررسی زنجیره عرضه شیالت و آبزیان و ارائه  1

 کشاورزی برای پرداخت تسهیالت هایطرحدر ارزیابی  زیستمحیطمعیارهای توسعه پایدار  تأثیرارائه راهکارهای سنجش  2

 تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی بر صادرات محصوالت کشاورزی تأثیربررسی  3

 ا توجه به بحران آبحل بهینه تخصیص تسهیالت بانکی ببررسی و ارائه راه 4

 تبیین نقش اعتبارسنجی مشتریان در کاهش مطالبات غیر جاری در بانک کشاورزی 5

 اعتبارات بانک کشاورزی پرتفویطراحی مدل ترکیب بهینه  6

 بخش کشاورزی هایفعالیتمرتبط با  هایپروژه هایریسک بندیاولویتشناسایی و  7

 فقرزدایی و افزایش درآمد روستاییانتبیین نقش بانک کشاورزی در  8

 بخش کشاورزی افزودهارزشاعتبارات بانک بر  تأثیر 9

 و ارائه راهکارهای مناسب پرداختیبررسی رفتار مشتریان بانک در بازپرداخت تسهیالت  10
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 حوزه مالی و پشتیبانی

 صندوق بیمه کشاورزان در استان ... های کارگزاران بخش خصوصیبررسی راهکارهای نظارت، کنترل و کاهش هزینه 1

 شناسایی راهکارهای افزایش درآمدهای غیرمشاع بانک نسبت به کل درآمدها 2

 ها( و مصارف )تسهیالت( بانک کشاورزی در استان ...ی منابع )سپردهبررسی و شناسایی ترکیب بهینه 3

 ریسک نقدینگی در بانک کشاورزی بینیپیشو  گیریاندازهطراحی مدل مناسب  4

 مناسب کنترل و مدیریت نقدینگی بر پایه مبادالت الکترونیکی در بانکداری نوین هایمدلمطالعه تطبیقی  5

6 

 هاییانهپاخدمات بانکداری الکترونیکی در افزایش منابع و درآمدهای کارمزدی بانک )مطالعه موردی  تأثیربررسی میزان 

 فروش(

 و بازرسی حوزه نظارت

 و دنیاپیشر هایبانکهای بازرسی و حسابرسی از راه دور در مطالعه تطبیقی نظام 1

 

 حوزه مدیریت

1 
ام انج منظوربههای موجود ای و پتانسیلهای فعال در بخش کشاورزی به تفکیک قارهشناسایی مؤسسات و اتحادیه

 های مشترک بانک و مؤسسات مورد اشارههمکاری

 حوزه روابط عمومی و ارتقاء نقش آن در ایجاد ارتباطات و ایجاد همدلی سازمانی هایفعالیتارزیابی اثربخشی  2

 موجود در جامعه برای ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی بانک هایظرفیتشناسایی  3

 ایبین حوزه

 ارائه الگوی مناسب مدیریت ریسک عملیاتی در بانک کشاورزی 1

 کفایت و ارائه الگوی بازمهندسی فرایندهای عملیاتی در بانک کشاورزیبررسی  2
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 1398پژوهشکده بیمه سال 

 و کمی) ایبیمه خدمات از گیریبهره به مردم گرایش کاهش یا افزایش بر ایبیمه هایشرکت تبلیغات اثربخشی ارزیابی 1

 (محتوا تحلیل و پرسشنامه کیفی،

 ریسک براساس بیمه هایشرکت توانگری محاسبه روش ارزیابی 2

 پرسشنامه، کمی،-کیفی) 95 الی 1394 زمانی فاصله در ایبیمه هایشرکت تبلیغاتی هایکمپین اجرایی شناسیآسیب 3

 (محتوا تحلیل

 (مصاحبه و فیکی) کارآمدی و کارایی بر تنبیهی و تشویقی مختلف عوامل تأثیر و کارکنان سازمانی رفتار شناسیآسیب 4

 (ثالث و بدنه) اتومبیل بیمه هایرشته در خسارت ضریب شناسیآسیب 5

 کشورها سایر در داخلی هایشرکت برای سنجی بازار 6

 بیمه هایشرکت توسط شده جذب پرتفوی ترکیب و میزان بر اقتصادی رکود و رونق هایدوره اثرات بررسی 7

 بیمه صنعت در دیجیتال اقتصاد الگوهای بررسی 8

 به سطح هم کشورهای در مشابه هاینمونه با آن مقایسه و ایبیمه هایشرکت تبلیغاتی هایآگهی تطبیقی بررسی 9

 (محتوا تحلیل کیفی،) درمان تکمیلی و زندگی خودرو، هایرشته تفکیک

 مختلط بیمه هایشرکت هایحساب سایر از زندگی هایبیمه معامالت هایحساب تفکیک اجرایی راهکارهای بررسی 10

 بیمه هایشرکت خسارت ضریب بر آن تأثیر و خانواده انفرادی درمان هایرشته بررسی 11

 یقیتطب مطالعات مبنای بر بیمه مؤسسات فنی ذخایر کسری/مازاد تخمین و تعهدات برآورد اکچوئری هایروش بررسی 12

 (مختلف هایرشته در)

 هریک باطارت و ذینفعان و شدگانبیمه گذاران،بیمه حقوق دیدگاه از) زندگی هایبیمه قرارداد انواع حقوقی ساختار بررسی 13

 (هاآن از

 هشدارپیش پیشرو هایشاخص بر تأکید با بیمه مؤسسات بر مالی نظارت نوین هایشاخص بررسی 14

 (پرسشنامه کمی،) هاشرکت ایبیمه خدمات از گذارانبیمه رضایت میزان بر مؤثر عوامل بررسی 15
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 ایبیمه خدمات شبکه توسعه در ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد بررسی 16

 تحلیل کیفی،) ایبیمه هایرشته تفکیک به ایبیمه مطالب انتشار/  انعکاس به کشور هایرسانه اهتمام میزان بررسی 17

 (محتوا

 (پرسشنامه کمی،) بازرگانی ایبیمه مفاهیم با مردم آشنایی میزان بررسی 18

 شرکت ترازنامه و هاحساب در هاگذاریسرمایه سایر از ریاضی ذخایر محل از گذاریسرمایه تفکیک نحوه بررسی 19

 آن به مربوط اجرایی هایضمانت و داریسهام هاینصاب حد کنترل نحوه بررسی 20

 در نامهبیمه صدور و دهینرخ نحوه با آن مقایسه و آمیزفاجعه حوادث پوشش در بیمه هایشرکت دهینرخ نحوه بررسی 21

 کشورها سایر

 ه،پرسشنام کیفی،-کمی) بیمه فرهنگ توسعه در کشور بیمه صنعت هایعمومی روابط تبلیغاتی و ایرسانه نقش بررسی 22

 (مصاحبه

 ریسک ارزیابی انسانی بعد یا و خسارات بروز در انسانی عامل نقش بررسی 23

 هاخبرگزاری مکتوب، هایرسانه اجتماعی، هایرسانه تفکیک به ایبیمه مفاهیم ترویج در رسانه جایگاه و نقش بررسی 24

 (گفتمان تحلیل یا محتوا تحلیل کیفی،) هاسایت و

 خسارت ضریب کاهش در خسارت ارزیاب و رسانکمک هایشرکت جایگاه و نقش بررسی 25

 (ترکیه و روسیه چین، ژاپن، هند، جنوبی، کره نظیر) ایران با همسو کشورهای اتکایی بیمه و بیمه بازار مطالعه و بررسی 26

 ادراتص و تولید رونق منظوربه( ترکیه عراق، فارس، خلیج حوزه افغانستان،) دیگر کشورهای در بیمه صنعت بررسی 27

 خدمات

 هاسیستم پویایی رویکرد با ایبیمه هایرشته وکارکسب هایمدل تدوین 28

 زندگی هایبیمه در استرس تست اجرایی دستورالعمل و اجرایی هایروش 29
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 1399بانک دی 

 بانک دی 1399پژوهشی سال  هایاولویت

 (ارشد و رساله دکترا نامهپایان)

 حوزه مبارزه با پولشویی

 عنوان پژوهش ردیف
ضرورت توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و 

 انجام تحقیق
 اهداف تحقیق

1 

بررسی ابعاد جرم پولشویی 

مالی تروریسم از  تأمینو 

 هایکنوانسیونمنظر 

 المللیبین

متعددی در خصوص  ایمنطقهو  المللیبیناسناد 
جرم پولشویی به تصویب رسیده است، این اسناد 
راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با جرم پولشویی 

 . انددادهارائه 

  

2 

پولشویی، اقدامات و 

راهکارهای نظارتی در حوزه 

 ارزهای خریدوفروش

 دیجیتال

با توجه به افزایش و گسترش فناوری اطالعات و 
الی، م و انتقاالتاستفاده از ابزارهای دیجیتال در نقل 

بررسی راهکارهای نظارتی در حوزه ارز دیجیتال 
م نیاز مالی تروریس تأمینمبارزه با پولشویی و  ازجمله

 .استمبرم جامعه امروزی 

  

3 

تعیین  هایروشبررسی 

ریسک مشتریان در حوزه 

 مبارزه با پولشویی

نای ها بر مبمشتری بندیطبقهشناسایی مشتری، 
های ریسک و اجرای ضوابط دقیق برای مشتری

و نظارت سیستمی بر گردش عملیات مشتری  پرخطر
تشخیص موارد مشکوک در مبارزه با  منظوربه

 .پولشویی از اهمیت خاصی برخوردار است

  

4 
در کشف  یکاودادهکاربرد 

 موارد مشکوک به پولشویی

آن  ایهالگوریتمو استفاده از  یکاودادهبا استفاده از 
ه مشتریان نسبت ب هایتراکنشبا بررسی  توانمی

 .کشف موارد مشکوک اقدام نمود

  

 بازرسیحوزه 

 عنوان پژوهش ردیف
توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت 

 انجام تحقیق
 اهداف تحقیق
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1 

عدم رعایت  شناسیآسیب

قوانین و مقررات بانکی 

 هابانکتوسط کارکنان 

    

