اولویت های تحقیقاتی بانک سپه در سال 1396

سدیف

ػٌَاى اٍلَیت

سٍؽ یب اثضاس اًدبم اٍلَیت

تَضیحبت تىویلی

1

عشاحی ٍ پیبدُ ػبصی ساُ وبسّبی خبهغ هذیشیت سیؼه دس ثبًه

عشح پظٍّـی وبسثشدی

*

ػپِ
2

تذٍیي چْبسچَة اػتمشاس ًظبم وٌتشل داخلی دس ثبًه ػپِ

عشح پظٍّـی وبسثشدی

*

3

ثبص عشاحی هذل وؼت ٍوبس ثبًه ثشاػبع اػتشاتظی ّبی والى ٍ

عشح پظٍّـی وبسثشدی

*

ساّجشدّبی آتی
* برای اطالع از پیشىُادیٍ طرح پژيَشی کاربردی خًاَشمىد است با ادارٌ کل تحقیقات ي بروامٍ ریسی تماس
حاصل فرمائید.

اولویت های تحقیقاتی بانک رفاء کارگران در سال 1396

"تًضیح ایىکٍ ايلًیت َای پژيَشی ذیل ،صرفا جُت مقاصد داوشجًیی ي اوجام پایان وامٍ ي رسالٍ مقاطغ کارشىاسی ارشد ي دکتری
تبییه گردیدٌ است"

1باوکداری اسالمی

ؿٌبػبیی هَاًغ پیبدُ ػبصی حمَلی ،اختوبػی ،فشٌّگی ٍ فٌی ٍ . ...ثبًىذاسی اػالهی ٍ اسائِ ساّىبسّبی اخشایی



ثشسػی تدشثیبت ثبًىْبی خبسخی ٍ ؿٌبػبئی ًَآٍسی ّبی ًَیي تبهیي هبلی اػالهی



تؼییي ؿبخق ٍ اسائِ الگَی اسصیبثی ثبًىذاسی اػالهی



ثشسػی تبثیش اخشای ثبًىذاسی اػالهی ثش ثْجَد ػولىشد ػٌدِّبی ولیذی ثبًه (وبسایی ٍ اثشثخـی ًظبم ثبًىذاسی اػالهی)



آػیتؿٌبػی اخشای ثبًىذاسی اػالهی دس ًظبم ثبًىی وـَس ٍ اسائِ ساّىبسّبی هٌبػت ثب تبویذ ثش ثبًه سفبُ



همبیؼِ تغجیمی خذهبت ثبًهّبی اػالهی ثِ هٌظَس تذٍیي عشحّبی ًَیي خْت اخشا



ثشسػی الضاهبت اخشای هـبسوت دس ػَد ٍ صیبى )(PLSدس ثبًه سفبُ



هغبلؼِ ػمَد خذیذ اػالهی ثب سٍیىشد ثشسػی تغجیكپزیشی وبهل ثب اكَل ؿشیؼت



ثشسػی هیضاى آهبدگی ٍ پزیشؽ هذیشاى اسؿذ هیبًی ٍ اخشایی ثبًه دس اخشای وبهل ثبًىذاسی اػالهی
2-اػتباری



ثشسػی هىبًیضاػیَى فشآیٌذّبی اػتجبسی ٍ ؿٌبػبیی سیؼه هتشتت ثش آى



آػیت ؿٌبػی ٍضغ فؼلی ٍ اسائِ الگَ ٍ تججیي پشتفَی ثْیٌِ



ثشسػی ػولىشد ػبیش ثبًهّب دس حَصُ خذهبت اػتجبسی (ًیبصػٌدی ،عشاحی خذهبت ٍ اسصیبثی اثشثخـی)



ؿٌبػبیی ثبصاسّبی ّذف ثش اػبع ؿبخقّبی ػَدآٍسی ٍ سیؼه اػتجبسی ٍ اسائِ ساّىبسّبی ًفَر



اسائِ الگَیی خْت تؼییي تشویت ثْیٌِ پشتفَی هلبسف



آػیت ؿٌبػی فشآیٌذ ثشسػی عشحّب دس ثبًه سفبُ ٍ اسائِ الگَی ثْیٌِ



تؼییي ؿبخق¬ّبی ثْیٌِ ػٌدؾ سیؼه اػتجبسی دس ثبًه سفبُ



ؿٌبػبیی ٍ ستجِ ثٌذی ػَاهل هَثش ثش سیؼه اػتجبسی ٍ ثشسػی سٍؿْبی اػتجبسػٌدی ٍ اسائِ ساّىبس



ؿٌبػبیی ؿبخق ّبی اػتجبسػٌدی ٍ عشاحی هذل ثشای هـتشیبى ثِ تفىیه تؼْیالت ٍ خذهبت
3-مىابغ اوساوی



سفبّی

o

اسصیبثی ػغح سضبیت یب ًبسضبیتی اص خذهبت سفبّی ،دسهبًی ٍ ٍسصؿی...

o

ثشسػی تبثیش ػالهت خؼوی ٍ سٍاًی وبسوٌبى ثش ػولىشد فشدی ٍ ػبصهبًی

o

ؿٌبػبیی ػَاهل هَثش ثش فـبس سٍاًی ٍ ثشسػی ساثغِ آى ثب ػولىشد فشدی ٍ ػبصهبًی

o

ؿٌبػبیی ػَاهل هَثش ثش فشػبیؾ ؿغلی وبسوٌبى ٍ اسائِ ساّىبسّبی ثْجَد



ثشسػی ثیوبسیْبی ػبصهبًی(تؼبسضبت هخشة ،ؿبیؼِ ػبصی ،ػىَت ػبصهبًی ،فشاهَؿی ػبصهبًی ،ثی اًگیضگی ٍ:) ...

