
 یارشد و دکتر یکارشناس یاندانشجو یبرابانک ملی،  89سال  یپژوهش یها اولویت

  یمحصوالت و خدمات در سطح نظام بانک یشهوشمند جهت پا یارائه مدل    -

 سامانه مربوط یمحصول و خدمت و طراح یستز یجهت بررس یارائه مدل    -

  یو کاربرد آن در محصوالت و خدمات بانک Block Chain یتکنولوژ    -

 هاتکینف یمال ینشده در تأم یرمزنگارپول یبرا یمدل یطراح    -

 یبانک یها APIباز و  یبانکدار یتامن    -

 یدر بستر پردازش ابر یجیتالد یدر  بانکدار یتاعتماد و امن    -

 یشناخت بات نت ها در شبکه بانک یها یتمالگور    -

  یاجتماع یدر بستر شبکه ها یبانکدار یتامن    -

 یجیتالید یدر بانکدار Block Chainبر  یمبتن یتامن ینتام    -

 یکالکترون یدر بانکدار یشینگمقابله با حمالت ف یراهکارها    -

  یبانک یمقابله با بدافزارها یراهکارها    -

 صیکشف تقلب و تشخ یو ...( در حوزه ها یعصب یشبکه ها یق،عم یادگیری) یهوش مصنوع هاییتمالگور یریبکارگ    -

 هایانهپا یتنفوذ و امن

 ی( اقتصادComplex) یچیدهساختار پ یکبراساس  یبانک هاییتفعال یسازمدل    -

 هاها و استارتاپتک فین

  یبانک هاییسسرو یبه منظور سودآور یاجتماع یهاشبکه یریمناسب جهت بکارگ یارائه راهکارها    -

 یمختلف مال یکسب و کارها سازییکپارچه هاییهارائه رو    -

 منتخب یهاو استارتاپ هاتکینف یمهب یبرا یارائه مدل    -

 بانک یدر ساختار درآمد یدکسب و کار جد یهامدل یجادا    -

 یبانک ملتوسط  یامور مال یهاحوزه یها( استارتاپیتی)چتر حما یمال ینامکان تأم یبررس    -

 PSD2استاندارد  یضرورت، الزامات و الگوها یبررس    -

 یاعتبار یالتموفق در بخش تسه های¬تک ینو شناخت ف یبررس    -

 هاطرح یاثرگذار در بخش بررس هاییدها سازییادهموفق به منظور پ هایتکینو شناخت ف یبررس    -



  یرانا یدر بانک مل المللییندر حوزه انتقال وجه ب هاتکیناز توان ف یریگمطالعه بهره    -

 . یمدر دوران تحر یو بانک یدر خصوص مبادالت تجار Block Chain ینهدر زم یکاربرد یالگوها یبررس    -

 یدر پول رمز یتامن ینتأم هاییوهش یا یسهمقا یبررس    -

  یجیتالید یو بانکدار یاجتماع یهاشبکه یقدر بانک از طر یمال ینتأم یننو یهاو مطالعه روش یبررس    -

 و نحوه انتشار آن در بانک یرمزپول    -

 تکینحوزه ف یاستارتاپ یشرکتها یمدل مشخص جهت بررس یکو ارائه  یابیارز یچگونگ    -

 یپول رمز یددر تول یریو انکارناپذ یگمنام یتبا رعا یت،پروتکل امن در مقابل جعل هو یک یطراح    -

 ی(  در بانکدارICO) Initial Coin Offeringنقش     -

 ی( در بانکدارIPO) Initial Public Offeringنقش     -

 و خدمات محصوالت

 جهت دارندگان یمتارزان ق یالتارائه تسه ی؛)مثال کاربرد یو محصوالت فعل هایساز سرو یبیمحصوالت ترک یبررس    -

 فروش با کاربرد و ماندة مناسب( یانهپا یهادستگاه

 در بستر خدمات محتوا   یننو یارائه خدمات بانکدار یرامونراهکارها پ ییشناسا    -

 .یمبانک در دوران تحر یرمشاعغ یدرآمدها یشافزا یروشها یبررس    -

 یانو انتظارات مشتر یازهابراساس ن یخدمات و محصوالت بانک یطراح یبرا یارائه مدل    -

 اطالعات یبر فناور یارائه خدمات مبتن یقاز طر یمتقجذب منابع ارزان هاییاستراتژ    -

 (یالت)سپرده، پول، اعتبار و تسه یخدمات بانک هاییمهمختلف ب یهامدل یبررس    -

 یعنوان خدمتاستفاده از آن به یالزم برا نیازهای¬یشپ یو بررس "(BPO)یتعهد پرداخت بانک" ینهپژوهش در زم    -