2 
اعمال نظارت در  هایشیوه

 خصوصی و دولتی هایبانک
    

3 

کیفیت  تأثیربررسی 

رسیدگی به شکایات بر 

های عملکردی شاخص

 هابانک

    

  

اشتباهات  شناسیآسیب

در سطح شعب  پرتکرار

بانک و راهکارهای کاهش 

 هاآن

    

4 

در حفظ حقوق  مؤثرعوامل 

بانک در ارتباط با 

قراردادهای منعقده با 

 تابعه هایشرکت

    

5 

 هایسیستمو  هاروش

نظارتی در نظام بانکی در 

 کشورهای در حال توسعه

    

 حوزه روابط عمومی و تبلیغات

 عنوان پژوهش ردیف
توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت 

 انجام تحقیق
 اهداف تحقیق

1 
سنجش اثربخشی تبلیغات 

 بانک دی

واند تمنظور از تبلیغ اثربخش، تبلیغی است که می
انگیز خاطره یریتأثتوجه مخاطب را جلب کند؛ 

داشته و کنش خرید مخاطبان را تحریک و دریافت 
(.  1381حسی مخاطبان را بیدار کند )پورکریمی، 

ها، به شناسایی نقاط قوت و ضعف نتایج این ارزیابی
 کندتبلیغات کمک شایانی می

طراحی مدل اثربخشی تبلیغات 
 بانک دی
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2 

طراحی پرسونای شناخت و 

مشتریان بانک دی در 

جهت  SME’s حوزه

پیام، محتوا،  یسازیشخص

 خدمات و محصوالت

ه بازار است ک یبندبخشهای پرسونا یکی از شیوه
های کمی ای از دادهآوری و تحلیل مجموعهاز جمع

 ای از جامعه هدفو کیفی برای ایجاد الگو یا نماینده
اد ان فرضی و عام افرشود. پرسونا، نمایندگحاصل می

 ارسروک هاآنکار روزانه با وواقعی هستند که کسب
انداز و ، چشممأموریتدارد. طراحی پرسونا حول 

 این دو گریدعبارتبهشود. های برند انجام میارزش
 باشند وگرنه برندسازی بدون راستاهمفعالیت باید 

های کلیدی و نهایی ناقص و درنظرگیری مخاطب
معنی خواهد بود. با توجه به انتخاب استراتژیک بی

در جهت هدف قرار دادن  1400افق  دربانک 
های متوسط، ضرورت شناخت پرسونای وکارکسب

این دسته از مخاطبان جهت تدوین استراتژی 

 .روری استارتباطی و تبلیغاتی بانک ض

طراحی پرسونای مشتریان بانک 

 SME’s دی در حوزه

3 

و شناسایی  یسازادهیپ

بهبود مدیریت  یهافرصت

تجربه مشتریان در بانک 

؛ شعب یا موردمطالعهدی )

 (بانکداری الکترونیک

 Customer) یمشترتجربه 

Experience/CX) ترین عوامل کلیدی ازجمله
است. به همین دلیل،  هاسازمانافزایش درآمد 

های اخیر بر روی گذاری هنگفتی در سالسرمایه
انجام  هاسازمانمدیریت تجربه مشتری از سوی 

 یک شده و در حال انجام است. براساس نتایج
سازمان در  5000 از بیش گارتنر، سوی از پژوهش

دنیا، یک مدیر تجربه مشتری و واحد اختصاصی 
زمان سا هایقابلیتو تجربه مشتری دارند تا منابع 

را در جهت بهبود مداوم تجربه مشتری همراستا کند 

 .و به حرکت درآورد

  تدوین استراتژی تجربه مشتری

4 

بررسی رابطه میان شاخص 

 تالش مشتری

(customer effort 

score)  ،با رضایت

وفاداری و ریزش مشتری 

 در بانک دی

ی جدید نسبتاًسازی شاخص تالش مشتری مفهوم
هایی که در حال حاضر در است از برخی فعالیت

 رمؤثسازی های کشور وجود دارد. پیادهبرخی سازمان
آن ابتدا نیازمند تغییر تمرکز در واحدهای مراقبت و 
رضایت مشتری است تا به کمک کاهش تالش 
مشتری، عدم وفاداری را کم کنند و در گام بعد 

 فناوری اطالعاتینیازمند منابع انسانی توانمند و 
بازخورد مشتری را پشتیبانی  مؤثرهستند که چرخه 

و خودکار نماید و بتواند دستاوردهای این شاخص 

 .کار را نشان دهدوهای کلیدی کسبروی شاخص

شاخص  تأثیربررسی میزان 

 customer) تالش مشتری

effort score)  ،بر رضایت
 وفاداری و ریزش مشتری
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5 

 ایرسانهشناخت عادات 

مختلف مشتریان  هایگروه

بانک دی با هدف تدوین 

 –استراتژی ارتباطی 

 ایرسانه

عوامل در طراحی کمپین تبلیغاتی  ترینمهمیکی از 
ارتباطی و تبلیغاتی  هایاستراتژیو اثربخشی 

مختلف  هایگروه ایرسانهسازمان، شناخت عادات 
بلیغات ت سازیبهینهمشتریان است تا از این طریق با 

و بودجه تبلیغاتی، به بیشترین میزان در معرض قرار 
 .گرفتن مخاطبان هدف دست یابیم

 ایرسانهالگوسازی عادات 
مخاطبان جهت انجام تبلیغات 

 اثربخش

6 

 یهایتداعنگاشت شبکه 

برند بانک دی نزد مشتریان 

با استفاده از نقشه مفهومی 

 (bcm) برند

قوی،  یاشبکهدرک ارزش ویژه برند شامل شناسایی 
است که در  ییهایتداعاز  فردمنحصربهمطلوب و 

ذهن نقش بسته است. هدف این پژوهش 

 ( bcm) روش نقشه مفهومی برند یریکارگبه

 یسازکپارچهیاستخراج شبکه تداعی برند،  منظوربه
و ترسیم نقشه اجماعی برند است. نقشه  هاآن

اصلی است که  یهایتداعاجماعی برند شامل 
 کندیمو معین  دهدیمتصویر ذهنی از برند را نشان 

مستقیماً و کدامیک غیرمستقیم به  هایتداعکه کدام 
به هم مرتبط  هاتداعیبرند پیوند دارند و چگونه 

 .هستند

د ی برنهاتداعینگاشت شبکه 
ی نزد مشتریان با بانک د

 استفاده از نقشه مفهومی برند

(bcm) 

7 

ممیزی برند و بررسی روابط 

آن در  هایشاخصمیان 

صنعت بانکداری 

 (: بانک دیموردمطالعه)

با توجه به نوسانات عملکردی احتمالی در طول عمر 
زمانی مختلف ممیزی  هایدورهدر  بایستمیبرند، 

دقیقی از میزان سالمت کاری برند انجام گردد. 
که عالوه بر توجه  دهدمیشواهد زیادی نشان 

های داخلی به ممیزی وکارکسبناکافی بسیاری از 
مستمر برند، ابزار کارآمدی نیز در این حوزه به چشم 

در تحقیق حاضر باید سه هدف  رونیازا. خوردنمی
تشریح مفهوم ممیزی برند و کلی دنبال شود: 

ممیزی آن، ممیزی برند در صنعت  هایشاخص
یاد شده و بررسی  هایشاخصبانکداری از منظر 

 .بر یکدیگر هاشاخصاثرات این 

ممیزی برند و بررسی روابط 
آن در صنعت  هایشاخصمیان 

: بانک موردمطالعهبانکداری )

 (دی

8 

 طراحی مدل شهرت

(Reputation)  برای

بر  تأکیدبانک دی با 

 ادراکی ذینفعان هایتفاوت

ازمان س هایقابلیتشهرت به معنای ارزیابی منابع و 
. شهرت یا آوازه شودیمذینفعان تعریف  لهیوسبه

نتیجه ارزیابی کلی ذینفعان از وجهه نهادینه شرکت 
 پیرامون آن است و هایسیستمو تشریح خشنودی 

ساخت و تفسیر آن نیز بر مبنای چندین معیار مختلف 
. آوازه یا شهرت بر وفاداری ذینفعان ردیگیمصورت 

 هایمؤلفهدارد، اما پاسخ به پرسش از اینکه  تأثیر

 طراحی مدل شهرت

(Reputation)  برای بانک
 هایتفاوتبر  تأکیددی با 

 ادراکی ذینفعان
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شهرت ساز از دیدگاه هر یک از ذینفعان چه وزنی 
مانده است. طراحی  جوابیبهنوز  کندیمکسب 

تا  کندیمای بانک دی کمک مدل شهرت بر
بر شهرت بانک از دیدگاه هر یک از  مؤثر هایمؤلفه

ذینفعان کلیدی بانک شناسایی شود تا بر اساس آن 
 یهاتیوضعسازمان بفهمد که باید چگونه به 

 .مختلف واکنش نشان دهد

 یگذارهیسرماحوزه 

 عنوان پژوهش ردیف
توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت 

 انجام تحقیق
 اهداف تحقیق

1 

طراحی نظام ارزیابی 

های تابعه شرکتعملکرد 

 بانک

    

2 

 هایروشبررسی 

در کاهش بهای  رگذاریتأث

تمام شده پول با تمرکز بر 

 گذاریسرمایهپرتفوی 

 بانک

    

3 
طراحی مدل بهینه در 

 تأمینزنجیره 
    

4 
 یپرتفو سازیبهینه

 بورسی گذاریسرمایه
    

5 

طراحی محصوالت و 

خدمات مالی مورد استفاده 

 در بازار سرمایه

    

6 

 گذاریسرمایهکاهش  تأثیر

 یهانسبتبورسی بر 

 کفایت سرمایه
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7 

مدیریت تنوع برای 

 هایبخش ییافزاهم

خدمات مالی، بانکی و بازار 

 سرمایه

    

8 

تعیین ساختار سرمایه 

و  هاصندوقبهینه بانک، 

 تابعه آن هایشرکت

    