o

آػیت ؿٌبػی ٍضؼیت هَخَد دس ثبًه ٍ ؿٌبػبیی دالیل ثشٍص آًْب

o

ؿٌبػبیی ػَاهل هَثش ثش ایدبد ٍ یب تـذیذ ثیوبسیْبی ػبصهبًی ٍ اسائِ ساّىبسّبی ػبصهبًیٍ ،احذی ٍ فشدی

o

ثشسػی ساثغِ ثیي هتغیشّبی ػبصهبًی (ػبختبس ػبصهبًی ،فشآیٌذّب ،هذیشاى ٍ  )...ثب ثیوبسیْبی ػبصهبًی



ثشسػی فشآیٌذّبی ًگْذاؿت ٍ خجشاى خذهبت

o

آػیت ؿٌبػی ٍضغ هَخَد ٍ ؿٌبػبیی ٍ دػتِ ثٌذی هَاًغ (لبًًَی ،ػبختبسیً ،شم افضاسی ،فشآیٌذی ٍ) ..

o

همبیؼِ تغجیمی ثب ػبیش ثبًىْب ٍ ػبصهبًْبی هـبثِ ،ثْیٌِ وبٍی ٍ ؿٌبػبیی ثْتشیي تدبسة

o

ثشسػی سٍاثظ ثیي هتغیشّبی هَثش ثش ٍ هتبثش اص خجشاى خذهبت

o

عشاحی الگَی خجشاى خذهبت ٍیظُ ثبًه سفبُ

o

اسصیبثی اثشثخـی فشآیٌذ فؼلی ٍ ؿٌبػبیی آثبس ٍ پیبهذّبی فشدی ٍ ػبصهبًی فشآیٌذ فؼلی خجشاى خذهبت



آهَصؽ ٍ تَػؼِ داًؾ

o

ؿٌبػبیی ٍ اٍلَیت ثٌذی ػَاهل هَثش دس خلك ٍ تَػؼِ ػَاهل فشٌّگی اثشگزاس ثش هذیشیت داًؾ

o

ثشسػی ٍ تجییي هَلفِ ّبی هَثش ثش عشاحی دٍسُ ّبی آهَصؿی ثب تبویذ ثش اثشثخـی آهَصؽ



ثشسػی فشٌّگ ،اخالق حشفِ ای ٍ اسصؿْبی ػبصهبًی

o

اسصیبثی ٍضغ فؼلی فشٌّگ ػبصهبًی ٍ ثشسػی هـىالت ٍ چبلـْب

o

ؿٌبػبیی آثبس سفتبسّبی ًؼل خذیذ ثش اسصؿْب ٍ فشٌّگ ثبًه

o

اسصیبثی آثبس ٍ پیبهذّبی والى سًٍذّبی اختوبػی ثش اسصؿْبی ػبصهبًی

o

ثشسػی فشٌّگ ػبصهبًی ثبًه اص هٌظش هذیشیت سیؼه ٍ ؿٌبػبیی آثبس آى ثش ػولىشد ثبًه



ثشسػی لبثلیتّبی ٍیظُ هذیشاى ػبلی ٍ هیبًی ٍ اسصیبثی ویفیت ٍیظگیْبیی ًظیش

o

ساّجشی تغییشات ّوؼَ ثب اػتشاتظی ّب

o

تحلیل هحیظ ثیشًٍی ٍ دسًٍی ٍ ؿٌبػبیی فشكتْب ٍ تْذیذات

o

خبًـیي پشٍسی ٍ...



ثشسػی ٍ ؿٌبػبیی آثبس ٍ پیبهذّبی والى سًٍذّبی اختوبػی ثش فشآیٌذّبی هٌبثغ اًؼبًی
4-مسائل سازماوی



تؼبهل ثیي اػتشاتظی ،ػبختبس ػبصهبًی ،فشآیٌذّب ٍ فشٌّگ ػبصهبًی

o

ثشسػی هیضاى ّوؼَئی ثیي اػتشاتظیْب ٍ هذل وؼت ٍ وبس ثبًه ٍ اسائِ ساّىبسّبی ثْجَد

o

اسصیبثی ٍضؼیت فؼلی اًغجبق ٍ پـتیجبًی اػتشاتظیْب ،هذل وؼت ٍ وبس ،ػبختبس ػبصهبًی ٍ فشآیٌذّبی ثبًه اص یىذیگش ٍ ؿٌبػبیی گلَگبّْب ٍ اسائِ ساّىبس

o

ثشسػی وفبیت ٍ اسصیبثی اثشثخـی ػبختبس ػبصهبًی والى ٍ ٍاحذّبی ثبًه ّوؼَ ثب اػتشاتظیْب

o

اسصیبثی فشٌّگ ػبصهبًی ثبًه ٍ ؿٌبػبیی چبلـْبی هَخَد ٍ اسائِ ساّىبس

o

اسصیبثی سٍاثظ ٍ پَیبییْبی ثیي ػبختبس ػبصهبًی ٍ فشآیٌذّبی ثبًه ،ؿٌبػبیی هـىالت ٍ اسائِ ساّىبس



تؼبهل ثبًه سفبُ ثب ػبصهبى تبهیي اختوبػی

o

آػیت ؿٌبػی ٍضغ هَخَد ٍ ؿٌبػبیی فشضتْب ٍ چبلـْب

o

ثشسػی هَضَع حبوویت ؿشوتی دس ثبًه

o

ؿٌبػبیی ساّىبسّبی افضایؾ ػشهبیِ تَػظ ػْبهذاس ٍ...