 یدجد

ها در آن یریکارگبه هاییوهو راهکارها و ش المللیندر حوزه ب یبانک ینپرداخت نو یابزارها یهپژوهش درخصوص کل    -

 بانک 

 یاسالم یمال یننو یمنظور استفاده از ابزارهابه یدجد یهافرصت ییشناسا    -

 یارز های¬منظور صدور ضمانتنامههدف به یبازارها یدجد یهاو فرصت یازهان ییشناسا    -

 فرایندها

 یننو یبانکدار یهاادارات امور شعب براساس شاخص یبندارائه مدل درجه    -

 یرانا یدر بانک مل یاختصاص یبانکدار یاجرا یو مطالعه چگونگ یبررس    -



 یو خدمات یبازرگان یهاشرکت یمال ینبرآورد تام یهاروش    -

 یسمترور یمال ینو تأم ییپولشو یندپرکاربرد در فرآ یابزارها و خدمات بانک یینتع    -

 یبانک یکارت ها یبرا  EMVاستاندارد  یالزامات اجرا یبررس    -

 سازمانی

 وصول مطالبات معوق یگیریپ یدر کارکنان برا یزهانگ یجادا یرتاث یبررس    -

 ستاد با صف در بانک یواحدها یبر هماهنگ یستمیتفکر س یرتاث    -

 شعب  یرجاریمطالبات غ یزاننظارت بر مصارف در کاهش م یرضرورت و تأث یینتب    -

  المللیندر حقوق ب یارز یهانامهضمانت یگاهجا یینتب    -

 یبه بخش خصوص یاز امور انتظام یبرخ یواگذار یبو معا یامزا یبررس    -

  یشرکت یبانکدار نیازهاییشضرورت، الزامات و پ    -

 هاشرکتبر عملکرد  یشرکت یتحاکم یاجرا یرتأث یبررس    -

 در آن  ینظارت یو نقش نهادها یرانا یتابعه بانک مل یهاشرکت یها و و موانع واگذارچالش    -

 یدر بانک مل یشده اقتصاد مقاومت یمدل جامع و بوم یطراح    -

 مالی

 بانک یبر سودآور یسالمت مال یهاشاخص یرتاث یبررس    -

 در بانک یهسرما یتسود و کفا یریتمد ینارتباط ب    -

 یبانک ینبانکها در بازار ب یبرا ینگیالزامات نقد یرتاث    -

 بانک یبر سودآور یهسرما یتنقش کفا یبررس    -

 یاقالم عمده ترازنامه بانک سازیینهبه    -

 مولد  هایییآنها به دارا یلو تبد یرمولدمنجمد و غ هایییر کاهش داراارائه راهکار به منظو    -

 هاآن یتبانک، با توجه به نوع فعال یرمجموعهز یهاسهام شرکت یگذارارائه مدل ارزش    -

 بانک  یبر سودآور IFRS المللیینب یاعمال استانداردها یراتتأث یبررس    -

  یاتیعمل هایینهجهت کاهش هز یموجود در بانک مل یهاچالش یبررس    -

 یدرگردش( در بانک مل یهثابت و سرما یهسرما یکنظارت اثربخش بر مصارف )به تفک یها و راهکارهاشاخص یبررس    -

  یرانا



  یهر مؤسسه مال یبه لزوم سودده یتسازمان با عنا یبرا یجد یدیشعب به عنوان تهد یانعوامل مؤثر بر ز یبررس    -

 با ورود به بورس  یبانک مل روییشپ یو فرصتها یدهاتهد یلو تحل یهتجز    -

 بال  یتهبانک براساس مصوبات کم یارز هاییو بده یدارائ یریتمد یالگوها یریبکارگ یسنجامکان    -

 یونبازپرداخت د یدر بدهکاران برا یزهانگ یجادبر ا یرمازاد جرائم تأخ یبخشودگ یرتأث یبررس    -

  یانمشتر یو وفادار یتها( بر رضا)کارت یدرون بانک یهااثرات اخذ کارمزد از تراکنش یبررس    -

محصوالت به منظور کاهش  ینارائه ا یندمجدد فرآ یمهندس یکردبا رو یتمام شده محصوالت بانک مل یبها یبررس    -

  هاینههز

 کاهش مطالبات معوق  یزانبر م یرجاریامور مربوط به وصول مطالبات غ یسپاربرون یرتأث یبررس    -

 بانک  یبر سودآور یاتیعمل یزیربودجه یراتتأث یبررس    -

 یرانا یو مؤثر وصول مطالبات در بانک مل یدجد یراهکارها یبررس    -

 مذکور  یهاشاخص یتو تقو سازیینهبه منظور به یبانک مل یمؤثر درآمد یهاشاخص یبررس    -