9 

دالیل  شناسیآسیب

شکست محصوالت و 

 خدمات جدید بازار سرمایه

    

10 

گذاری ارائه مدل ارزش

 هایشرکتسهام 

زیرمجموعه بانک، با توجه 

 به نوع فعالیت آن

    

11 
سازی اقالم عمده بهینه

 ترازنامه بانکی
    

12 

مالی اسالمی  تأمین

از طریق انتشار  هاپروژه

اوراق بهادار با پشتوانه 

 رهن ثانویه

    

13 

 سازیبهینهتعیین مدل 

پویای پرتفوی 

بورسی با  گذاریسرمایه

 احتساب هزینه معامالتی

    

14 

تعیین نسبت بهینه 

بورسی  هایگذاریسرمایه

 هایبانکدر  غیر بورسیو 

 داخلی
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15 

ارزش در  گیریاندازه

معرض خطر 

بانک و  هایگذاریسرمایه

 راهکارهای مینیمم سازی

    

 حوزه اعتبارات

 عنوان پژوهش ردیف
توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت 

 انجام تحقیق
 اهداف تحقیق

1 

افزایش در  هایروش

و آمدهای غیر مشاع 

سهم بازار بانک  شیافزا

 دی

   افزایش درآمدهای غیرمشاع

2 

محصول سازی در 

بانکداری بدون ربا با 

الگوگیری از خدمات و 

محصوالت موفق بانکداری 

 متعارف

   داشتن تنوع محصول اعتباری برای مشتریان متنوع

3 

نوین  هایروشبررسی 

اعتبارسنجی و قابلیت 

 هایبانکدر  سازیپیاده

 ایران

   بهبود فرآیند اعتبارسنجی

4 

مطالعه عقود اسالمی مورد 

استفاده برای اعتبار در 

حساب جاری و الزامات 

 هایبانکاجرایی آن در 

 اسالمی

   منابع و مصارف توأمافزایش 

5 

و  هاشاخصتعیین 

راهکارهای نظارت 

اثربخش بر مصارف در 

   جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری



28 
 

بانک دی در جهت کاهش 

 مطالبات غیرجاری

6 

 شناسیآسیبارزیابی و 

بانک از  رفتبرون هایراه

 افزایش حجم مطالبات

   جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری

7 

معماری فرآیند  سازیبهینه

اعتباری بانک دی در جهت 

سرعت با حفظ نهایت 

 بهداشت اعتباری

ارائه خدمت با در مقایسه با سایر افزایش سرعت در 
 رقبا

  

8 

بررسی نقش وثایق و 

تضامین در مدیریت ریسک 

اعطای تسهیالت و ارتباط 

آن با غیر جاری شدن 

 تسهیالت

   مدیریت و کاهش ریسک

9 

های بررسی تطبیقی شیوه

سنجی نوین امکان

اقتصادی در  هایطرح

 داخلی و خارجی هایبانک

    

 و امور شعبحوزه بازاریابی 

 عنوان پژوهش ردیف
توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت 

 انجام تحقیق
 اهداف تحقیق

1 

طراحی ابزارهای بانکی 

کوچک و  یهابنگاهبرای 

 متوسط

 در راستای استراتژی بانک و تمایز نسبت به رقبا

ابزارها و خدمات بانکی  ارائه
جدید برای جذب و نگهداشت 

کوچک و متوسط و  یهابنگاه
متمایز نمودن خدمات به این 
گروه از مشتریان نسبت به سایر 

و افزایش سهم درآمدی  هابانک
 خدمت ارائهاز محل 
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2 

طراحی مدل چرخه عمر 

محصوالت و خدمات بانک 

 دی

 هاآن سازیبهینهو  هاطرحلزوم تعیین مرحله عمر 

بانک و  هایطرحبررسی کلیه 
تعیین مرحله عمر و 

راهکارهای  ارائهو  شناسیآسیب
 بهبود

3 

مدل پویا برای  ارائه

 هایطرحمحاسبات مالی 

 بانکی

براساس تغییر  هاطرحانجام هزینه فایده دقیق 
 ارائهشرایط محیطی و حفظ سودآوری در طول دوره 

 خدمت به مشتری

 از تغییرات متأثرمدل پویا  ارائه
تورم، نرخ سود بانکی، 

سالمت بانکی و  هایشاخص
 هایبینیپیشغیره که براساس 

صورت گرفته در زمان طراحی 
محصول، بتوان این متغیرها را 

محصول اعمال  هایویژگیدر 

 .نمود

4 

طراحی محصوالت و 

خدمات جدید بانکی مبتنی 

 بر درآمدهای کارمزدی

 افزایش سهم درآمدهای کارمزدی برای بانک

طراحی محصوالت و خدماتی 
منجر به درآمدهای کارمزدی که 
 .شود

5 

بررسی ورود بانک به 

در حوزه فین  گذاریسرمایه

 تک و استارتاپ ها

تقویت برندینگ بانک و افزایش سهم از بازار 
 توسعه بازار و رسوخ در بازار هایاستراتژیبراساس 

مدل جامع ورود بانک در 
مربوط بررسی و سهم  هایحوزه

 .سرمایه مشخص گردد

6 

 تأمین هایپروژهبررسی 

مربوط به  هایطرحمالی 

ارزهای دیجیتالی و مجازی 

 (... )بالک چین و

و  هاحوزهمالی در این  تأمین هایدرخواستافزایش 
 توجهقابلدرآمدهای 

 هایپروژه هایمدل ارائه
و نحوه ارزیابی جهت  اندازیراه

 مالی مربوط تأمین

7 

ای ارائه محصوالت بیمه

ابزارهای مالی پر برای 

 ریسک

همسو صنعت بانک و بیمه  یهایهمکارباتوجه به 
و ضرورت استفاده از خدمات بیمه در جهت کاهش 

بانکی و عملیاتی مالی، الزمست  یهاسکیر
محصوالت نوین مرتبط در این خصوص برای بانک 

 .دی شناسایی گردد

ابزارهای نوین در حوزه  ارائه
محصوالت بیمه و ابزارهای 

 مالی

8 

بر  مؤثرشناسایی عوامل 

قیمت و تجهیز منابع ارزان

 ارائه الگوی مناسب

با عنایت به اینکه کاهش بهای تمام شده از طریق 
بانک از ضروریات یک بنگاه  وریبهرهافزایش 
ن برای ای مؤثر، لذا شناسایی عوامل استاقتصادی 

 .استبسیار مهم  موضوع

تجهیز منابع ارزان  مؤثرعوامل 
قیمت و راهکارهای عملیاتی آن 

 .گردد ارائه
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9 

ی نوین هاروششناسایی 

ارائه خدمات و طراحی 

محصوالت جدید اعتباری 

 یازسنجینبر اساس 

 مشتریان

 ارائهمهم کسب درآمد بانک،  یهاکانالیکی از 
 .استخدمات اعتباری و کسب درآمدهای مشاع 

ابزارها و محصوالت  ارائه
 باال افزودهارزشاعتباری با 

10 
استراتژی تنوع درآمدها و 

 آن بر بازدهی بانک راتیتأث
 درآمدزایی یهاتیظرفشناسایی 

ارائه خدمت در راستای افزایش 
 الخصوصیعلدرآمدهای بانک 

 درآمد کارمزدی

11 

ارزش  وتحلیلتجزیه

 ورمنظبهبلندمدت مشتری 

و مدیریت  یبندبخش

 سودآوری مشتریان

 برای طول عمر مشتری ریزیبرنامهو  یگذارهدف
جذب، نگهداری و ارائه خدمت 

 مورد انتظار مشتری

12 

ارائه الگویی جهت تعیین 

ترکیب بهینه پرتفوی 

 مصارف

 سبد تسهیالت سازیبهینه در راستای استراتژی بانک

13 

 ایهبانکبررسی تجربیات 

خارجی و شناسایی 

 مالی تأمیننوآورهای نوین 

 اسالمی

 مالی اسالمی تأمینتمرکز بر حوزه 
ی مال تأمیننوآورهای نوین  ارائه

 اسالمی

14 

بررسی الگوی های توسعه 

جامع بانکداری 

  خرد ،یشرکت اختصاصی،)

الگویی برای  ارائه ایدن در

 بانک دی

ان به نیازهای مشتری و پاسخورود به بانکداری نوین 
 مربوطه هایبخشخاص بانک در 

مدل جامع ورود بانک در 
از سهم  و اخذمربوطه  هایحوزه
 توسط بانک دی بازار

15 

طراحی  راهبردها وتدوین 

راه  نقشه ،وکارکسبمدل 

 بانکداری باز بانک دی

ان به نیازهای مشتری و پاسخورود به بانکداری نوین 
 خاص بانک دی

مدل جامع ورود بانک به حوزه 
ر د یو نوآور یشتازیو پمربوطه 

 بانکداری نوین

16 
مختلف  هایمدلبررسی 

های خدمات بانکی بیمه
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)سپرده، پول، اعتبار و 

 (تسهیالت

17 

بندی ارائه مدل درجه

ادارات امور شعب براساس 

های بانکداری شاخص

 نوین

    

18 

 تأمینبرآورد  هایروش

بازرگانی  هایشرکتمالی 

 و خدماتی

    

19 

بررسی بهای تمام شده 

محصوالت بانک دی با 

رویکرد مهندسی مجدد 

فرآیند ارائه این محصوالت 

و  کاهش هزینه منظوربه

 افزایش سودآوری

    

20 

و  (CLV) ارزش طول عمر

ارزش ویژه مشتریان 

 بانکداری شرکتی

    