تؼبهل ثبًه ثب ًْبدّبی لبًًَی (ثبًه هشوضی ،هدلغ ؿَسای اػالهی ٍ) ..

o

آػیت ؿٌبػی فشآیٌذ خظ هـی گزاسی حَصُ ثبًىی

o

اسائِ هذل هـبسوت ثبًىْب دس تذٍیي لَاًیي ٍ همشسات حبون ثش ٍضؼیت ثبًىذاسی

o

ثشسػی تؼبسضبت فیوبثیي ثبًىْب ٍ هدلغ ٍ اسائِ ساّىبسّبی لبًًَی
5-بازاریابی ي ريابط ػمًمی



هذیشیت ثشًذ

o

ؿٌبػبیی ػَاهل ٍ هَاًغ هَثش ثش خلك ٍ استمبی ؿْشت (ثشًذ)

o

تذٍیي ثشًبهِ خبهغ هذیشیت ثشًذ ثبًه سفبُ وبسگشاى

o

اسصیبثی ثشًذ ثبًه دس حَصُ ّبی خغشافیبیی وـَس



هذلْبی ثبًىذاسی ٍ ثَهی ػبصی هذل وؼت ٍ وبس

o

ؿٌبػبیی هذلْبی ّوىبسی ثبًه ثب وؼت ٍ وبسّبی ًَیي ثشاػبع تحلیل هحیظ ثیشًٍی ٍ دسًٍی

o

اسائِ الگَی وؼت ٍ وبس ثبًىذاسی ؿشوتی

o

اسائِ الگَی وؼت ٍ وبس ثبًىذاسی ؿخلی

o

ثَهیػبصی الگَّبی ًَیي ثبًىذاسی دس وـَس هبًٌذ ثبًىذاسی ػشهبیِ گزاسی ،ؿشوتی ،خلَكی ،خبهغ ٍ...

o

تحلیل ػٌبسیَّبی ولیذی آیٌذُ دس ثبًىذاسی ٍ ساّجشدّبی هَاخِْ ثب آًْب

o

عشاحی هذل صًدیشُ اسصؽ وؼت ٍ وبس ثبًه ثب سٍیىشد پَیبیی ؿٌبػی ػیؼتوی

o

ؿٌبػبیی الضاهبت ػبختبسی ،فشآیٌذی ٍ ًیشٍی اًؼبًی هذلْبی ثبًىذاسی (خبهغ ،ؿشوتی ،اختلبكی ٍ) ..



تَػؼِ ثبصاس

o

اسائِ الگَ خْت ٍیظُػبصی خذهبت ثبًىی ثش اػبع گًَِؿٌبػی هـتشیبى (خغشافیبیی ،دسآهذی ،فشٌّگی ٍ). ..

o

ؿٌبػبیی ػَاهل هَثش ثش ثبًه پزیشی وَدوبى ٍ ًَخَاًبى(ًؼل ) Zثب تَخِ ثِ سًٍذّبی اختوبػی خبهؼِ)

o

اسصیبثی خَاػتِّبً ،یبصّب ،اًتظبسات ٍ سفتبسّبی هبلی فؼلی ٍ آتی هـتشیبى ثب تبویذ ثش هـتشیبى هوتبص

o

ؿٌبػبیی ػَاهل ٍ هَاًغ هَثش ثش خشیذ خذهبت ثبًىی الىتشًٍیىی ٍ هَثبیلی

o

ثشسػی ٍ تحلیل آثبس حضَس اػتبستبح ّب ثش ػولىشد ثبًىْب

o

اسصیبثی پیبدُػبصی سٍیىشد ًَیي "هـتشیهحَسی" ٍ اسائِ ساّىبسّبی ػولیبتی دسخلَف ٍیظُػبصی خذهبت ثبًىی ثشای گشٍّْبی هختلف هـتشیبى

o

)(Customer Centric
ؿٌبػبیی سفتبسّبی ًَظَْس ٍ ًیبصّبی هبلی دس حبل ؿىل گیشی خبهؼِ ٍ تجذیل ثِ خذهبت ثبًىی

o

ثشسػی پیبدُ ػبصی ػَپشهبسوتْبی هبلی دس ؿؼت ثبًه ٍ ؿٌبػبیی هَاًغ ٍ ػَاهل هَثش ثش اخشا

o

ثشسػی هضیت ّبی سلبثتی سلجب ٍ ؿٌبػبیی دالیل اختالف ثب سلجب دس ؿبخق ّبیی ًظیش ػْبم ثبصاس



ثبصاسیبثی دس حَصُ ػالهت

o

تحلیل ٍ ؿٌبػبیی فشكتْب ٍ چبلـْبی ثبصاس حَصُ ػالهت

o

تحلیل ٍ ؿٌبػبیی صًدیشُ اسصؽ ّشیه اص ثخـْبی ثبصاس ػالهت

o

اسصیبثی آهبدگی ثبًه ثشای حضَس دس ثبصاس ػالهت ٍ تجییي الضاهبت ػبختبسی ٍ فشآیٌذی ثبًه



تبهیي هبلی خوؼی

o

تحلیل سًٍذّبی اختوبػی ٍ ؿٌبػبیی آثبس ٍ پیبهذّب ٍ فشكتْب ٍ تْذیذّبی هَثش اختوبػی ثش كٌؼت ثبًىذاسی

o

ؿٌبػبیی ػَاهل هَثش ثش پزیشؽ تبهیي هبلی خوؼی

o

ثشسػی آثبس ٍ پیبهذّبی تبهیي هبلی خوؼی ثش كٌؼت ثبًىذاسی ٍ تؼییي وبسثشدّبی آى



سٍاثظ ػوَهی

o

اسصیبثی اثشثخـی تجلیغبت دس اًَاع ٍ ًیض هشاحل هختلف فشآیٌذ دس ًَاحی گًَبگَى خغشافیبیی وـَس

o

اسصیبثی اثشثخـی وبًبل ّبی تؼبهلی ثبًه ثب ًیشٍی اًؼبًی

o

ثشسػی ٍ ؿٌبخت فضبی هدبصی ،تحلیل فشكت ّب ٍ تْذیذّبی حضَس تجلیغبتی ثبًه

o

اًدبم افىبسػٌدی هـتشیبى ثِ كَست ّذفوٌذ
6-فىايری



ؿٌبػبیی الضاهبت كٌؼت ثبًىذاسی ثشای ٍسٍد ٍ ثىبسگیشی پَل هدبصی



عشاحی ٍ تذٍیي فشآیٌذ تدبسی ػبصی خذهبت ًَیي ثبًىی



ثشسػی ٍ ؿٌبػبیی وبسثشدّبی في آٍسی سایبًؾ اثشی دس ػیؼتوْبی ثبًه



ثشسػی ًمؾ اهٌیت دس ثبًىذاسی هدبصی ٍ اسائِ ساّىبس ثِ هٌظَس استمبی ػغح اهٌیت دس ثبًه سفبُ