  یرجاریکاهش مطالبات غ یزانبر م یتجار یهابانک یردر سا آمیزیتموفق یدیعوامل کل یبررس    -

  یهر مؤسسه مال یبه لزوم سودده یتسازمان با عنا یبرا یجد یدیشعب به عنوان تهد یانعوامل مؤثر بر ز یبررس    -

 مطالبات معوق بانک  شناسییبو آس یبررس    -

 مطالبات  یشمؤثر بر افزا یبرون سازمان یداتتهد یو شناسائ یبررس    -

 وصول مطالبات بر کاهش آن  یسپاراثرات برون یو بررس ییشناسا    -

 بال  یتهبراساس مصوبات کم هاییدارا یریتمدل مد یطراح    -

 هاسود در بانک یریتو مد یشرکت یبانکدار ینرابطه ب یبررس یبرا ییارائه الگو    -

 یانو مشتر بازاریابی

 یدر صدور کارت اعتبار یانمشتر یاعتبارسنج یکردرو یبررس    -

 بانک و ... یتسطح شهر/ سا ی/ بنرهایزیونتلو یغاتاز تبل یانمشتر یتاستقبال و رضا یزانم یبررس    -

 یکاوداده یکو بهبود ارتباط با آنها با استفاده از تکن یانمشتر یوفادار هاییاستراتژ یینتب    -

 یکالکترون یاز خدمات بانکدار یانبانک بر عدم استفاده مشتر یآموزش هاییاستس یرتاث یبررس    -

 (VIPممتاز ) یانبر مشتر یدبا تأک یانمشتر یو آت یفعل یمال یانتظارات و رفتارها یازها،ن یابیارز    -

 آنها  یتو رضا یانمشتر یکمّ یمربوط به حفظ و ارتقا یاستراتژ    -



 مثبت  یدد یشو شعار بانک بر افزا یبصر یاشاعه پارامترها یبررس    -

 خودپرداز جهت کاهش یهامراجعه به دستگاه یشجهت افزا یغنوع تبل یینموجود و تع یغاتیتبل یهاانواع روش یبررس    -

  یشتاب هایینههز

 به برند یبر اعتماد و وفادار یاجتماع یهاآثار حضور بانک در شبکه یبررس    -

 یدجد یانبر جذب مشتر یاجتماع یهاآثار حضور بانک در شبکه یبررس    -

  یرانا یآن در بانک مل یاجرا یزممند و مکانرابطه یابیبازار یبررس    -

 در بانک یاعتماد و تعهد سازمان یجادبر ا یداخل یابیبازار یرتأث یبررس    -

 کشور  یرقبا در شبکه بانک یلو تحل یهتجز هاییکتکن یبررس    -

 هدف  یبازارها ییو شناسا یمتجذب منابع ارزان ق هاییوهش یبررس    -

 در بانک یجیتالید یابیضرورت بازار یبررس    -

 کارآمد یغاتیلبرنامه تب یبانک و طراح یانمشتر یاعادات رسانه یبررس    -

  یو حقوق یقیگذار اعم از حقسپرده یانمشتر یو وفادار مندییتعوامل رضا یبررس    -

 مثبت  یسازمان یذهن یرتصو یجادعوامل موثر بر ا یبررس    -

 یرانا یآن در بانک مل یهاشاخص یینو تب ینگعوامل موثر در برند یبررس    -

  یجیتالد یهایبر فناور یدمثبت با تأک یسازمان یذهن یرتصو یجادعوامل مؤثر بر ا یبررس    -

  یکیالکترون یبرتوسعه کسب و کارها یغاتنقش تبل یبررس    -

  یرانا یدر بانک مل یکیالکترو یابیبازار یو ارائه راهبردها یبررس    -

 بانک به نسل جوان  یمعرف یزانبر م یاجتماع یهادر شبکه یتآثار فعال یلو تحل یبررس    -

 قهدر هر طب یانمشتر یازها براساس نآن یبندمؤثر در تحقق اهداف بانک و طبقه یانمشتر یهاشاخص ینو تدو یبررس    -

 موجود  یارتباط یهاروش سازیینهجهت به یانبا مشتر یارتباط یهاو شناخت کانال یبررس    -

 آنها یشافزا یو ارائه راهبرد برا یخدمات بانک هاییتکاهش جذاب یلدال ییو شناسا یبررس    -

