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  هاي منتشر شده مقاله
، 1389پژوهشکده در سال  کارشناسانت علمی و ئهاي تهیه شده توسط اعضاء هی مقاله
، که در زمینه مباحث و مسائل اصلی و به روز  نظام بانکی و عنوان بوده 51بالغ بر 

  . اقتصادي تهیه شده است
  

  شده مقاله هاي منتشر
 ردیف عنوان ترجمه/ تألیف مجله شماره

 ـارزیابی و مقایسه بسته سیاستی  دکتر علی ارشدي تازه هاي اقتصاد  127
 1389نظارتی بانک مرکزي در سال 

1 

گذري بر مهمترین ابعاد قانون بودجه   طاهره اکبري آالشتی تازه هاي اقتصاد 127
  1389سال 

2  

  ن زادهدکتر علی حس تازه هاي اقتصاد 127
  مسعود فوز مسلمیان

ارزیابی عملکرد بازار اوراق اسالمی و 
  صکوك در خالل بحران مالی جهانی

3  

چهارچوب ارزیابی ریسک مرکز   شاهچرامهشید دکتر  تازه هاي اقتصاد 127
  خدمات مالی انگلستان

4  

  دکتر زهرا خوشنود تازه هاي اقتصاد  127
  حمید قنبري

 نامه عدم مغایرت قانونی آیین
  استخدامی نظام بانکی دولتی

5  

آزمون مکمل بودن پول وسرمایه در   دکتر علی ارشدي تازه هاي اقتصاد 127
  کشورهاي درحال توسعه

6  

انداز بخش واقعی اقتصاد ایران  چشم  حمید آذرمند تازه هاي اقتصاد 128
المللی  براساس گزارش صندوق بین

  پول

7  

انداز رشد اقتصاد جهانی پس از  چشم  حمید زمان زاده تازه هاي اقتصاد 128
  بحران مالی

8  

انداز تغیر جایگاه کشورها در  چشم  حمید آذرمند تازه هاي اقتصاد 128
  اقتصاد جهان

9  

  10  تحوالت بورس اوراق بهادار  لیال محرابی تازه هاي اقتصاد 128
موقعیت بانکداري و خدمات مالی   لیال محرابی تازه هاي اقتصاد 128

  ر کشور مالزياسالمی د
11  

  12  صکوك و اوراق قرضه یورویی  وهاب قلیچ تازه هاي اقتصاد 128
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 ردیف عنوان ترجمه/ تألیف مجله شماره

حاکمیت شرکتی در موسسات مالی   رسول خوانساري تازه هاي اقتصاد 128
  اسالمی، مفاهیم و موضوعات بنیادین

13  

کرد بانکداري خصوصی ارزیابی عمل  سوده صابریان تازه هاي اقتصاد 128
  در ایران

14  

  دکتر مهشید شاهچرا تازه هاي اقتصاد 128
  اعظم احمدیان

بررسی انطباق اصول بال در سیستم 
  بانکی استرالیا

15  

  لیال علیزاده تازه هاي اقتصاد 128
  سودابه سراج

  16  تعریف مجدد بانکداري مرکزي

 رکزي، الزامات خودبانکداري م  دکتر منیره معتمدي تازه هاي اقتصاد 128
مختاري، پاسخگویی و راهبري 

  )بخش اول(

17  

انطباق عاملیت با عقود اسالمی در   دکتر علی حسن زاده تازه هاي اقتصاد  128
  نظام بانکداري ایران

18  

  19  بانکداري اسالمی و ثبات مالی  دکتر پرستو شجري تازه هاي اقتصاد  128
  20  ع استانی خدمات بانکیتوزی  طاهره اکبري تازه هاي اقتصاد  128
 بانکداري مرکزي، الزامات خود  دکتر منیره معتمدي تازه هاي اقتصاد  128

مختاري، پاسخگویی و راهبري 
  )بخش دوم(

21  

  حمید زمان زاده تازه هاي اقتصاد 129
  

هاي مکمل براي  اعمال سیاست
  مدیریت موفق  هدفمندي یارانه ها

22  

ها، ابزارها و  ضرورت: مدیریت واردات  ن زادهحمید زما تازه هاي اقتصاد 129
  راهبرد سیاستی

23  

 تحلیلی بر مصرف بخش خصوصی در  دکتر علی ارشدي تازه هاي اقتصاد 129
  1387نیمه اول سال 

24  

  25  تحلیل آشفتگی بازار ارز ایران  دکتر پرستو شجري  تازه هاي اقتصاد 129
  26  یر در بانکداري مرکزيتحوالت اخ  لیال علیزاده تازه هاي اقتصاد 129
ها  مقررات گذاري و نظارت بر بانک  مهدي صارم تازه هاي اقتصاد 129

  پس از بحران مالی جهانی
27  

دالیل و نتایج : بحران مالی در جهان  مهدي صارم تازه هاي اقتصاد 129
  وقوع آن

28  

وم، ابهام در مفه: ها نظارت بر بانک  دکتر فرهاد نیلی تازه هاي اقتصاد 129
  تردید در عمل

29  
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 ردیف عنوان ترجمه/ تألیف مجله شماره

  دکتر علی حسن زاده تازه هاي اقتصاد 129
  نوشین اسدي پور

تعامل نظارت بانکی بر نهادهاي ناظر 
  مالی مرتبط

30  

  دکتر ایلناز ابراهیمی تازه هاي اقتصاد  129
  حسین توکلیان

نقش مدیریت انتظارات تورمی در 
  ها کردن یارانهموفقیت هدفمند 

31  

یک دهه عملکرد اقتصاد ایران در   حمید زمان زاده تازه هاي اقتصاد  129
  آیینه شاخص هاي کالن اقتصادي