ثشسػی هَضَع هذیشیت سخذادّبی اهٌیتی دس فضبی ػبیجشی ثبًىی ٍ اسائِ ساّىبسّبی ثْجَد



آػیت ؿٌبػی خذهبت ثبًىذاسی الىتشًٍیه دس وبًبل ّبی استجبعی هختلف ٍ تؼییي ًمبط لَت ٍ حَصُ ّبی لبثل ثْجَد



ثشسػی ثبصدّی هبلی ػشهبیِ گزاسی ّبی كَست گشفتِ دس حَصُIT
7-اقتصادی ي مالی



دٍساى پؼب تحشین

o

ؿٌبػبیی الضاهبت كٌؼت ثبًىذاسی ایشاى دس فضبی پؼب تحشین

o

همبیؼِ ػغح فؼلی ثبًه سفبُ ثب ػغح هغلَة خْت حضَس دس ثبصاسّبی ثیي الوللی ٍ ؿٌبػبیی الضاهبت

o

پیؾ ثیٌی آیٌذُ كٌؼت ثبًىذاسی ٍ ثبًه سفبُ ٍ اسائِ ساّىبسّبی ػولیبتی

o

ثشسػی اثش تغییشات هتغیشّبی ثبًىی( ؿؼتً ،یشٍی اًؼبًی ،خذهبت ،صیشػبخت ٍ  )...ثش ػولىشد اسصی ثبًه

o

ثشسػی حزف تحشیوْب ٍ ؿٌبػبیی آثبس ٍ پیبهذّبی آى ثش ًظبم ثبًىی

o

ثشسػی ٍ ؿٌبػبیی فشكتْب ٍ چبلـْبی تؼبهل ثبًه سفبُ ثب ثبًىْبی خبسخی

o

هغبلؼِ ٍ ؿٌبػبیی ًیبصّب ٍ اًتظبسات هـتشیبى آتی دس حَصُ خذهبت ثیي الولل

o

ؿٌبػبیی تشخیحبت ػشهبیِ گزاسی خبسخی ّب دس ایشاى ٍ هؼشفی ساّىبسّبی اسائِ خذهبت ٍیظُ ثِ ػشهبیِگزاساى خبسخی



والى سًٍذّب

o

ثشسػی آثبس س ًٍذ آتی هتغیشّبی التلبدی ثش ًظبم ثبًىی وـَس

o

تحلیل آثبس التلبدی سًٍذّبی اختوبػی ،صیؼت هحیغی ،التلبدی ،ػیبػی ٍ في آٍسی ثش تدْیض ٍ تخلیق هٌبثغ ثبًه

o

تحلیل سًٍذ هتغیشّبی پَلی ولیذی ًظیش ًشخ اسصً ،شخ ػپشدًُ ،شخ رخیشُ لبًًَی ٍ  ...هجتٌی ثش سٍیىشد پَیبییؿٌبػی ٍ تذٍیي ػٌبسیَّبی احتوبلی



سٍؿْبی دسآهذصایی ثبًه

o

آػیت ؿٌبػی ٍضغ هَخَد هذل وؼت ٍوبس فؼلی ثبًه ٍ اسائِ هذلْبی خذیذ

o

ثْیٌِ وبٍی ٍ ؿٌبػبیی تدبسة ػبیش ثبًىْبی داخلی ٍ خبسخی ثِ هٌظَس هؼشفی ساّىبسّبی افضایؾ ػْن دسآهذّبی وبسهضدی

o

اسصیبثی سٍؿْبی ثْجَد ثبصاسیبثی ٍ فشٍؽ خذهبت الىتشًٍیه

o

ؿٌبػبیی ػَاهل هَثش ثش تمبضبی هـتشیبى دس اػتفبدُ اص خذهبت دسآهذصا



ػولىشد هبلی ثبًه

o

آػیت ؿٌبػی ػبختبس ّضیٌِ دسآهذ ثبًه

o

هغبلؼِ ٍ اسصیبثی ساّىبسّبی ثْجَد ًؼجتْبی هبلی ثبًه ثب ًگبُ ثِ اػتبًذاسدّبی ثیيالوللی ٍ سیؼه ػولیبتی

o

ؿٌبػبیی ٍ اسصیبثی سیؼه ػولیبتی دس ّشیه اص ثخـْبی ػولیبتی ثبًه

o

ثشسػی هفَْم سیؼه ػیؼتوی ،ؿٌبػبیی ٍ تحلیل اثؼبد آى دس ثبًه سفبُ ٍ اسائِ ساّىبسّبی وٌتشلی

o

ؿٌبػبیی داسائیْبی غیشهَلذ ٍ اسائِ ساّىبسّبی ػولیبتی دس ساػتبی تجذیل آى ثِ داسائیْبی هَلذ

o

ؿٌبػبیی فؼبلیت ّبی فبلذ اسصؽ افضٍدُ یب داسای اسصؽ افضٍدُ ون ثب ّذف وبّؾ ّضیٌِ ّبی غیش ػولیبتی

o

عشاحی هذل پیؾ ثیٌی وَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت ًمذیٌگی