 (یو فرد یبزرگ )سازمان یانجذب و حفظ مشتر یو مطالعه الگوها یبررس    -

  یانمشتر یتخدمات و رضا یفیتک یشبر افزا یداخل یابیبازار یرتأث    -

 یخدمات بانک یابی( بر بازارITCاطالعات و ارتباطات ) یتکنولوژ یرتأث    -

  یرانا یبانک مل یانمشتر یاءو اح یجذب، وفادارساز یراهکارها    -



 یبرند بانک مل یعوامل موثر بر ارتقا ییشناسا    -

 یالتها و تسهسپرده یشهدفمند در افزا یغاتاثربخش تبل یعوامل و بررس ییشناسا    -

  یاجتماع یابیبازار ینهدر زم یارتباط یهاکانال ینترو انتخاب مناسب ییشناسا    -

  یابیبازار یختهآم ینهبه یببازار و ترک یهافرصت یلو تحل یهو تجز ییشناسا    -

 بانک یانمشتر یمدل سنجش نظرات عموم یطراح    -

 یبرق یهابا بانک یسهدر مقا یبانک مل یانمشتر یاز سو یکیالکترون یبانکدار یرشعوامل موثر بر پذ    -

 یمثبت عموم یدد یشو شعار بانک بر افزا یبصر یرهاپارامت گذارییرتاث یزانم    -

 یبانک یننو یکردهایرو ینهبازار در زم یازسنجین    -

 هابا استفاده از کالن داده یالتو بازپرداخت تسه یگذاردر سپرده یانرفتار مشتر یلتحل    -

 بانک یبرا یمشتر یسنجش سودآور یالگو یو شناسا یبررس    -

 یکاوداده یبر مبنا یانمشتر یبندبخش یبرا یو ارائه مدل یبررس    -

 حقوقی

 و ینیتقن یو خالها یو اقتصاد یاز لحاظ ابعاد مال یورشکستگ یموجود در دعاو یچالش ها یرامونالزم پ یها یبررس    -

 مقابله با آن یآن بر منابع بانک و راهبرد حقوق یرتأث

 مقابله با آن یقانون یو راهها یآن در ابطال اسناد رهن یرمقدم و تأث ینامه ها یعهراجع به مبا یچالش دعاو یبررس    -

اجر در مقابل تعهدات ت یبا توجه به مقررات قانون یمتعهد اصل یضامن در صورت ورشکستگ یتمسئول یرامونپ یبررس    -

 ورشکسته

 هیدمناقصه و مزا ینپژوهش درخصوص چالشها و ابهامات و اجماالت قوان     -

 توسط بانکها یصنعت یطرح در شهرکها یمحل اجرا ینپژوهش درخصوص مشکالت تره     -

 (باشدیمتفاوت م یدر بانکها ) با موضوع اقاله از منظر قانون مدن یکیپژوهش درخصوص نحوه اقاله امالک تمل    -

 مرتبط یمال یوابزارها یدر باب عقود اسالم یننو یراهکارها یحقوق یبررس    -

 یمهب یهاصدور ضمانت نامه توسط شرکت یایو مزا یبمعا یحقوق یلتحل    -

 یانسان منابع

 مقابله با آن در بانک یکارکنان و راهها یشغل یعوامل به وجودآورنده فرسودگ یابیارز    -

 در بانک یرانتعارضات کارکنان و مد یریتو مد بینییشدر پ یتشخص ینقش تعال یبررس    -



 پروریینجانش یکردمحور با رو یستهعملکرد شا یابینظام ارز یبرا یارائه مدل    -

  یدیانتصابات در مشاغل مهم و کل یبرا یو مهارت یروان شناخت یهاضرورت آزمون یبررس    -

 یرانا یتابعه بانک مل یهاشرکتو متخصص در  یاحرفه یرانجذب مد یراهکارها یهارا    -

 یزیکیپرسنل حفاظت ف یشغل یهاو کاهش استرس یارتقاء سالمت جسمان یابر یننو یارائه راهکارها    -

 و توسعه نظام آموزش از راه دور در بانک به صورت گسترده  یطراح یسنجامکان    -

 کار  یطو حفظ آرامش در مح یمنیا ینهمختلف در زم یاستانداردها یتکار با رعا یطجذاب مح یاثر فضاساز یبررس    -

 ...( انگیزشی،یب ی،سازمان یفراموش ی،سکوت سازمان سازی،یعه)شا یسازمان یماریهایب یبررس    -

 کارکنان بانک یبر تعهد سازمان یفرهنگ سازمان یرتاث یبررس    -

  یانسان یروین یورهبهر یدر ارتقا یآموزش یهابرنامه یرتأث یبررس    -

 آموزش یننو هاییوهبر اثربخش ش یدبا تاک یآموزش یهادوره یموثر بر طراح یهامولفه یینتب یبررس    -

  یسازمان یتعال یدر راستا یدر تفکر سازمان ییرتغ یجادا یچگونگ یبررس    -

 در بانک  یعدالت آموزش یتمند و منسجم و نحوه رعانظام یادگیری یهافرصت یجادا یچگونگ یبررس    -