 حوزه بانکداری اسالمی

 پژوهشعنوان  ردیف
توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت 

 انجام تحقیق
 اهداف تحقیق

1 

شناسایی عوامل کلیدی 

موفقیت اجرای بانکداری 

 بدون ربا در بانک دی

دستیابی به کمترین خطا در اجرای قانون بانکداری 
 بدون ربا

 صوری یقراردادهاکاهش 

افزایش ضریب تطبیق عقود و 
چارچوب بانکداری محصوالت با 

 بدون ربا

2 

بررسی و تعیین رویکردها و 

تعمیق بینش و  یراهکارها

در  نفعانیذ یباورها

به مفهوم  نفعانیذارزیابی و بازآفرینی باورهای 
بانکداری اسالمی و فواید حاصل از اجرای آن در 

 (نظام بانکی )بانک دی

مدیران، کارکنان و افزایش باور 
 مشتریان

 پیشگیری از انحراف عقود
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تحقق بانکداری اسالمی در 

 بانک دی
 افزایش اعتماد عمومی

 حوزه پشتیبانی

 عنوان پژوهش ردیف
توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت 

 انجام تحقیق
 اهداف تحقیق

1 

سیستم جامع  سازیپیاده

در سطح  تأمینزنجیره 

 ستاد و شعب

  
مدون نمودن روشی جهت 

 هیدییتأارسال و دریافت 

 حوزه حقوقی

 عنوان پژوهش ردیف
توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت 

 انجام تحقیق
 اهداف تحقیق

1 

مبانی و نحوه اجرای 

دستورالعمل حاکمیت 

 شرکتی بورس در بانک دی

 اقتضاء ماهیت امور بانکی

انطباق ساختار تشکیالتی، 
و عملیات اجرایی و  یااساسنامه

نظارتی بانک با ضوابط و 
 مقررات نوین بورس و بانکداری

2 

تبیین و تحلیل روابط 

حقوقی ناشی از عقد 

 استصناع

رواج صحیح عقد استصناع به جای انعقاد قراردادهای 
 صوری

صحیح نوع سفارش  سازیپیاده
محصول و مشخصات تولید در 

 قرارداد

3 

 شناسیآسیببررسی و 

قضائی بانک  هایپرونده

دی پیرامون قراردادهای 

 اعطای تسهیالت

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

 پسندمحکمهدالیل 

مسموع واقع شدن دفاعیات 
بانک در برابر دعاوی بدهکاران 

 لبطفرصتو بدحسابان بانکی 

4 

پژوهش درخصوص 

مشکالت ترهین محل 

 هایشهرکاجرای طرح در 

 هابانکصنعتی توسط 

  

 حوزه ریسک



33 
 

 عنوان پژوهش ردیف
توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت 

 انجام تحقیق
 اهداف تحقیق

1 

 یابیو ارز لیوتحلهیتجز

بانک  هایفعالیتریسک 

دی و ارائه الگویی بومی 

 مدیریت ریسک منظوربه

   

2 

ارزیابی میزان 

هر یک از  یریپذسکیر

مالی در اثر  یهایدارائ

 پول و ارزشنوسانات بازار 

  

3 

ارائه مدلی جامع از ارزیابی 

مختلف بانک  هایریسک

 دی

   

4 
اندازه و نسبت اهرم  تأثیر

 پذیری بانکمالی بر ریسک
  

5 

بررسی رابطه بین ساختار 

ها با ریسک سپرده

ورشکستگی بانک/ 

/ هابانکسودآوری 

 دهی بانکزیان

   

6 

ارائه مدلی برای آزمون 

در  (Stress test) استرس

 بانک دی

  

7 

تدوین مدل ارزیابی انواع 

ریسک در بخش بانکداری 

 شرکتی

   

 حوزه مدیریت
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 عنوان پژوهش ردیف
اهمیت موضوع و ضرورت توضیح مختصر راجع به 

 انجام تحقیق
 اهداف تحقیق

1 

تدوین الگوریتم استاندارد 

اعالم درخواست تا ابالغ و 

 بر حسناجرای نظارت 

 هیئتاجرای تصمیمات 

مدیره تا سطح شعب و 

 هاشرکت

 

 بررسی انواع الگوریتم موجود

 هایالگوریتمسازی کاربردی
 فازی و غیرفازی

ترین مطلوببدست آوردن 
الگوریتم فرآیند با توجه به 

استاندارد و افزایش  هایروش
 وریبهره

2 

 ارائه مدل

DAShboarding 

 هیئتاختصاصی برای 

مدیره و مدیریت دفتر 

رویکرد  با مدیره، هیئت

 چابکی سازمانی

 

 موجود هایمدلتدوین انواع 

DAShbording 

 هایتمسیساستفاده از تکنیکها و 
 مرتبط بانکی

 اثربخشیو  وریبهرهافزایش 

 حوزه فناوری اطالعات

 عنوان پژوهش ردیف
توضیح مختصر راجع به اهمیت موضوع و ضرورت 

 انجام تحقیق
 اهداف تحقیق

1 

 کارگیریبهنوین  هایروش

و جذب مشتریان از طریق 

 Openباز )بانکداری 

Banking) 

نوآورانه در صنعت بانکداری و  هایبرنامهتوسعه 
 پرداخت

ایجاد امکان اتصال میان 
و خدمات کاربردی با  هابرنامه

 مالی مؤسسات

 درآمدی جدید بانک یهاانیجرایجاد 

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

 (خصوصی

 توسعه مزیت رقابتی بانک افزایش چابکی صنعت بانکی

   بهبود تجریه کاربری مشتری
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2 

رویکردهای نوین 

 هادادهاز کالن  برداریبهره

شناسایی الگوهای  منظوربه

 مرتبط با مشتریان

جذاب آینده بانکداری، مهاجرت به  هایحوزهیکی از 
سمت بانکداری پیش گویانه از طریق ساخت 

 صورتهبپیشگویانه از مشتریان بانکی  یهالیپروفا
و  هابانکبالدرنگ، خواهد بود. دسترسی به 

د توانمیخدمات مالی و پرداخت  دهندهارائه مؤسسات
مجازی که ترکیبی از راهکارهای  یهاعاملبه شکل 

، گسترش یافته و در دهدمیارائه  هر فردرا به ازای 
نتیجه این تبدیل، درآینده استفاده از محصوالت و 

ام نظیر چک، و) یبانکخدمات سنتی رایج در صنعت 
و پرداخت( را با تکامل راهکارهای جامع مدیریت 
پول، کاهش داده و تمام نیازها را در یک خدمت 

 .جامع ارائه دهد

شناخت عمیق و پیشگویانه از 
 مشتریان

شتابدهی به اتخاذ تصمیمات 
 کارگیریبهتجاری با 

هوش مصنوعی  هایالگوریتم
 وکارکسبجهت موفقیت 

 الیم هایسیستمکشف تقلب در 

اعطای صحیح تسهیالت و   
 اعتبار به افراد و کاهش ریسک

3 

 نایمشترتعاملی  هایرابط

صوتی  هایرابطچت بات، )

تلفن همراه ، گجت های 

هوشمند، تجهیزات 

 پوشیدنی

اخیر در هوش مصنوعی و تغییر  یهاشرفتیپبا 
با  نیازمند تغییر نحوه ارتباط هابانککاربری موبایل، 

مشتریان نسل دیجیتال خود و شروع تعامل دیجیتال 

 CUIتعاملی کاربری هایرابط. باشندیم هاآنبا 

بتنی م هایرابطرسان و پیام یهاپلتفرمکه بر بستر 
بر متن و یا صدا هستند، در حال تبدیل شدن به 
پارادایم بسیار رایج نسل دیجیتال هستند. بر مبنای 

تعاملی کاربری،  هایرابط، هاشاخصبسیاری از 
را پیش روی  یاناشناختهجدید و  هایچالش
به  هاآنسنتی قرار داده که بانک با  هایبانک
دیدی که تعامالت مشتریان را شکل ج یهاکانال

 .، دسترسی دارددهدمی

ایجاد تجربه کاربری مشتریان 
در یک دنیای دیجیتال از طریق 

هوشمند  هایرابطتعامل با 
 تعاملی

افزایش سرعت و بازدهی 
 سرویس به مشتری

بسیاری از  یسازیشخص
 انتظارات متغیر مشتریان

4 
فناوری بالکچین، 

 هوشمندقراردادهای 

 کاربرد فناوری بالکچین نیترمهمپرکاربردترین و 
در صنعت بانکداری است، زیرا در حوزه مالی، امنیت 

مقوله است. مسائل مرتبط با حوزه  ترینمهم
به  با توجه المللیبین هایپرداختپرداخت، خصوصاً 

شریط تحریم کشور، فاینانس، اعتبارسنجی هویت 

، KYCندیکایی، س یهاوامدیجیتال مشتریان، 
AML یهابنگاه، حسابرسی، گزارش اعتبار 

 هایسیستمتجاری و افراد و نظیر آن کاربردهای 
مبتنی بر بالکچین و قراردادهای هوشمند در صنعت 

 .بانکداری روز دنیا خواهد بود

افزایش ضریب امنیت 
ی هادادهتجاری و  هایسیستم
 تعاملی

افزایش شفافیت اطالعات و 
در  هاسوءاستفادهجلوگیری از 

 مالی و بانکی هایسیستم

میزان بازگشت  سازیبیشینه
ریسک  سازیکمینهسرمایه و 

 از طریق گذاریسرمایه

Hedge Funding 
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سرمایه  تأمینایجاد امکان 
عمومی از طریق قراردادهای 

 هوشمند

افزایش اعتماد مشتریان به 
 مالی هایسیستم

نگهداری  هایهزینهکاهش 
سرورهای متمرکز بانکداری از 

 گذاریاشتراکطریق به 
 هاتراکنشپردازش 

5 
شناخت بات  هایالگوریتم

 نت ها در شبکه بانکی
   

6 
هوش مصنوعی  کارگیریبه

 در کشف تقلب
  

 حوزه طرح و توسعه

 عنوان پژوهش ردیف
موضوع و ضرورت  توضیح مختصر راجع به اهمیت

 انجام تحقیق
 اهداف تحقیق

1 

طراحی الگوی نوآوری و 

خالقیت بومی بانک دی بر 

 اساس وضعیت موجود

 یسازوکارها توانمی نظربر اساس الگوی مورد 
اثربخش نوآوری را در بانک دی طراحی نمود و 