تؼبهل ثبًه سفبُ ثب ثبصاس ػشهبیِ

o

ثشسػی ٍ اهىبى ػٌدی ظشفیت ّبی ثبًه سفبُ دس خزة هٌبثغ ثبصاس ػشهبیِ

o

تحلیل ٍ همبیؼِ پشتفَی ػشهبیِ گزاسی ثَسػی ثبًه سفبُ ثب ػبیش ثبًه ّب ٍ اسائِ ساّىبسّبی ثْیٌِ ػبصی آى

o

ثشسػی ٍ اهىبى ػٌدی ساّىبسّبی وبّؾ ػشهبیِ گزاسی ّبی ثَسػی ثبًه سفبُ (ثب سٍیىشد وبّؾ فؼبلیت ّبی ثٌگبُ داسی ثبًه ّب)

o

ثشسػی ًمؾ ٍ تبثیش وبّؾ ػشهبیِ گزاسی ثَسػی ثبًه سفبُ وبسگشاى ثِ ًؼجت ّبی وفبیت ػشهبیِ

o

اسصیبثی ٍضؼیت هبلی ؿشوتْبی تبثؼِ ثبًه (هٌدولِ ؿشوت وبسگضاسی) ٍ تؼییي ٍ تلوینگیشی دس استجبط ثب ػشهبیِگزاسی خَد اص خولِ اًتخبة پشتفَی ػشهبیِ
ثبًه ٍ حتی ؿشوتْب

o

تؼییي ػبختبس ػشهبیِ ثْیٌِ ثبًه ٍ ؿشوتْبی ٍاثؼتِ

o

ثْیٌِػبصی ػجذ ػشهبیِگزاسی ثبًه ٍ ّوچٌیي ػجذ ػْبم كٌذٍقّبی ػشهبیِ گزاسی هَخَد دس ؿشوت وبسگضاسی سفبُ



هَضَػبت والى التلبدی

o

ثشسػی آثبس ٍ پیبهذّبی تَام ػیبػت ّبی وٌتشل پبیِ پَلی ٍ اًضجبط هبلی ثش ػولىشد ثبًه سفبُ

o

ثشسػی ٍ اسصیبثی تبثیش سًٍك ٍ سوَد ثبصاسّبی هبلی (ثبصاس ػشهبیِ ،اسص ،هؼىي ٍ  )...ثش ػٌدِ ّبی ولیذی ػولىشد ثبًه سفبُ

o

ثشسػی ٍ آػیت ؿٌبػی پیبهذّبی ًمؾ ػوذُ ًظبم ثبًىی دس تبهیي هبلی وؼت ٍ وبسّب دس التلبد ایشاى

o

اهىبى ػٌدی افضایؾ ثْشُ ٍسی ٍ وبّؾ ّضیٌِ ّبی ػولیبتی ثب سٍیىشد ادغبم ٍ تولیه ثبًىْب ثب یىذیگش
8-حقًقی ي مطالبات



ٍكَل هغبلجبت

o

ثشسػی دالیل ایدبد هغبلجبت ثخؾ ّبی هختلف التلبدی ثِ تفىیه تؼْیالت ٍ خغشافیبیی

o

ثشسػی چگًَگی ٍكَل هغبلجبت ٍ اسائِ هذل خْت ٍكَل هغبلجبت ثب حذالل ّضیٌِ ٍ ؿٌبػبیی ساّىبسّبی ًَیي ٍكَل هغبلجبت

o

عشاحی ٍ اسائِ الگَی اًگیضؿی وبسوٌبى ثشای پیـگیشی اص هغبلجبت

o

ثشسػی تأثیش اعبلِ دادسػی دس سًٍذ پیگیشی پشًٍذُّبی ثبًىی ٍٍكَل هغبلجبت ثبًهّب ٍ اسائِ ساّىبس ثْیٌِ

o

ؿٌبػبیی ػلل عشح دػبٍی هتؼذد اػؼبس ٍ ٍسؿىؼتگی هذیًَیي ثبًه ٍ تأثیش آى دس ٍكَل هغبلجبت

o

ثشسػی اثش پشداخت تؼْیالت هدذد ثِ ثذّىبساى دس ثخؾّبی هختلف التلبدی ٍ تبثیش آى ثش ٍكَل هغبلجبت

o

ثشسػی تدشثیبت ثبًىْبی خبسخی ٍ داخلی دس پیـگیشی ٍ یب ٍكَل هغبلجبت



هؼبئل حمَلی

o

ثشسػی چگًَگی ٍ اثؼبد حمَلی هتشتت ثش تَثیك اػٌبد تدبسی ٍگَاّی ػپشدُ ػبیش ثبًهّب

o

ثشسػی هؼئَلیت هذیشاى ًؼجت ثِ تؼْذات ؿشوت دس لجبل اػٌبد تؼْذآٍس ثبًىی

o

ثشسػی اثشثخـی ػبص ٍ وبسّبی حمَلی خذیذ دس خلَف ثْجَد ٍكَل هغبلجبت ثبًهّب

o

ثشسػی ساّىبسّبی افضایؾ اختیبسات ثبًهّب دس تَلیف حؼبةّبی ثذّىبساى ًضد ػبیش ثبًهّب

o

ثشسػی ٍ ؿٌبػبیی ساّىبسّبی همبثلِ ثب ٍسؿىؼتگی كَسی ثذّىبساى كَسی

o

ؿٌبػبیی ساّجشدّبی حمَلی ثبًىْب دس دٍساى پؼبتحشین ثب ًگبُ ثِ فشكت ّب ٍ تْذیذات ًظبم ثبًىی
9-ساختمان ي مىابغ



•ػبختوبى:

o

اسصیبثی اثشثخـی ٍ فشآیٌذ هذیشیت پشٍطُ ّبی ثبًه ٍ ؿٌبػبیی حَصُ ّبی لبثل ثْجَد ٍ اسائِ ساّىبس

o

اسصیبثی اثشثخـی سٍیىشدّبی ثبًه دس حَصُ ًگْذاؿت ػبختوبى ّب

o

ثشسػی ًوب ٍ فضبی داخلی ؿؼت ػبختوبى ّبی ػتبدی ٍ كفی ٍ اسائِ الگَی هٌبػت



هٌبثغ:

o

ثشسػی ٍضؼیت فؼلی هلشف هٌبثغ ٍ حبهل ّبی اًشطی دس ثبًه ٍ ؿٌبػبیی حَصُ ّبی لبثل ثْجَد ٍ اسائِ ساّىبسّبی ثْجَد

o

ؿٌبػبیی آالیٌذُ ّبی حبكل اص فؼبلیت ػولیبتی ٍ اداسی دس ثبًه ٍ ثشسػی آثبس ٍ اثؼبد آى آًْب ثش ػالهت ًیشٍی اًؼبًی
10-وظارتی:



ًیشٍی اًؼبًی:

o

ثشسػی تبثیش گؼتشؽ ثبًىذاسی الىتشًٍیه ثش هیضاى تخلفبت وبسوٌبى

o

ثشسػی ساثغِ هَلفِ ّبی سضبیت ؿغلی ٍ اًگیضُ ثب تخلفبت وبسوٌبى



سیؼه:

o

ثشسػی الضاهبت لبًًَیً ،ظبستی ٍ ػیبػت گزاسی ثبًه ثشای پیبدُ ػبصی ٍ هذیشیت سیؼه تغجیك

o

ؿٌبػبئی ٍ اسصیبثی سیؼىْبی ّش یه اص فشآیٌذّبی ثبًه ٍ تؼییي ساّىبسّبی پَؿؾ آًْب

o

عشاحی ًظبم هذیشیت سیؼه هٌبثغ اًؼبًی



هجبسصُ ثبپَلـَئی:

o

اسائِ الگَیی خْت تـخیق استجبعبت هبلی ؿجىِای ثِ هٌظَس ؿٌبػبیی هَاسد هـىَن ثِ پَلـَیی

o

هغبلؼِ ٍ ؿٌبػبیی آثبس ٍ پیبهذّبی ػذم اخشای لَاًیي هجبسصُ ثب پَلـَئی اص ػَی ثبًىْب

o

تؼییي ػَاهل هَثش ثش ؿٌبػبئی هـتشیبى پشسیؼه اص هٌظش پَلـَئی



حؼبثشػی:

o

اسائِ الگَی خبهغ وبسثشدی دادُ وبٍی ثشای حؼبثشػی داخلی ثبًه ّب

o

ثشسػی ٍ تؼییي همذاس ووی اػتبًذاسدّبی ؿبخلْبی كٌؼت ثبًىذاسی خْبًی

اولویت های تحقیقاتی بانک دی در سال 1396

هَضَػبت اػتشاتظیه دس حَصُ سیؼه
 -1ثشسػی هذل ّبی اًذاصُ گیشی سیؼه اػتشاتظیه ٍ پیبدُ ػبصی آى دس ثبًه
 -2ثَهی ػبصی ٍپیبدُ ػبصی ًؼجت ّبی پَؿؾ ًمذیٌگی )ً ٍ (LCRؼجت تبهیي هبلی پبیذاس )(NSFR
 -3پیبدُ ػبصی هذل  CR+دس ثشآٍسد سیؼه اػتجبسی
 -4هذلؼبصی تخویي تالعن ثب اػتفبدُ اص اًَاع هذل ّبی التلبد ػٌدی
 -5ثشسػی هذلْبی ثْیٌِ ػبصی پشتفَی ثبًه ثب دس ًظش گشفتي اًَاع ػٌدِ ّبی سیؼه ٍ ثبصدّی
 -6تخویي اسصؽ دس هؼشم سیؼه ٍ اسصؽ دس هؼشم سیؼه ؿشعی ثب اػتفبدُ اص هذل ّبی هختلف