  یبا عملکرد شغل یارتباط یاهمهارت یرابطه توانمندساز یبررس    -

 طرف قرارداد در سطح کشور  یهمکاران از خدمات ارائه شده در مراکز درمان یترضا یبررس    -

 آنها در بانک  سازییادهپ یسنجو امکان یادر دن یآموزش یننو یو الگوها هایوهش یبررس    -

 به بانک یانمشتر یعالقمند یزانم یکارکنان در ارتقا یعوامل رفتار یبررس    -

 بانک  یهسرما ینکارکنان به عنوان مهمتر یزهعوامل مؤثر بر کاهش انگ یبررس    -

 کارکنان  یتمندیآن بر رضا یرمراکز طرف قرارداد با بانک و تأث یو درمان یارائه خدمات رفاه یفیتک یبررس    -

  یدیانتصابات در مشاغل کل یبرا یشغل یروان شناخت یهاو ضرورت آزمون ییکارا یزانم یبررس    -

 کارکنان بانک یوردانش بر بهره یریتمند مدنظام یاجرا یرتأث یزانم یبررس    -

 کارکنان  یشناختروان پذیرییبعوامل مرتبط با آس یزانم یبررس    -

  المللیینب یانداردهااست یتو رعا یمقبل و بعد از تحر یطدر شرا یارائه خدمات ارز یفیتنقش آموزش در ک یبررس    -

 همکاران در سطح کشور  یتمندیدر رضا یخدمات درمان بستر یسپارنقش برون یبررس    -

 یآموزش یهادوره یسپاربرون یدهفا ینههز یبررس    -

 موجود.  یسازمان یتهایبا توجه به محدود یرانا یکارکنان شعب بانک مل یدارپا یکار یزهو انگ یشاداب یشافزا یراهکارها    -



 یو سازمان یرابطه آن با عملکرد فرد یو بررس یعوامل موثر بر فشار روان ییشناسا    -

 صف و ستاد یرانمد یستگیشا یهامولفه ییشناسا    -

  یمنابع انسان هاییسکر یو احصا ییشناسا    -

 (یمنابع انسان یوربهره یریتمد یستمو استقرار س ی)طراح یمنابع انسان یوربهره یهاشاخص یو احصا ییشناسا    -

 (KPIعملکرد ) یدیکل یهاشاخص یو احصا ییشناسا    -

 کارکنان بانک  یو ارتقاء سطح دانش و آگاه یزهانگ یجادا یراهکارها یشناسائ    -

 یرانا یبانک مل یاحرفه یتمدل صالح یطراح    -

 آموزش کارکنان در مؤسسات و مراکز خارج از بانک  یو اثربخش یفیتسنجش ک یبرا یمدل یطراح    -

 اعتباری

 و ... یکاوداده هاییک/صنعت، با استفاده از تکنیدبه بخش تول یالتتسه یموانع اعطا    -

 آن یبرا ینهبه یو ارائه الگو یها در بانک ملطرح ینظام بررس یشناس یبآس    -

 یاعتبار یطرحها یبررس یندفرآ ینهبه یو ارائه الگو شناسییبآس    -

 منتخب  یبانک در کشورها یاقتصاد یهاطرح یسنجمطالعات درخصوص امکان یننو های¬یوهش یقیتطب یبررس    -

 یدر مواجهه با ادعاها یقو ارائه طر یبانک مرکز یابالغ یالتتسه یاعطا یکنواخت یقراردادها یابعاد حقوق یبررس    -

 مذکور  یدر صورت استفاده از قراردادها یبانک یستمس روییشپ یهابانک و چالش یانمشتر یاحتمال

 ها، مخاطرات آن و ارائه راهکارطرح یبررس یندهایفرآ یبرون سپار یبررس    -

  وصول مطالبات یزانآن بر م یرو تأث یمختلف اقتصاد یهامجدد به بدهکاران بخش یالتتسه یاعطا یچگونگ یبررس    -

  یبانک در قبال خسارات وارده به مشتر یرقراردادیو غ یقرارداد یتدر خصوص مسئول یبررس    -

 رفع آن  یو راهکارها یو موانع قانون یدولت یاز جمله بانکها یدولت یدر قراردادها یشرط داور یبررس    -

 مزبور  هایینههز ینتأم یو روشها یتمام شده خدمات اعتبار یمتق یبررس    -

 مطالبات معوق  یجاداز ا یریو جلوگ یالتتسه یدر اعطا یقنقش وثا یررسب    -

پرداخت با نظر بر وقوع اعمال  یندو توقف فرآ یبانک یهامربوط به ضمانتنامه یو ارائه راهکار درخصوص دعاو یبررس    -