 کرد شناسیآسیبوضعیت فعلی را 

بانک برتر  15قرار گرفتن در بین 
صد شرکت برتر  یبندرتبهدر 

 7ایران و قرار گرفتن در بین 
بانک برتر از دیدگاه مشتریان در 

 خصوصی هایبانکمیان 

2 

طراحی مدل افزایش 

درآمدهای کارمزدی مبتنی 

 بر بانکداری الکترونیک

با توجه به کاهش سودآوری از عملیات بانکی و 
درآمدهای مشاع، تمرکز بروی درآمدهای کارمزدی 

جذب آن از اهمیت باالیی برخوردار  یراهکارهاو 
 است

ارتقاء سودآوری با نرخ متوسط 
 سالیانه 10%

3 
طراحی زنجیره ارزش گروه 

 مالی دی

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 

 .مورد نظر قرار گیرد هابخشهر یک از 

ارتقاء سودآوری با نرخ متوسط 
 سالیانه 10%
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4 

بازشناسی مدیریت کاری و 

هلدینگ داری گروه مالی 

 دی

زیرمجموعه از  هایشرکتنوع برخورد بانک دی با 
، نظارت، هماهنگی و یدهسازمان، ریزیبرنامهنظر 

 .تخصیص منابع بررسی شود

با نرخ متوسط  وریبهرهارتقاء 
 سالیانه 3%

5 

 یبندرتبهشناسایی و 

 سازیپیادهبر  مؤثرعوامل 

نظام مدیریت دانش در 

 مورد بانک دی -هاسازمان

   

6 
استقرار مدیریت دانش در 

 بانک دی
  

7 

 هایوکارکسب بندیبخش

 SME) کوچک و متوسط

ها  بر مبنای نیاز مشتریان 

 هاحوزهاین 

   

8 

ارتباطی  یهاکانالطراحی 

 هایحوزهبا مشتریان 

های کوچک و وکارکسب

 (ها SMEمتوسط )

  

9 

بازطراحی ساختار سازمانی 

بانک دی با رویکرد 

گرا متناسب با سرویس

و رسالت بانک با  مأموریت

بر سودآوری و  تأکید

 سازی بانک دیتوانمند

   

10 

ارائه مدلی هوشمند جهت 

پایش محصوالت و خدمات 

 بانکی در سطح نظام

  

11 

ارائه مدلی برای بیمه 

 هایها و استارتاپتکفین

 منتخب
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12 

 مالی تأمینبررسی امکان 

)چتر حمایتی  

های های حوزهاستارتاپ

 امور مالی توسط بانک دی

  

13 
سازی اقالم عمده بهینه

 ترازنامه بانکی
   

14 

های بررسی تکنیک

رقبا در  وتحلیلتجزیه

 شبکه بانکی کشور

  

15 

بررسی روش بهبود برنامه 

عملیاتی و کاربردی بانک در 

راستای افزایش توان و 

 وری کارکنانبهره

   

16 

کاربرد  سنجیامکان

 هایحوزهبیومتریک در 

خدمات  ارائهاحراز هویت و 

 به مشتریان

  

17 
مدل  ریزیطرحبررسی و 

 مبتنی بر بانکداری اجتماعی
   

18 

تغییرات  تأثیر

بورسی  گذاریسرمایه

 هاینسبتبانک دی بر 

 کفایت سرمایه

  

19 

 هایشبکه کارگیریبه

اجتماعی برای سودآوری 

 بانکی هایسرویس

   

20 
 وکارکسببازطراحی مدل 

 بانک
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21 
شناسایی و ارتقای مزایای 

 رقابتی بانک دی
   

22 

مالی در  تأمیناستراتژی 

حوزه فین تک و استارتاپ 

 ها

  

23 

طراحی نظام حساب 

متمرکز مرکز مبتنی بر 

ی انتقال یگذارمتیقالگوی 

 (FTP) وجوه

   

24 

تعیین سبد صنایع و 

تخصیص در  هایاولویت

 مختلف یهابخشصنایع و 

و ظرفیت تجاری و 

صادراتی با  یهالیپتانس

 هایشرکتبر  تأکید

 انیبندانش

  

 

 

  



40 
 

 بانک مرکزی و بانک ملی
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 1398بانک ملی سال  

 (بر طراحی سامانه تأکیدطراحی مدلی برای اجرای برنامه استراتژیک بانک مطابق با اسناد باالدستی )با   -

 آموزش در بانک ملی ایران هایاستراتژیطراحی یک مدل کاربردی برای تدوین   -

 تأمینطراحی مدل بهینه در زنجیرة   -

 ریت دانش در بانکمند مدیاستقرار و اجرای نظام  -

استقرار نظام رشد و ارتقای عدالت محور سرمایه  منظوربهبندی شغل و شاغل و طراحی سیستم کارراهه شغلی طبقه  -

 انسانی

 کارکنان و مدیران (PDP) طراحی و اجرای الگوی برنامه توسعه فردی  -

 در بانک (ERM) طراحی نظام مدیریت ریسک یکپارچه  -

  ای( برای بانک ملی ایرانای )مگابانک توسعهبانکداری جامع توسعهارائه الگوی   -

 تدوین نظام توسعه محصوالت و خدمات نوین و طراحی سامانه مدیریت چرخه عمر محصول یا خدمت  -

و سودآوری  بر تأکیدو رسالت بانک با  مأموریتگرا متناسب با بازطراحی ساختار سازمانی بانک ملی با رویکرد سرویس  -

 سازی بانک ملی ایرانتوانمند

 

 پژوهشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری هایاولویت

 ارائه مدلی هوشمند جهت پایش محصوالت و خدمات در سطح نظام بانکی    -

 ارائه مدلی جهت بررسی زیست محصول و خدمت و طراحی سامانه مربوط    -

 ر محصوالت و خدمات بانکیو کاربرد آن د Block Chain تکنولوژی    -

 هاتکمالی فین تأمینرمزنگاری شده در طراحی مدلی برای پول    -

 های بانکی API امنیت بانکداری باز و    -

 ریاب پردازش بستر در دیجیتال بانکداری  اعتماد و امنیت در    -

 شناخت بات نت ها در شبکه بانکی هایالگوریتم    -

 اجتماعی هایشبکهامنیت بانکداری در بستر     -

 در بانکداری دیجیتالی Block Chain امنیت مبتنی بر تأمین    -

 راهکارهای مقابله با حمالت فیشینگ در بانکداری الکترونیک    -

 راهکارهای مقابله با بدافزارهای بانکی    -

کشف تقلب و  هایحوزهعصبی و ...( در  هایشبکههوش مصنوعی )یادگیری عمیق،  هایالگوریتم کارگیریبه    -
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 هاتشخیص نفوذ و امنیت پایانه

 اقتصادی (Complex) بانکی براساس یک ساختار پیچیده هایفعالیتسازی مدل    -

 

 هاها و استارتاپفین تک

 های بانکیسودآوری سرویس منظوربههای اجتماعی شبکه کارگیریبهارائه راهکارهای مناسب جهت     -

 های مختلف مالیوکارکسبسازی های یکپارچهارائه رویه    -

 های منتخبها و استارتاپتکارائه مدلی برای بیمه فین    -

 جدید در ساختار درآمدی بانک وکارکسب هایمدلایجاد     -

 امور مالی توسط بانک ملیهای های حوزهمالی )چتر حمایتی( استارتاپ تأمینبررسی امکان     -

 PSD2 بررسی ضرورت، الزامات و الگوهای استاندارد    -

 اعتباری تسهیالت بخش در موفق های¬بررسی و شناخت فین تک    -

 هاهای اثرگذار در بخش بررسی طرحسازی ایدهپیاده منظوربههای موفق تکبررسی و شناخت فین    -

 المللی در بانک ملی ایرانها در حوزه انتقال وجه بینتکفینگیری از توان مطالعه بهره    -

 .در خصوص مبادالت تجاری و بانکی در دوران تحریم Block Chain بررسی الگوهای کاربردی در زمینه    -

 امنیت در پول رمزی تأمینهای شیوه یاسهیمقابررسی     -

 های اجتماعی و بانکداری دیجیتالیک از طریق شبکهمالی در بان تأمیننوین  هایروشبررسی و مطالعه     -

 رمزی و نحوه انتشار آن در بانکپول    -

 تکاستارتاپی حوزه فین هایشرکتچگونگی ارزیابی و ارائه یک مدل مشخص جهت بررسی     -

 رمزیبا رعایت گمنامی و انکارناپذیری در تولید پول طراحی یک پروتکل امن در مقابل جعل هویت،     -

 در بانکداری  Initial Coin Offering (ICO) نقش    -

 در بانکداری Initial Public Offering (IPO) نقش    -

 

 محصوالت و خدمات

دگان جهت دارن متیقارزانها و محصوالت فعلی )مثال کاربردی؛ ارائه تسهیالت بررسی محصوالت ترکیبی از سرویس    -

 (اربرد و ماندة مناسبهای پایانه فروش با کدستگاه

  شناسایی راهکارها پیرامون ارائه خدمات بانکداری نوین در بستر خدمات محتوا    -

 .افزایش درآمدهای غیرمشاع بانک در دوران تحریم هایروشبررسی     -

 ارائه مدلی برای طراحی خدمات و محصوالت بانکی براساس نیازها و انتظارات مشتریان    -
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 قیمت از طریق ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطالعاتجذب منابع ارزان هاییاستراتژ    -

 (های خدمات بانکی )سپرده، پول، اعتبار و تسهیالتمختلف بیمه هایمدلبررسی     -

عنوان خدمتی استفاده از آن به برای الزم نیازهای¬و بررسی پیش "(BPO) یبانکتعهد پرداخت "پژوهش در زمینه     -

 جدید

در  اهآنکارگیری های بهالملل و راهکارها و شیوهپژوهش درخصوص کلیه ابزارهای پرداخت نوین بانکی در حوزه بین    -