 -7عشاحی هذل پیؾ ثیٌی سفتبس ػپشدُ ّب ثب سٍیىشدّبی پیؾ ثیٌی ػشیّبی صهبًی خشیبى ٍخَُ ًمذ دس ثبًهّب
 -8حبوویت ؿشوتی ٍ اػتمشاس چبسچَة آى دس ثبًه دی
 -9همبیؼِ هذیشیت سیؼه اػتجبسی دس ثبًىذاسی هتذاٍل ٍ ثبًىذاسی اػالهی
 -10همبیؼِ هذیشیت سیؼه اػتجبسی ثبًه ّبی داخلی ٍ ثیي الوللی
 -11آػیت ؿٌبػی ًظبم ثشسػی عشحْب دس ثبًه دی ٍ اسائِ الگَی ثْیٌِ ثشای آى
 -12عشاحی ًظبم هذیشیت سیؼه دس ؿؼت ثبًه
 -13ؿٌبػبیی ،اًذاصُگیشی ،پبیؾ ٍ وٌتشل اًَاع سیؼه (ًمذیٌگی ،اػتجبسی ،ػولیبتی ،ثبصاس ٍ ) ...
 -14هذل ثْیٌِ ػبصی تشویت هٌبثغ ٍ هلبسف
هَضَػبت اػتشاتظیه دس حَصُ سٍاثظ ػوَهی
 -1عشاحی هذل ؿْشت ) (Reputationثشای ثبًه دی ثب تبویذ ثش تفبٍتْبی ادساوی ریٌفؼبى
 -2خبیگبُ یبثی دػتگبّْبی  posثبًه دی دس ثبصاس اص دیذگبُ پزیشًذگبى ثش اػبع تىٌیه ًمـِ ادساوی
 -3اسائِ هذل تشخیحبت هـتشیبى دس اًتخبة ثبًه
 -4ثخؾ ثٌذی وبسثشاى ثبًىذاسی ایٌتشًتی ثش هجٌبی اًتظبسات
 -5اسائِ هذلی ثشای پزیشؽ خذهبت ثبًىذاسی الىتشًٍیىی (اص عشیك ایٌتشًت ،هَثبیل ٍ )...اص دیذگبُ هـتشیبى
 -6ؿٌبػبیی ػَاهل ٍ ثشسػی اثش ثخـی تجلیغبت ّذفوٌذ دس افضایؾ ػپشدُ ّب ٍ تؼْیالت ثبًه دی
ً -7مؾ عشاحی ؿؼجِ ٍ تبثیش آى دس سضبیتوٌذی ٍ ًگْذاؿت هـتشیبى
 -8ػٌدؾ اثشثخـی تجلیغبت ثبًه دی
هَضَػبت اػتشاتظیه دس حَصُ فٌبٍسی اعالػبت ٍ ثبًىذاسی هدبصی
 -1تىٌَلَطی ّبی سٍص دس حَصُ پشداخت هَثبیل
 -2فٌبٍسیّبی ًَ دس كٌؼت هبلی
 -3ثشسػی اػىیوبّبی ثیي الوللی وبست ؿبهل ... ٍ Visa/Master،CUP
 -4ثشسػی اهٌیت سٍؿْبی پشداخت خشد ( (MicroPaymentاص عشیك تلفي ّوشاُ
 -5ثٌچ هبسن ػشٍیؼْبی اسائِ ؿذُ دس ًشم افضاس ّبی هشثَط ثِ هَثبیل ثبًه دس ثبًىْبی هؼتجش ثیي الوللی
 -6ثشسػی اًَاع سٍؿْبی پشداخت دس ٍة ػبیت ٍ ًشم افضاسّبی ؿجىِ اختوبػی (هثل فیغ ثَن ٍ تلگشام )
 -7ثشسػی سٍؽ ّبی حولِ ًَیي هجتٌی ثش APT
 -8ثشسػی استجبعبت ػلَلی دس ؿجىِ ثبًىی
 -9ثشسػی تبثیش خذهبت ثبًىذاسی الىتشًٍیه دس افضایؾ خزة هٌبثغ ،اػغبی تؼْیالت ٍ دسآهذّبی ثبًه د ی
 -10ثشسػی تبثیش گزاسی اسصؽ ثشًذ ثبًه دی ثش افضایؾ اػتفبدُ هـتشیبى اص خذهبت الىتشًٍیه
 -11ثشسػی ؿجىِ ّبی هـبسوتی وذ ؿذُ
هَضَػبت اػتشاتظیه دس حَصُ اسصی ٍ سٍاثظ ثیي الولل
 -1ثشسػی تبثیش تحشین ّب ثش فؼبلیت ّبی ثیي الوللی ثبًه ّبی ایشاًی (فشكت ّب ٍ تْذیذّب) ٍ اسائِ ساّىبسّبی خشٍج ٍ تؼذیل اثشات آى
 -2ثشسػی ؿشایظ حضَس ثبًه دی دس حَصُ اسٍپب دسلبلت تبػیغ ؿؼجِ ،ایدبد دفتش ًوبیٌذگی ٍ یب خشیذ ػْبم یه ثبًه خبسخی
 -3تجییي اػتشاتظیّبی ٍسٍد ثبًه دی ثِ ثبصاسّبی ثیيالوللی
 -4ؿٌبػبیی اػتبًذاسدّبی ثیي الوللی ثبًىذاسی دس خْت تغجیك ٍ تؼْیل ثشلشاسی ساثغِ وبسگضاسی ثب ثبًىْبی هؼتجش خْبى
 -5تحلیل ؿىبف ٍضؼیت كٌؼت ثبًىذاسی ایشاى دس همبیؼِ ثب اػتبًذاسدّبی ثیي الوللی ٍ اسائِ ساّىبسّبیی ثِ هٌظَس افضایؾ تَاى سلبثت پزیشی ثبًه دی
سسػی ٍ ؿٌبػبیی سٍؿْبی استمبی خذهبت اسصی ثب سٍیىشد هضیتْبی ثبًه دی دس اهَس اسصی
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ً -7حَُ هذیشیت ثْیٌِ ثش هٌبثغ ٍ هلبسف اسصی
 -8عشاحی هذل ثْیٌِ خْت پیؾ ثیٌی سیؼه پشتفَی اسصی ثبًه
 -9آثبس ػیبػتْبی اسصی ثبًه هشوضی ثش داسایی ّب ٍ ثذّی ّبی ثبًه
 -10ؿٌبػبیی ػَاهل هَثش دس خزة ػپشدّْبی اسصی ثبًه
 -11آػیت ؿٌبػی ًَػبًبت ًشخ اسص دس وویت ٍ ویفیت ػپشدُ ّبی ثبًه دی ٍ ؿٌبػبیی ساّْبی وبّؾ اثشات هٌفی ایي ًَػبًبت
هَضَػبت اػتشاتظیه دس حَصُ عشح ٍ تَػؼِ
 -1عشاحی الگَی ًَآٍسی ثَهی ثبًه دی ثش اػبع ٍضؼیت هَخَد
 -2عشاحی صًدیشُ اسصؽ گشٍُ هبلی دی
 -3ثبصؿٌبػی هذیشیت وبسی ٍ ّلذیٌگ داسی گشٍُ هبلی دی
 -4اسصیبثی ٍ آیٌذُ پظٍّی هذل ّبی وؼت ٍ وبس ثبًىذاسی خشد ،ؿشوتی ٍ اختلبكی دس ثبًه دی
 -5آػیت ؿٌبػی هـتشی هذاسی دس ؿؼت ثبًه دی
 -6عشاحی الگَی اثشثخؾ اسصیبثی ػولىشد وبسوٌبى ؿؼت
 -7عشاحی ًمـِ ساُ تَػؼِ ثبًىذاسی الىتشًٍیه دس خْت تجذیل ؿذى ثِ یه هضیت سلبثتی
 -8عشاحی ًمـِ ساُ تَػؼِ ػشهبیِ اًؼبًی دس خْت تجذیل ؿذى ثِ یه هضیت سلبثتی
 -9عشاحی هذلی خْت تَػؼِ ٍ تشٍیح اػتشاتظی ّبی ثبًه دس ٍاحذّبی هختلف ثبًه
 -10ؿٌبػبیی ثلَنّبی داًـی ٍ تشػین ًمـِ استجبعی آًْب دس ثبًه دی
 -11عشاحی هذل ثَهی هذیشیت داًؾ ثشای ثبًه دی
هَضَػبت اػتشاتظیه حَصُ ػشهبیِ اًؼبًی ٍ پـتیجبًی
 -1اٍلَیت ثٌذی هَلفِ ّبی خجشاى خذهبت خبهغ ثبًه دی دس ساػتبی اًگیضؽ وبسوٌبى
 -2ؿٌبػبیی هَلفِّبی ؿبیؼتگیّبی هذیشاى كف
 -3آػیت ؿٌبػی الگَی هشػَم عجمِ ثٌذی هـبغل ثبًه ّب
 -4ػٌدؾ ػغح ػذالت ػبصهبًی دس ؿؼت ٍ ػتبد ثبًه دی
 -5عشاحی ًظبم خبهغ ػالهت ثبًه دی ثش اػبع اػتبًذاسدّبی خْبًی
 -6اسائِ ساّىبسّبی استمبء تؼلك ػبصهبًی دس ثبًه دی
 -7آهبیؾ ؿؼت ثبًه دی ٍ اسائِ الگَی هغلَة خبیبثی ؿؼت
 -8آػیت ؿٌبػی ًظبم پـتیجبًی ثبًه دی
 -9آػیت ؿٌبػی ًظبم اسصیبثی ػولىشد وبسوٌبى ثبًه دی
 -10عشاحی الگَی كحیح دٍسُّبی آهَصؿی هتٌبػت ثب ًظبم استمبء ٍ اًتلبة وبسوٌبى دس ػغَح هختلف ثبًه
 -11ػٌدؾ اثشثخـی ًظبم آهَصؿی وبسوٌبى ثبًه دی ثب سٍیىشد تحلیل ّضیٌِ-فبیذُ
هَضَػبت اػتشاتظیه حَصُ هجبسصُ ثب پَلـَیی ٍ وٌتشلّبی داخلی
 -1ثشسػی تغجیمی هَاًغ ٍ هحذٍدیتْبی اخشای ًظبست الىتشًٍیىی دس ثبًىْب
 -2ثشسػی ؿیَّْبی اػوبل ًظبست دس ثبًىْبی خلَكی ٍ دٍلتی ٍ اسائِ ساّىبس هٌبػت خْت افضایؾ اثشثخـی آًْب
 -3ػٌدؾ اثشثخـی وٌتشلْبی داخلی دس خلَگیشی اص فؼبلیتْبی پَلـَیی دس ػولیبت ثبًىی
 -4ثبًىذاسی الىتشًٍیه ٍ سٍؽ ّبی هجبسصُ ثب پَلـَیی
 -5سٍؽ ّبی ؿٌبػبیی ٍ وـف هَاسد هـىَن ثِ پَلـَیی
 -6وبسثشد دادُ وبٍی دس وـف هَاسد هـىَن ثِ پَلـَیی