 مجرمانه در صدور آن 

 یبه نسبت اصل و سود در عقود مشارکت یهتأد یرو ارائه راهکار در خصوص علت عدم محاسبه خسارت تأخ یبررس    -

  ییاجرا یهاثبت در پرونده ییتوسط ادارات اجرا

  یمؤثر اعتبار یهاو ارائه شاخص ییندر تب یهوش مصنوع هاییتمالگور یریبکارگ    -



 هاطرح یفن یدر بررس اییسهمقا فاکتورهاییشپ یاپرفورماها  یجامع برا یبانک اطالعات ینتدو    -

 طرح یبررس یندواحد در فرآ نفعان¬یذ ییالزم جهت شناسا یابزارها یریو بکارگ ییشناسا    -

 یانمشتر یسنجمدل مناسب اعتبار یطراح    -

 استراتژی

 کارکنان یورتوان و بهره یشافزا یبانک در راستا یو کاربرد یاتیروش بهبود برنامه عمل یبررس    -

 یدر نظام بانک مل ییعدالت و کارا یهاشاخص یریگو اندازه یبررس    -

 مناسب یها و ارائه الگوشعب بانک یبنددرخصوص رتبه یقیمطالعه تطب    -

 تدارکات

 رکود بازار یطدر شرا یکیفروش اموال تمل یچگونگ یبررس    -

  یدر بانک مل یانرژ یریتمد سازییادهپ یمناسب برا یارائه مدل    -

 یزاتتجه یفضاها و ارگونوم یطراح یکبرنامه استراتژ یندر تدو یصنعت بانکدار یرتاث پژوهییندهآ    -

 یرکث یهاساختمان یشاغل در بخش ارائه خدمات مهندس یمهندس یواحدها یو اثربخش ییکارا یارتقا یهاراه یبررس    -

 بانک 

 یریتمد ISO50001استاندارد  4بر  یددر سازمان بانک با تاک یزوا یاستاندارها سازییادهو موانع پ یبمعا یا،مزا یبررس    -

 5S یو نظام آراستگ یو بهداشت شغل  یمنیا یریتمد ISO45001(، یستز یطسبز )مح یریتمد ISO14001 ی،انرژ

عت صن یپژوه یندهبر آ یدو لوازم با تاک یزاتتجه یو ارگونوم یکار یفضاها یطراح یبانک برا یبرنامه راهبرد ینتدو    -

 یبانکدار

 بانک یطواجد شرا یهاساختمان یسازمقاوم یبانک برا یبرنامه راهبرد ینتدو    -

 یبانک مل یهادر ساختمان یو نگهدار یساجرا، سرو ی،طراح یروشها یسازمستند    -

     

 المللبین

 تیراتأث اییسهمقا ی( و بررسیربازرگانیو غ یبانک )بازرگان یدر امور ارز ییشومختلف جرم پول هاییوهاثرات و ش    -

 آن  یمنف

  یارز یهانامهضمانت یانهوشمند مشتر یاعتبار سنج    -

نرخ ارز و با در نظر گرفتن  یسکپوشش ر یبرا المللیینب یاستفاده از اوراق مشتقه موجود در بازارها یسنجامکان    -

 بدون ربا  یبانکدار یاتعمل



  یارز یهانامهدر حوزه ضمانت المللیینمطروحه در مجامع ب یدر دعاو یتعلل عدم موفق یسو برر شناسییبآس    -

نامه نامه و ضمانتدر صدور ضمانت یمهب یهاصندوق ضمانت صادرات و شرکت هاییتاز ظرف یمندامکان بهره یبررس    -

  یرانیا یهابانک المللیینب هاییتحاکم بر فعال یفعل یطموضوع باالخص در شرا یبا تمرکز بر ابعاد حقوق یمتقابل ارز

 شعب داخل و خارج  یو سودآور یارز هاییتبر فعال یماز تحر یشده ناش یجادا یهافرصت یزو ن یآثار منف یبررس    -

 له با آن مقاب یحاصله و ارائه راهکارها یو درآمدها یارز یهانامهبر کاهش حجم صدور ضمانت هایمتحر یرتأث یبررس    -

 در بخش ارز  یگسترش خدمات کارمزد یراهکارها یبررس    -

 یسهام بانک خارج یدخر یاو یسدرقالب تاس یرکشورهاحضور بانک درسا یطشرا یبررس    -

  یمدر دوران تحر یانمشتر یتو جلب رضا یارائه خدمات ارز یهاروش ییو شناسا یبررس    -

متقابل صادره به نفع  یارز یهانامهبه تعهدات تحت ضمانت یبندیدر پا یخارج یبانکها یتوضع یسهو مقا یبررس    -

  هایماعمال تحر یطدر شرا یرانیا یبانکها

  یارز یهانامهمطالبات در حوزه ضمانت یزانبر کاهش م یرجاریوصول مطالبات غ یسپاربرون یرو تأث یبرس    -