 بانک

 منظور استفاده از ابزارهای نوین مالی اسالمیهای جدید بهشناسایی فرصت    -

 ارزی یهانامهضمانتمنظور صدور ید بازارهای هدف بههای جدشناسایی نیازها و فرصت    -

 

 فرایندها

 های بانکداری نوینبندی ادارات امور شعب براساس شاخصارائه مدل درجه    -

 بررسی و مطالعه چگونگی اجرای بانکداری اختصاصی در بانک ملی ایران    -

 بازرگانی و خدماتی هایشرکتمالی  تأمینبرآورد  هایروش    -

 مالی تروریسم تأمینتعیین ابزارها و خدمات بانکی پرکاربرد در فرآیند پولشویی و     -

 بانکی یهاکارتبرای   EMV بررسی الزامات اجرای استاندارد    -

 

 سازمانی

 ایجاد انگیزه در کارکنان برای پیگیری وصول مطالبات معوق تأثیربررسی     -

 تفکر سیستمی بر هماهنگی واحدهای ستاد با صف در بانک تأثیر    -

 نظارت بر مصارف در کاهش میزان مطالبات غیرجاری شعب تأثیرتبیین ضرورت و     -

 المللهای ارزی در حقوق بیننامهتبیین جایگاه ضمانت    -

 بررسی مزایا و معایب واگذاری برخی از امور انتظامی به بخش خصوصی    -

 نیازهای بانکداری شرکتیرت، الزامات و پیشضرو    -

 هاشرکتاجرای حاکمیت شرکتی بر عملکرد  تأثیربررسی     -

 های تابعه بانک ملی ایران و نقش نهادهای نظارتی در آنشرکتموانع واگذاری  وها چالش    -

 طراحی مدل جامع و بومی شده اقتصاد مقاومتی در بانک ملی    -

 

 مالی
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 های سالمت مالی بر سودآوری بانکشاخص تأثیری بررس    -

 ارتباط بین مدیریت سود و کفایت سرمایه در بانک    -

 در بازار بین بانکی هابانکالزامات نقدینگی برای  تأثیر    -

 بررسی نقش کفایت سرمایه بر سودآوری بانک    -

 سازی اقالم عمده ترازنامه بانکیبهینه    -

 های مولدبه دارایی هاآنهای منجمد و غیرمولد و تبدیل کاهش دارایی منظوربهارائه راهکار     -

 هاآنزیرمجموعه بانک، با توجه به نوع فعالیت  هایشرکتگذاری سهام ارائه مدل ارزش    -

 بر سودآوری بانک IFRS المللیبررسی تأثیرات اعمال استانداردهای بین    -

 های عملیاتیهای موجود در بانک ملی جهت کاهش هزینهبررسی چالش    -

لی ( در بانک مگردش درها و راهکارهای نظارت اثربخش بر مصارف )به تفکیک سرمایه ثابت و سرمایه بررسی شاخص    -

 ایران

 سسه مالیتهدیدی جدی برای سازمان با عنایت به لزوم سوددهی هر مؤ عنوانبهبررسی عوامل مؤثر بر زیان شعب     -

 روی بانک ملی با ورود به بورسپیش یهافرصتتهدیدها و  وتحلیلتجزیه    -

 های ارزی بانک براساس مصوبات کمیته بالالگوهای مدیریت دارائی و بدهی کارگیریبهسنجی امکان    -

 بخشودگی مازاد جرائم تأخیر بر ایجاد انگیزه در بدهکاران برای بازپرداخت دیون تأثیربررسی     -

 ها( بر رضایت و وفاداری مشتریانهای درون بانکی )کارتبررسی اثرات اخذ کارمزد از تراکنش    -

ش کاه منظوربهبررسی بهای تمام شده محصوالت بانک ملی با رویکرد مهندسی مجدد فرآیند ارائه این محصوالت     -

 هاهزینه

 سپاری امور مربوط به وصول مطالبات غیرجاری بر میزان کاهش مطالبات معوقبرون تأثیربررسی     -

 ریزی عملیاتی بر سودآوری بانکبررسی تأثیرات بودجه    -

 بررسی راهکارهای جدید و مؤثر وصول مطالبات در بانک ملی ایران    -

 های مذکورسازی و تقویت شاخصبهینه منظوربهآمدی بانک ملی های مؤثر دربررسی شاخص    -

 تجاری بر میزان کاهش مطالبات غیرجاری هایبانکآمیز در سایر بررسی عوامل کلیدی موفقیت    -

 بررسی عوامل مؤثر بر زیان شعب به عنوان تهدیدی جدی برای سازمان با عنایت به لزوم سوددهی هر مؤسسه مالی    -

 شناسی مطالبات معوق بانکرسی و آسیببر    -

 مؤثر بر افزایش مطالبات سازمانیبرونتهدیدات  شناساییبررسی و     -

 سپاری وصول مطالبات بر کاهش آنشناسایی و بررسی اثرات برون    -

 ها براساس مصوبات کمیته بالطراحی مدل مدیریت دارایی    -
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 هابانکبانکداری شرکتی و مدیریت سود در  ارائه الگویی برای بررسی رابطه بین    -

 

 بازاریابی 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    -

 کاویداده با استفاده از تکنیک هاآنوفاداری مشتریان و بهبود ارتباط با  هایاستراتژیتبیین     -

 های آموزشی بانک بر عدم استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکسیاست تأثیربررسی     -

 (VIP) بر مشتریان ممتاز تأکیدارزیابی نیازها، انتظارات و رفتارهای مالی فعلی و آتی مشتریان با     -

 هاآناستراتژی مربوط به حفظ و ارتقای کمّی مشتریان و رضایت     -

 بررسی اشاعه پارامترهای بصری و شعار بانک بر افزایش دید مثبت    -

ش های خودپرداز جهت کاهتبلیغاتی موجود و تعیین نوع تبلیغ جهت افزایش مراجعه به دستگاه هایروشبررسی انواع     -

 های شتابیهزینه

 های اجتماعی بر اعتماد و وفاداری به برندبررسی آثار حضور بانک در شبکه    -

 های اجتماعی بر جذب مشتریان جدیدبررسی آثار حضور بانک در شبکه    -

 مند و مکانیزم اجرای آن در بانک ملی ایرانبررسی بازاریابی رابطه    -

 تعهد سازمانی در بانک بازاریابی داخلی بر ایجاد اعتماد و تأثیربررسی     -

 رقبا در شبکه بانکی کشور وتحلیلتجزیههای بررسی تکنیک    -

 و شناسایی بازارهای هدف متیقارزانهای جذب منابع بررسی شیوه    -

 بررسی ضرورت بازاریابی دیجیتالی در بانک    -

 دای مشتریان بانک و طراحی برنامه تبلیغاتی کارآمبررسی عادات رسانه    -

 گذار اعم از حقیقی و حقوقیمندی و وفاداری مشتریان سپردهبررسی عوامل رضایت    -

 بر ایجاد تصویر ذهنی سازمانی مثبت مؤثربررسی عوامل     -

 های آن در بانک ملی ایراندر برندینگ و تبیین شاخص مؤثربررسی عوامل     -

 دیجیتال یهایفناوربر  تأکیدبررسی عوامل مؤثر بر ایجاد تصویر ذهنی سازمانی مثبت با     -

 های الکترونیکیوکارکسب توسعه بربررسی نقش تبلیغات     -

 در بانک ملی ایران یکیالکترونبررسی و ارائه راهبردهای بازاریابی     -

 ر میزان معرفی بانک به نسل جوانهای اجتماعی ببررسی و تحلیل آثار فعالیت در شبکه    -

براساس نیاز مشتریان در هر  هاآنبندی های مشتریان مؤثر در تحقق اهداف بانک و طبقهبررسی و تدوین شاخص    -
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 طبقه

 ارتباطی موجود هایروشسازی های ارتباطی با مشتریان جهت بهینهبررسی و شناخت کانال    -

 هاآنهای خدمات بانکی و ارائه راهبرد برای افزایش جذابیت بررسی و شناسایی دالیل کاهش    -

 (بررسی و مطالعه الگوهای جذب و حفظ مشتریان بزرگ )سازمانی و فردی    -

 بازاریابی داخلی بر افزایش کیفیت خدمات و رضایت مشتریان تأثیر    -

 بانکیبر بازاریابی خدمات  (ITC) تکنولوژی اطالعات و ارتباطات تأثیر    -

 راهکارهای جذب، وفادارسازی و احیاء مشتریان بانک ملی ایران    -

 بر ارتقای برند بانک ملی مؤثرشناسایی عوامل     -

 ها و تسهیالتشناسایی عوامل و بررسی اثربخش تبلیغات هدفمند در افزایش سپرده    -

 زاریابی اجتماعیهای ارتباطی در زمینه باترین کانالشناسایی و انتخاب مناسب    -

 های بازار و ترکیب بهینه آمیخته بازاریابیفرصت وتحلیلتجزیهشناسایی و     -

 طراحی مدل سنجش نظرات عمومی مشتریان بانک    -

 رقیب هایبانکبر پذیرش بانکداری الکترونیکی از سوی مشتریان بانک ملی در مقایسه با  مؤثرعوامل     -

 امترهای بصری و شعار بانک بر افزایش دید مثبت عمومیپار یرگذاریتأثمیزان     -

 نیازسنجی بازار در زمینه رویکردهای نوین بانکی    -

 هاگذاری و بازپرداخت تسهیالت با استفاده از کالن دادهتحلیل رفتار مشتریان در سپرده    -

 الگوی سنجش سودآوری مشتری برای بانک ییشناسابررسی و     -

 کاویبندی مشتریان بر مبنای دادهارائه مدلی برای بخشبررسی و     -

 

 حقوقی

 تقنینی و خألهایموجود در دعاوی ورشکستگی از لحاظ ابعاد مالی و اقتصادی و  هایچالشالزم پیرامون  یهایبررس    -

 آن بر منابع بانک و راهبرد حقوقی مقابله با آن تأثیر

 قانونی مقابله با آن هایراهآن در ابطال اسناد رهنی و  تأثیرمقدم و  یهانامهعهیمبابررسی چالش دعاوی راجع به     -