 -7ثشسػی اثؼبد خشم اًگبسی پَلـَیی ٍ تبهیي هبلی تشٍسیؼن ثب لَاًیي هَضَػِ داخلی ٍ ثیيالوللی
 -8ثشسػی سٍؽ ّبی تؼییي ػغح فؼبلیت هـتشیبى
هَضَػبت اػتشاتظیه حَصُ اػتجبسات
 -1ثشسػی تغجیمی ػیبػتْبی اخز ٍثبیك دس ثبًه ّب ٍ هَػؼبت هبلی ٍ اسائِ ساّىبس ثشای ثبًه دی دس ساػتبی تحمك اّذاف التلبد همبٍهتی
 -2ثشسػی تؼییي لیوت توبم ؿذُ خذهبت اػتجبسی ٍ ،سٍؽ ّبی دسیبفت ّضیٌِ ّبی فَق اص هتمبضیبى تؼْیالت
 -3تؼییي ؿبخق ّب ٍ ساّىبسّبی ًظبست اثشثخؾ ثش هلبسف دس ثبًه دی دس خْت وبّؾ هغبلجبت غیشخبسی
هَضَػبت اػتشاتظیه حَصُ ثبصاسیبثی
 -1ثشسػی اًَاع هذلّبی هَفك دس عشاحی ٍ اسائِ خذهبت ثِ هـتشیبى اسصًذُ ٍ تؼشیف هذل اثشثخؾ دس ثبًه دی
 -2ػٌدؾ اسصؽ ٍیظُ ثشًذ ثبًه دی
 -3عشاحی ٍ تذٍیي الگَیی خْت هحبػجِ اسصؽ افضٍدُ ّشیه اص خذهبت ٍ هحلَالت ثبًه دی دس ثیي هـتشیبى ٍ ثبصاس
 -4ؿٌبػبیی سٍؽ ّبی ًَیي اسائِ خذهبت ٍ عشاحی هحلَالت خذیذ اػتجبسی ثش اػبع ًیبص ػٌدی هـتشیبى
 -5ثشسػی ػَاهل هَثش ثش ػپشدُ گزاسی دس ًظبم ثبًىی ٍ ساّىبسّبی وبّؾ ثْبی توبم ؿذُ پَل
هَضَػبت اػتشاتظیه حَصُ هبلی ٍ ػشهبیِ گزاسی
 -1تذٍیي الگَی ثْیٌِ ًگْذاسی ٍخِ ًمذ دس ؿؼت ثبًه دی
 -2ثشسػی ًمبط لَت ٍ ضؼف ًظبم ّبی سایح ثَدخِ ثٌذی دس ؿجىِ ثبًىی وـَس ٍ اسائِ الگَی ثْیٌِ ثشای ثبًه دی
 -3تؼییي اٍلَیتْب ٍ پتبًؼیلْبی ػشهبیِ گزاسی دس ثبًه دی دس ثخؾ ّبی هختلف التلبدی
 -4تبهیي هبلی پشٍطُ ّب اص عشیك اًتـبس اٍساق ثْبداس ثب پـتَاًِ سّي ثبًَیِ
 -5ثشسػی ٍضؼیت هٌبثغ دسآهذی ثبًه ّب ٍ تغییش پشتفَی دسآهذی ثبًه ّب
 -6عشاحی هذل هذیشیت داسایی ّب ثش اػبع هلَثبت وویتِ ثبل