  المللیینب یادالت و قراردادهامب یلدر تسه یارز یهانامهضمانت یگاهجا    -

تحت  یکارگزار خارج یتعهدات بانکها یفایدر رابطه با عدم ا هایمدر مواجهه با تحر المللیینب یحقوق یراهکارها    -

  یشانمتقابل ا ینصادره براساس تضم یارز یهانامهضمانت

( یحواله/ برات ارز ی،اسناد ی)اعتبار یدر ارتباط با امور ارز بازرگان یماثرات نامطلوب تحر یینو تب یبررس یی،شناسا    -

 گذشته  یاتمشابه با استفاده از تجرب هایینههز یلاز تحم یشگیریبه منظور پ

 بانک یبخش ارز یمال ینتام یدر راستا یمیتحر یطو کاربرد آن در شرا یاوراق صکوک ارز    -

 اطالعات فناوری

 یبر کاهش معوقات بانک یکالکترون ینقش بانکدار    -

 یبانک هاییسسرو یمنظور سودآوربه یاجتماع یهاشبکه یریمناسب جهت بکارگ یارائه راهکارها    -

   یخدمات بانکدار یوربهره یهااستخراج شاخص    -

 یبانک یاتخبره در عمل هاییستماستفاده ازس    -

 یبانک مل یو ارائه راهکار برا یکالکترون یبانکدار یاستفاده از ابزارها یجهان یروندها یبررس    -

 یستمبا س یسهدر مقا یاسالم یبر بانکدار ی( مبتنCore Banking) یمرکز یستمس سازییادهپ هاییوهش یبررس    -

 متداول در جهان یتجار یها( بانکCore Banking) یمرکز

 بانک  یکارمزد یمنابع و درآمدها یش)بام( در افزا یننو یکیالکترون یدارخدمات بانک یرتاث یزانم یبررس    -



 یراندر ا یربانکیغ یکپرداخت الکترون یهاشدن واسطه ینهنحوه نهاد یبررس    -

 مرتبط یهامنابع بانک و ارائه مدل یشدر افزا یکالکترون ینقش روابط عموم یبررس    -

  یبریها در تحقق پدافند ساو رسالت بانک یشبکه بانک یفرارو یبریسا یداتتهد    -

  یکالکترون یخدمات بانکدار یدهفا ینههز یلتحل یچگونگ    -

 یکاربرد کالن داده در صنعت بانکدار    -

 یدر شبکه بانک یتیهوش امن یکاربردها    -

 یبانک هاییسدر ارائه سرو یابر یانشرا ینقش تکنولوژ    -

  یدر شبکه بانک یتدر حوزه امن یدجد هاییو فناور ینوآور    -

 یکالکترون یبانکدار هاییشرفتساختار بانک براساس پ یدو تجد ینوساز    -

 یو الزامات کشور یتیامن هاییزمبا در نظر گرفتن مکان یبانک مل یژهباز و یارائه مدل بانکدار    -

 یود بانک ملموج یهاو سامانه هایستمس یمعمار یسازمدل    -

 ,...(BIAN,IFW) یدر حوزه معمار یمرجع بانک یهامدل یقیتطب یبررس    -

 یسکر مدیریت

 هادر بانک یسکو ر یرهمد یاتساختار ه ینرابطه ب یبررس    -

 بانک یسکدر کاهش نرخ ر یکالکترون یبانکدار یندفرآ یرتاث    -

 بانک پذیرییسکبر ر یاندازه و نسبت اهرم مال یرتاث    -

 مترتب بر آن در بانک هاییسکو ر یمال ینو نقش آن در تام یاسناد خزانه اسالم    -

 بانک دهییانبانکها/ ز یبانک/ سودآور یورشکستگ یسکها با رساختار سپرده ینرابطه ب یبررس    -

  یرانا یبانک مل یکمرتبط با خدمات الکترون هاییسکر یبررس    -

 بانک هایییدارا یسکر یریگاندازه یمناسب برا یارائه الگو    -

 یرانا ی( در بانک ملStress testآزمون استرس ) یبرا یارائه مدل    -

  یمال یهاو اهرم یسودآور یهابر شاخص یدها با تأکدر بانک ینگینقد یسکر یابیارز    -

 ال ب یته( براساس الزامات کمیرهبازار )نرخ ارز، نرخ بهره و غ یسکر بینییشاستقرار مدل پ نیازهای¬یشپ یبررس    -

 نرخ ارز بازار  یسکشدن ارز در ر یچندنرخ یا یاثرات تک نرخ یبررس    -



 بانک در آن  یاعتبار یسکر یریتو مد یومیکنسرس یالتو نحوه ورود بانک در تسه یسنجامکان یبررس    -

