اولویتهایپژوهشیپژوهشکدهپولیوبانکی 

(جهت حمایت از رسالههای دکتری)

محورسیاستپولیوثباتمالی 
انتخاب ابزار مناسب سیاست پولی برای اقتصادهایی با نرخ تورم باال :مورد اقتصاد ایران
تنوع بخشی به ابزارهای سیاست پولی
ارزیابی آثار هدفگذاری ثبات مالی در سیاست پولی بر متغیرهای کالن در اقتصاد ایران
بررسی آثار سیاست پولی در پایداری بدهی دولت در اقتصاد ایران
بررسی اثر افزایش پایه پولی از منشاهای مختلف بر تسهیالت دهی بانکهای مختلف ( استفاده از داده ها به تفکیک بانکها)
بررسی آثار اقتصادی چند نرخی بودن نرخ ارز ( بر روی پویاییهای تورم بخشی -بر روی گسترش رانت و فساد -افزایش نااطمینانی-
نوسانات نرخ ارز و)...
بررسی تغییرات نرخ ارز بر عملکرد مالی و قیمت سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و اوراق بهادار تهران
محورسالمتوثباتبانکی 
شناسایی بانک های نقش آفرین سیستمی ) (domestic systematically important banksدر نظام بانکی ایران بر اساس
اثرات شبکه ای
برآورد ریسک شیوع ورشکستگی ) (systemic riskو شناسایی ضعیف ترین حلقه ها در شبکه تبادالت و تعهدات نظام بانکی ایران
آزمون تنش استحکام دربرابر خطر ورشکستگی  solvency stress testو آزمون حساسیت در سطح یک بانک و برای کل نظام
بانکی
ارزیابی کیفیت داراییها در ترازنامه بانک ها و راهکارهای ممکن برای ارتقای ثبات بانکی
محورمدیریتنرخسودبانکی 
درجه گذر ) (pass throughنرخ بهره سیاستی به نرخ های بازار پولی و مالی در ایران
مجاری اثر گذاری نرخ بهره سیاستی بر متغیر های کالن اقتصادی (نرخ تورم ،تولید و یا نرخ ارز)
بررسی اثر تغییر دستوری نرخ سود بانکی بر هزینه مالی بنگاههای تولیدی

ارزیابی فقهی و اقتصادی واگرایی نرخ سود عقود اسالمی از نرخ بازدهی بخش واقعی اقتصاد
طراحی مدل نرخ سود (بهره) بدون ریسک در محیط اقتصادی ایران
بررسی تاثیر تغییر نرخهای سپرده و تسهیالت بانکی بر عملکرد مالی و قیمت سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و اوراق بهادار تهران
محوراقتصادکالن 
تفکیک اثر تکانههای عرضه و تقاضای کل بر نرخ تورم و سیاست های مناسب برای مقابله با آن ها
الگو سازی برای تقریب انتظارات تورمی
ابزارهای نوین پولی تامین مالی تولید
عوامل موثر بر ایجاد نااطمینانی در اقتصاد کالن
آثار نااطمینانی بر تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران
آثار ناپایداری مالی بر رشد اقتصادی در ایران
اثر نامتقارن محدودیت های اعتباری بر چرخههای تجاری در ایران
توسعه مالی ،هموار سازی مصرف خانوار و نابرابری
شفافیتمالیبانکها 

محورحاکمیتشرکتیو
بررسی تطبیقی رهنمودهای کمیته بال با وضعیت موجود حاکمیت شرکتی بانکهای ایران
مدل های حکمرانی شرکتی در بانک ها و گزینش مدل مناسب برای نظام بانکی کشور
ارزیابی اثربخشی نظام کنترلهای داخلی در بانکها و موسسات اعتباری ایران
ارزیابی انگیزه بانکها در افشای ریسک ) (risk disclosureو نقش  IFRSدر این زمینه
طراحی مدل اندازهگیری متغیرهای اصلی کسب و کار بانکهای ایران شامل ریسک ،نرخ تنزیل و مدل نرخگذاریهای محصوالت بانکی
در تطابق با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ()IFRS
چالش ها و راهکارهای بکارگیری حسابداری ارزشگذاری منصفانه در بانک ها
بررسی کیفیت گزارشهای حسابرسی بانکهای ایران در مقایسه با استانداردهای رایج بینالمللی


ریسکدربانکها 

محورمدیریت
ریسک اعتباری و آسیب شناسی قوانین و مقررات ناظر بر تضامین و وثایق در تسهیالت بانکی 
ارزیابی مقایسه ای مدل های اعتبارسنجی برای مشتریان حقیقی و حقوقی بانک ها 
استفاده از هوش تجاری و یادگیری ماشین در شناسایی ریسک پولشویی در تراکنش های بانکی
مدیریت پویای ترازنامه بانک ها و ریسک نرخ بهره در دفتر بانکی و تجاری بانک ها 
محوربانکداریاسالمی 
بررسی تطبیقی الزامات قانون بانکداری بدون ربا و مقررات مرتبط با عملکرد فعلی بانکها با هدف مستندسازی تفاوتهای موجود در
تجهیز و تخصیص منابع
تبیین ارزش زمانی پول در بانکداری بدون ربا
تحلیل مسئله خلق پول بانک مرکزی و شبکه بانکی از منظر فقهی ،حقوقی و اقتصادی
مقایسه تطبیقی قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران با قوانین بانکداری اسالمی سایر کشورهای اسالمی (مالزی ،پاکستان و غیره) و ارائه
توصیههای سیاستی جهت اصالح قانون
اصول و روشهای حسابداری و حسابرسی در بانکداری اسالمی؛ ظرفیتها ،تجارب و استانداردهای بینالمللی و چالشهای کاربرد در ایران
تسهیالت شبکه بانکی به کارگزاریهای بازار سرمایه در چهارچوب بانکداری بدون ربا :تجارب بینالمللی ،آسیبشناسی وضع موجود و ارائه
راهکارها
مقایسه تطبیقی الگوی بانکداری اسالمی دوگانه (تجربه سایر کشورهای اسالمی) با الگوی بانکداری اسالمی سراسری (تجربه ایران):
بررسی تجارب بینالمللی و تبیین فرصتها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف هر الگو
اوراق بهادارسازی اسالمی در بازار پول و سرمایه
بررسی مفهوم و مصادیق سود مشاع در بانکداری بدون ربا و ارائه راهکارهای اجرائی شناسایی و حسابداری آن
تبیین مفهوم ریسک و ابزارهای آن در بانکداری اسالمی