بررسی پیرامون مسئولیت ضامن در صورت ورشکستگی متعهد اصلی با توجه به مقررات قانونی در مقابل تعهدات تاجر     -

 ورشکسته

 زایدهو ابهامات و اجماالت قوانین مناقصه و م هاچالشپژوهش درخصوص      -

 هابانکصنعتی توسط  هایشهرکپژوهش درخصوص مشکالت ترهین محل اجرای طرح در      -

 (استبا موضوع اقاله از منظر قانون مدنی متفاوت ) هابانکپژوهش درخصوص نحوه اقاله امالک تملیکی در     -



47 
 

 ابزارهای مالی مرتبط بررسی حقوقی راهکارهای نوین در باب عقود اسالمی و    -

 بیمه هایشرکتتوسط  نامهضمانتتحلیل حقوقی معایب و مزایای صدور     -

 

 منابع انسانی

 مقابله با آن در بانک هایراهارزیابی عوامل به وجودآورنده فرسودگی شغلی کارکنان و     -

 بینی و مدیریت تعارضات کارکنان و مدیران در بانکبررسی نقش تعالی شخصیت در پیش    -

 پروریه مدلی برای نظام ارزیابی عملکرد شایسته محور با رویکرد جانشینارائ    -

 و مهارتی برای انتصابات در مشاغل مهم و کلیدی شناختیروانهای بررسی ضرورت آزمون    -

 های تابعه بانک ملی ایرانشرکتای و متخصص در راهکارهای جذب مدیران حرفه ارائه    -

 های شغلی پرسنل حفاظت فیزیکین برای ارتقاء سالمت جسمانی و کاهش استرسارائه راهکارهای نوی    -

 گسترده صورتبهسنجی طراحی و توسعه نظام آموزش از راه دور در بانک امکان    -

 بررسی اثر فضاسازی جذاب محیط کار با رعایت استانداردهای مختلف در زمینه ایمنی و حفظ آرامش در محیط کار    -

 (...انگیزشی، سازی، سکوت سازمانی، فراموشی سازمانی، بیسازمانی )شایعه یهایماریبی بررس    -

 فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک تأثیربررسی     -

 وری نیروی انسانیههای آموزشی در ارتقای بهربرنامه تأثیربررسی     -

 های نوین آموزشبر اثربخش شیوه تأکیدهای آموزشی با بر طراحی دوره مؤثر هایمؤلفهبررسی تبیین     -

 بررسی چگونگی ایجاد تغییر در تفکر سازمانی در راستای تعالی سازمانی    -

 مند و منسجم و نحوه رعایت عدالت آموزشی در بانکهای یادگیری نظامبررسی چگونگی ایجاد فرصت    -

 های ارتباطی با عملکرد شغلیمهارتبررسی رابطه توانمندسازی     -

 بررسی رضایت همکاران از خدمات ارائه شده در مراکز درمانی طرف قرارداد در سطح کشور    -

 در بانک هاآنسازی سنجی پیادهها و الگوهای نوین آموزشی در دنیا و امکانبررسی شیوه    -

 مشتریان به بانک یمندهعالقبررسی عوامل رفتاری کارکنان در ارتقای میزان     -

 سرمایه بانک ترینمهمبررسی عوامل مؤثر بر کاهش انگیزه کارکنان به عنوان     -

 آن بر رضایتمندی کارکنان تأثیربررسی کیفیت ارائه خدمات رفاهی و درمانی مراکز طرف قرارداد با بانک و     -

 شغلی برای انتصابات در مشاغل کلیدی شناختیروانهای بررسی میزان کارایی و ضرورت آزمون    -

 وری کارکنان بانکمند مدیریت دانش بر بهرهاجرای نظام تأثیربررسی میزان     -

 شناختی کارکنانپذیری روانبررسی میزان عوامل مرتبط با آسیب    -

 لیالملاستانداردهای بینبررسی نقش آموزش در کیفیت ارائه خدمات ارزی در شرایط قبل و بعد از تحریم و رعایت     -
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 سپاری خدمات درمان بستری در رضایتمندی همکاران در سطح کشوربررسی نقش برون    -

 های آموزشیسپاری دورهبررسی هزینه فایده برون    -

ی نسازما هایمحدودیتراهکارهای افزایش شادابی و انگیزه کاری پایدار کارکنان شعب بانک ملی ایران با توجه به     -

 .موجود

 بر فشار روانی و بررسی رابطه آن با عملکرد فردی و سازمانی مؤثرشناسایی عوامل     -

 شایستگی مدیران صف و ستاد هایمؤلفهشناسایی     -

 های منابع انسانیشناسایی و احصای ریسک    -

 (وری منابع انسانیمدیریت بهرهوری منابع انسانی )طراحی و استقرار سیستم های بهرهشناسایی و احصای شاخص    -

 (KPI) های کلیدی عملکردشناسایی و احصای شاخص    -

 راهکارهای ایجاد انگیزه و ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارکنان بانک شناسایی    -

 ای بانک ملی ایرانطراحی مدل صالحیت حرفه    -

 ر مؤسسات و مراکز خارج از بانکطراحی مدلی برای سنجش کیفیت و اثربخشی آموزش کارکنان د    -

 

 اعتباری

 ... کاوی وهای دادهموانع اعطای تسهیالت به بخش تولید/صنعت، با استفاده از تکنیک    -

 ها در بانک ملی و ارائه الگوی بهینه برای آننظام بررسی طرح شناسیآسیب    -

 اعتباری هایطرحشناسی و ارائه الگوی بهینه فرآیند بررسی آسیب    -

 بمنتخ کشورهای در بانک اقتصادی هایطرح سنجیامکان درخصوص مطالعات نوین های¬بررسی تطبیقی شیوه    -

بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای یکنواخت اعطای تسهیالت ابالغی بانک مرکزی و ارائه طریق در مواجهه با ادعاهای     -

 سیستم بانکی در صورت استفاده از قراردادهای مذکورروی های پیشاحتمالی مشتریان بانک و چالش

 ها، مخاطرات آن و ارائه راهکارفرآیندهای بررسی طرح یسپاربرونبررسی     -

 اتآن بر میزان وصول مطالب تأثیرهای مختلف اقتصادی و بررسی چگونگی اعطای تسهیالت مجدد به بدهکاران بخش    -

 ادی و غیرقراردادی بانک در قبال خسارات وارده به مشتریبررسی در خصوص مسئولیت قرارد    -

 دولتی و موانع قانونی و راهکارهای رفع آن هایبانک ازجملهبررسی شرط داوری در قراردادهای دولتی     -

 های مزبورهزینه تأمین هایروشبررسی قیمت تمام شده خدمات اعتباری و     -

 ت و جلوگیری از ایجاد مطالبات معوقبررسی نقش وثایق در اعطای تسهیال    -

های بانکی و توقف فرآیند پرداخت با نظر بر وقوع اعمال بررسی و ارائه راهکار درخصوص دعاوی مربوط به ضمانتنامه    -

 مجرمانه در صدور آن
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مشارکتی  بررسی و ارائه راهکار در خصوص علت عدم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به نسبت اصل و سود در عقود    -

 های اجراییتوسط ادارات اجرایی ثبت در پرونده

 های مؤثر اعتباریهوش مصنوعی در تبیین و ارائه شاخص هایالگوریتم کارگیریبه    -

 هاای در بررسی فنی طرحفاکتورهای مقایسهتدوین بانک اطالعاتی جامع برای پرفورماها یا پیش    -

 طرح بررسی فرآیند در واحد نفعان¬ای الزم جهت شناسایی ذیابزاره کارگیریبهشناسایی و     -

 سنجی مشتریانطراحی مدل مناسب اعتبار    -

 

 استراتژی

 وری کارکنانبررسی روش بهبود برنامه عملیاتی و کاربردی بانک در راستای افزایش توان و بهره    -

 بانک ملیهای عدالت و کارایی در نظام گیری شاخصبررسی و اندازه    -

 و ارائه الگوی مناسب هابانکبندی شعب مطالعه تطبیقی درخصوص رتبه    -

 

 تدارکات

 بررسی چگونگی فروش اموال تملیکی در شرایط رکود بازار    -

 سازی مدیریت انرژی در بانک ملیارائه مدلی مناسب برای پیاده    -

 ه استراتژیک طراحی فضاها و ارگونومی تجهیزاتصنعت بانکداری در تدوین برنام تأثیرپژوهی آینده    -

ر های کثیارتقای کارایی و اثربخشی واحدهای مهندسی شاغل در بخش ارائه خدمات مهندسی ساختمان هایراهبررسی     -

 بانک

مدیریت  ISO50001 استاندارد 4بر  تأکیدسازی استاندارهای ایزو در سازمان بانک با بررسی مزایا، معایب و موانع پیاده    -

 5S آراستگی نظام و شغلی بهداشت و  مدیریت ایمنی ISO45001، (ستیزطیمحمدیریت سبز ) ISO14001انرژی، 

صنعت  یپژوهندهیآبر  تأکیدتدوین برنامه راهبردی بانک برای طراحی فضاهای کاری و ارگونومی تجهیزات و لوازم با     -

 بانکداری

 های واجد شرایط بانکسازی ساختمانبانک برای مقاوم تدوین برنامه راهبردی    -

 های بانک ملیطراحی، اجرا، سرویس و نگهداری در ساختمان هایروشسازی مستند    -

    

 المللبین

رات ای تأثیشویی در امور ارزی بانک )بازرگانی و غیربازرگانی( و بررسی مقایسههای مختلف جرم پولاثرات و شیوه    -

 آنمنفی 
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 های ارزینامهاعتبار سنجی هوشمند مشتریان ضمانت    -

المللی برای پوشش ریسک نرخ ارز و با در نظر گرفتن سنجی استفاده از اوراق مشتقه موجود در بازارهای بینامکان    -

 عملیات بانکداری بدون ربا

 های ارزینامهالمللی در حوزه ضمانتشناسی و بررسی علل عدم موفقیت در دعاوی مطروحه در مجامع بینآسیب    -