 شهرت بانک  یسک( بر ریقو مقررات )تطب ینقوان یترعا یرتأث یبررس    -

 شهرت بر بازده بانک  یسکو ر یاتیعمل یسکر یرتأث یبررس    -

  یبازده یسکر یهابانک با در نظر گرفتن انواع سنجه یپرتفو سازیینهبه یهامدل یبررس    -

  یاتیعمل یسکدر بانک به منظور کاهش ر یداخل یهانظام کنترل یبررس    -

 هاییستمو س یکاطالعات، لجست یفناور یها(، در حوزهBCPتداوم کسب و کار ) یریتنقش و ضرورت مد یسبرر    -

 یرانا یبانک مل یبحران

 در بانک یسکر یشاز افزا یریجلوگ یمارژ مناسب برا ییننوسانات بازار و تع یبررس    -

  یدر حوزه بانکدار المللیینب یاستانداردها سازییادهپ یردر مس یقانون یتنگناها شناسییبو آس یبررس    -

 اطالعات  یفناور یسکر یریتشاخص به منظور مد یینو تع یبررس    -

  یمنابع انسان یسکر یریتنظام مد یو طراح یبررس    -

 بانک  هایگذارییهسرما یسود پرتفو ییراتبر تغ یرعملیاتیغ یسکر یرتأث    -

  یارز یهامترتب بر صدور ضمانتنامه هاییسکمنظور کاهش رو ارائه راهکار به یینتب یی،شناسا    -

 هاپوشش آن یراهکارها یینبانک و تع یندهایاز فرآ یکهر  هاییسکر یابیو ارز ییشناسا    -

ارزش درمعرض "براساس روش  یرانا یدربانک مل یسکر یرشپذ یمجاز برا یزانمحاسبه م یبرا یستمیس یطراح    -

  "خطر

  یارز یاتدر عمل یسکر یرشمجاز پذ یزانمحاسبه م یبرا یستمیس یطراح    -

 ینتجارت آنال یسکر یریتمد    -

 نامه ها ینمقررات و آئ یاستگذاری،و س نظارت

 یراندر ا  Peer-to-peer- lending ینالگوها، الزامات و قوان یبررس    -

ا توجه ب یموجود فعل یستمآن با س یسهو برخط و مقا یزهنقاط ضعف و قوت اعمال نظارت بر مصارف بصورت مکان یبررس    -

 ینهزم ینها در ابانک یربه تجارب سا

 یدر حوزه بانکدار المللیینب یاستانداردها سازییادهپ یردر مس یقانون یتنگناها یشناس یبو آس یبررس    -

 هاطرح یشدن ارز بر اجرا یچند نرخ یا یاثرات تک نرخ یبررس    -

 یسمترور یمال ینو تأم ییپولشو یندو نقش آن در فرآ (Bitcoin) ینکو یتب یبررس    -

 یمطالبات شبکه بانک یزانکل کشور، بر م یدر قانون بودجه سنوات یمرتبط با امور بانک ینقوان یرتاث یبررس    -



  یرانا یمورد استفاده در صف و ستاد بانک مل یهافرم یاستانداردساز یکهایتکن یبررس    -

 شعب  یرسا یبرا ییاجرا یشعب موفق بانک و ارائه مدل یتعوامل موفق یبررس    -

 ارائه خدمات یبرا یاسالم یکشورها یمرکز یهاو الزامات بانک یاسالم یو مقررات مربوط به بانکدار ینقوان یبررس    -

 یسمترور یمال ینو تأم ییاز پولشو یشگیریدر پ یداخل یهاکنترل یشاثر بخ یزانم یبررس    -

 یاتیعمل یسکمنظور کاهش ردر بانک به یداخل نظام کنترل یبررس    -

 یسمترور یمال یننقل و انتقاالت مرتبط با تأم یقمصاد یزو ن یرفتار یالگوها یینو تع یبررس    -

 یمال ینو تأم ییاز بروز پولشو یشگیریپ ی( براKYC) یانمشتر ییشناسا ینهبرنامه مؤثر و کارا در زم یک یطراح    -

 یسمترور

 یرااج یاتها درعملمشکالت بانک یبررس یدولت یمناقصات در بانک ها یشدن قانون برگزار ییمشکالت و موانع اجرا    -

 خارج ازکشور یواحدها یرهن یقراردادها

 یبانک یهاپرونده ییاسناد الزم االجراء در روند اجرا ینامه اجرا یینآ 621ماده  ینقد و بررس    -

 (یو نوآور یقات) اداره کل تحق 651 یداخل 44422464تماس  شماره

 researches@bmi.ir: یکپست الکترون آدرس