نامه و بیمه در صدور ضمانت هایشرکتصندوق ضمانت صادرات و  هایظرفیتمندی از بررسی امکان بهره    -

 هایبانکمللی البین هایفعالیتنامه متقابل ارزی با تمرکز بر ابعاد حقوقی موضوع باالخص در شرایط فعلی حاکم بر ضمانت

 ایرانی

 ارزی و سودآوری شعب داخل و خارج هایفعالیتهای ایجاد شده ناشی از تحریم بر بررسی آثار منفی و نیز فرصت    -

 های ارزی و درآمدهای حاصله و ارائه راهکارهای مقابله با آننامهها بر کاهش حجم صدور ضمانتتحریم تأثیربررسی     -

 بخش ارزبررسی راهکارهای گسترش خدمات کارمزدی در     -

 خرید سهام بانک خارجی ای و سیتأس قالب درکشورها  سایر بررسی شرایط حضور بانک در    -

 ارائه خدمات ارزی و جلب رضایت مشتریان در دوران تحریم هایروشبررسی و شناسایی     -

های ارزی متقابل صادره به نفع نامهخارجی در پایبندی به تعهدات تحت ضمانت هایبانکبررسی و مقایسه وضعیت     -

 هاایرانی در شرایط اعمال تحریم هایبانک

 های ارزینامهسپاری وصول مطالبات غیرجاری بر کاهش میزان مطالبات در حوزه ضمانتبرون تأثیربرسی و     -

 المللیدالت و قراردادهای بینهای ارزی در تسهیل مبانامهجایگاه ضمانت    -

کارگزار خارجی تحت  هایبانکها در رابطه با عدم ایفای تعهدات المللی در مواجهه با تحریمراهکارهای حقوقی بین    -

 های ارزی صادره براساس تضمین متقابل ایشاننامهضمانت

ارز بازرگانی )اعتباری اسنادی، حواله/ برات ارزی(  شناسایی، بررسی و تبیین اثرات نامطلوب تحریم در ارتباط با امور    -

 های مشابه با استفاده از تجربیات گذشتهپیشگیری از تحمیل هزینه منظوربه

 مالی بخش ارزی بانک تأمیناوراق صکوک ارزی و کاربرد آن در شرایط تحریمی در راستای     -

 

 فناوری اطالعات

 معوقات بانکینقش بانکداری الکترونیک بر کاهش     -

 های بانکیمنظور سودآوری سرویسهای اجتماعی بهشبکه کارگیریبهارائه راهکارهای مناسب جهت     -

  وری خدمات بانکداریهای بهرهاستخراج شاخص    -

 خبره در عملیات بانکی یهاستمیس ازاستفاده     -

 ترونیک و ارائه راهکار برای بانک ملیبررسی روندهای جهانی استفاده از ابزارهای بانکداری الک    -
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بر بانکداری اسالمی در مقایسه با سیستم مبتنی  (Core Banking) سازی سیستم مرکزیهای پیادهبررسی شیوه    -

 تجاری متداول در جهان هایبانک (Core Banking) مرکزی

 ایش منابع و درآمدهای کارمزدی بانکخدمات بانکداری الکترونیکی نوین )بام( در افز تأثیربررسی میزان     -

 های پرداخت الکترونیک غیربانکی در ایرانبررسی نحوه نهادینه شدن واسطه    -

 مرتبط هایمدلبررسی نقش روابط عمومی الکترونیک در افزایش منابع بانک و ارائه     -

 در تحقق پدافند سایبری هابانکتهدیدات سایبری فراروی شبکه بانکی و رسالت     -

 چگونگی تحلیل هزینه فایده خدمات بانکداری الکترونیک    -

 کاربرد کالن داده در صنعت بانکداری    -

 کاربردهای هوش امنیتی در شبکه بانکی    -

 های بانکینقش تکنولوژی رایانش ابری در ارائه سرویس    -

 در شبکه بانکیهای جدید در حوزه امنیت نوآوری و فناوری    -

 های بانکداری الکترونیکنوسازی و تجدید ساختار بانک براساس پیشرفت    -

 های امنیتی و الزامات کشوریارائه مدل بانکداری باز ویژه بانک ملی با در نظر گرفتن مکانیزم    -

 های موجود بانک ملیها و سامانهسازی معماری سیستممدل    -

 (...,BIAN,IFW) مرجع بانکی در حوزه معماری هایمدلبررسی تطبیقی     -

 

 مدیریت ریسک

 هابانکمدیره و ریسک در  هیئتبررسی رابطه بین ساختار     -

 فرآیند بانکداری الکترونیک در کاهش نرخ ریسک بانک تأثیر    -

 پذیری بانکاندازه و نسبت اهرم مالی بر ریسک تأثیر    -

 های مترتب بر آن در بانکمالی و ریسک تأمینش آن در اسناد خزانه اسالمی و نق    -

 دهی بانک/ زیانهابانکها با ریسک ورشکستگی بانک/ سودآوری بررسی رابطه بین ساختار سپرده    -

 های مرتبط با خدمات الکترونیک بانک ملی ایرانبررسی ریسک    -

 بانک هایگیری ریسک داراییارائه الگوی مناسب برای اندازه    -

 در بانک ملی ایران (Stress test) ارائه مدلی برای آزمون استرس    -

 های مالیهای سودآوری و اهرمبر شاخص تأکیدبا  هابانکارزیابی ریسک نقدینگی در     -

 بال هکمیت الزامات براساس( غیره و بهره نرخ ارز، نرخ) بازار ریسک بینیپیش مدل استقرار نیازهای¬بررسی پیش    -

 بررسی اثرات تک نرخی یا چندنرخی شدن ارز در ریسک نرخ ارز بازار    -
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 سنجی و نحوه ورود بانک در تسهیالت کنسرسیومی و مدیریت ریسک اعتباری بانک در آنبررسی امکان    -

 رعایت قوانین و مقررات )تطبیق( بر ریسک شهرت بانک تأثیربررسی     -

 ریسک عملیاتی و ریسک شهرت بر بازده بانک تأثیربررسی     -

 های ریسک بازدهیسازی پرتفوی بانک با در نظر گرفتن انواع سنجهبهینه هایمدلبررسی     -

 کاهش ریسک عملیاتی منظوربههای داخلی در بانک بررسی نظام کنترل    -

 هایسیستمفناوری اطالعات، لجستیک و های ، در حوزه(BCP) وکارکسببررسی نقش و ضرورت مدیریت تداوم     -

 بحرانی بانک ملی ایران

 بررسی نوسانات بازار و تعیین مارژ مناسب برای جلوگیری از افزایش ریسک در بانک    -

 المللی در حوزه بانکداریسازی استانداردهای بینشناسی تنگناهای قانونی در مسیر پیادهبررسی و آسیب    -

 مدیریت ریسک فناوری اطالعات منظوربهشاخص بررسی و تعیین     -

 بررسی و طراحی نظام مدیریت ریسک منابع انسانی    -

 های بانکگذاریریسک غیرعملیاتی بر تغییرات سود پرتفوی سرمایه تأثیر    -

 های ارزیهای مترتب بر صدور ضمانتنامهمنظور کاهش ریسکشناسایی، تبیین و ارائه راهکار به    -

 هاآنهای هر یک از فرآیندهای بانک و تعیین راهکارهای پوشش شناسایی و ارزیابی ریسک    -

 معرض درارزش "ملی ایران براساس روش  بانک درطراحی سیستمی برای محاسبه میزان مجاز برای پذیرش ریسک     -

 "خطر

 طراحی سیستمی برای محاسبه میزان مجاز پذیرش ریسک در عملیات ارزی    -

 مدیریت ریسک تجارت آنالین    -

 

 هانامهنیآئنظارت و سیاستگذاری، مقررات و 

 

 در ایران  Peer-to-peer- lending بررسی الگوها، الزامات و قوانین    -

بررسی نقاط ضعف و قوت اعمال نظارت بر مصارف بصورت مکانیزه و برخط و مقایسه آن با سیستم موجود فعلی با     -

 در این زمینه هابانکرب سایر توجه به تجا

 المللی در حوزه بانکداریسازی استانداردهای بینتنگناهای قانونی در مسیر پیاده شناسیآسیببررسی و     -

 هابررسی اثرات تک نرخی یا چند نرخی شدن ارز بر اجرای طرح    -

 مالی تروریسم تأمینو نقش آن در فرآیند پولشویی و  (Bitcoin) بررسی بیت کوین    -

 قوانین مرتبط با امور بانکی در قانون بودجه سنواتی کل کشور، بر میزان مطالبات شبکه بانکی تأثیربررسی     -
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 های مورد استفاده در صف و ستاد بانک ملی ایرانبررسی تکنیکهای استانداردسازی فرم    -

 ی برای سایر شعببررسی عوامل موفقیت شعب موفق بانک و ارائه مدلی اجرای    -

 مرکزی کشورهای اسالمی برای ارائه خدمات هایبانکبررسی قوانین و مقررات مربوط به بانکداری اسالمی و الزامات     -

 مالی تروریسم تأمینهای داخلی در پیشگیری از پولشویی و کنترل اثربخشیبررسی میزان     -

 اهش ریسک عملیاتیمنظور کداخلی در بانک به بررسی نظام کنترل    -

 مالی تروریسم تأمینبررسی و تعیین الگوهای رفتاری و نیز مصادیق نقل و انتقاالت مرتبط با     -

مالی  تأمینبرای پیشگیری از بروز پولشویی و  (KYC) طراحی یک برنامه مؤثر و کارا در زمینه شناسایی مشتریان    -

 تروریسم

 تایعمل در هابانکدولتی بررسی مشکالت  هایبانکن برگزاری مناقصات در مشکالت و موانع اجرایی شدن قانو    -

 کشور ازاجرای قراردادهای رهنی واحدهای خارج 

 های بانکیاجرای اسناد الزم االجراء در روند اجرایی پرونده نامهنییآ 126نقد و بررسی ماده     -
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