32  

  دکتر علی حسن زاده تازه هاي اقتصاد  129
  دکتر مهشید شاهچرا

  اعظم احمدیان

بررسی احکام برنامه پنجم در حوزه 
  بانکی پولی و

33  

وقف به مثابه منبع تامین مالی خرد   ین میسمیحس  تازه هاي اقتصاد  130
  34  اسالمی

  حسین میسمی  تازه هاي اقتصاد  130
  وهاب قلیچ

نظارت شرعی و ریسک شریعت در 
هایی براي  داللت: بانکداري اسالمی

  طرح تحول نظام بانکی
35  

هاي  گزارش کارگاه آموزشی حساب  حمید آذرمند  تازه هاي اقتصاد  130
  36  کالن

  37  مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران  حمید زمان زاده  ه هاي اقتصادتاز  130

  حمید زمان زاده  تازه هاي اقتصاد  130
از شناسایی : طرح تحول نظام بانکی

ریشه معضالت تا ارائه راهبرد 
  اصالحی

38  

صنعتی : انداز بانکداري اسالمی چشم  دکتر پرستو شجري  تازه هاي اقتصاد  130
  39  رو به رشد در جهان

هاي  کالبدشکافی مطالبات معوق و راه  زاده دکتر علی حسن  تازه هاي اقتصاد  130
  40  پیشگیري آن در سیستم بانکی کشور
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 ردیف عنوان ترجمه/ تألیف مجله شماره

مقایسه بانکداري ایران و منطقه   دکتر مهشید شاهچرا  تازه هاي اقتصاد  130
  41  خاورمیانه

  42  ارزیابی پایداري مالی ایران  زارعیژاله   تازه هاي اقتصاد  130

قوانین و مقررات جدید، نوید یک   ژاله زارعی  تازه هاي اقتصاد  130
  43  صنعت بانکی کارآمدتر

  سودابه سراج  تازه هاي اقتصاد  130
  44  یک چین قدرتمندتر  لیال علیزاده

  سوده صابریان  تازه هاي اقتصاد  130
  حیدري هادي

هاي تنش جهت  معرفی آزمون
پذیري یک سیستم  ارزیابی آسیب

  )قسمت اول(مالی 
45  

  طاهره اکبري  تازه هاي اقتصاد  130
  قلیچ وهاب

نظام بانکی در انتظار طرح تحول 
  46  )مصاحبه با آقاي عیوضلو(

  لیال علیزاده  تازه هاي اقتصاد  130
  47  کند ها را امضا می چه کسی اسکناس  ودابه سراجس

مدیریت ریسک در نظام بانکداري   رابیلیال مح  تازه هاي اقتصاد  130
  بدون ربا

48  

  49  انتخاب رژیم ارزي  مریم همتی  تازه هاي اقتصاد  130

  وهاب قلیچ  تازه هاي اقتصاد  130
جریمه تأخیر تأدیه در بانکداري 

تحلیل مشکالت  و ارائه  :بدون ربا 
  راهکارهاي جدید

50  

  وهاب قلیچ  تازه هاي اقتصاد  130
ند تحولی نظام بانکی نیازم

االسالم  مصاحبه با حجت(زیربنایی
  )مصباحی مقدم

51  
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   هاي در دست اجرا پروژه

پروژه  26که تعداد  استپروژه در پژوهشکده در دست اجرا  33در حال حاضر تعداد 
در د که یرس به پایان می 1388د در سال بایمابقی آنها باشد و  می 1389مربوط به سال 

  .باشند میو اتمام یی مرحله ارائه گزارش نها

  هاي در دست اجرا پروژه

ردیف
تاریخ شروع   مدیر پروژه  عنوان  

  پروژه
تاریخ پایان 

  پروژه

ــا       -1 ــارزه ب ــوانین مب ــی ق ــه تطبیق مطالع
  پولشویی در ایران و کشورهاي منتخب 

  دکتر 
  عباس شاکري

10/2/1387  10/11/1388  

تــأثیر تســهیالت و ســود بــانکی بــر        -2
  قتصادي ایران هاي ا اشتغالزایی بخش

  دکتر سید  
  کمیل طیبی

10/2/1387  10/2/1388  

هـاي پـولی    ارزیابی عملکردهاي سیاست   -3
  در ایران 

دکتر 
سیداحمدرضا 
  جاللی نائینی 

  در دست انجام  25/4/1388

با تأکیـد بـر   (هاي بانکی  حقوق پرداخت   -4
  ) نقش بانک مرکزي

  دکتر 
  مصطفی السان

25/1/1388  25/1/1389  

راحی خدمات نوین بانکی در بررسی و ط   -5
  ایران 

  دکتر 

  علی ارشدي 

20/5/1387  20/5/1388  

ارزیابی و آثار قوانین و مقررات اقتصادي    - 6
  بر رشد اقتصادي 

دکتراسفندیار 
  جهانگرد

10/5/1388  10/7/1389  

  20/9/1388  20/9/1387  دکتروري کـل عوامـل    سازگاري ارتقـاء بهـره     -7
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ردیف
تاریخ شروع   مدیر پروژه  عنوان  

  پروژه
تاریخ پایان 

  پروژه

  اکبر کمیجانی    تولید و رشد اقتصادي 

نقش، کـارکرد، شـیوه و آثـار عملیـاتی        -8
نمودن ابزار مالی صکوك در نظام مـالی  

  کشور

  دکتر 
  تاري... ا فتح

23/6/1388  29/12/1389    

صــندوق توســعه ملــی ایــران و جایگــاه    -9
  مطلوب نهادها

  دکتر 
  منیره معتمدي

متوقف شده   16/4/1389
  است

ارزیابی بخش مالی ایـران بـا تأکیـد بـر        - 10
 FSAPداردهاي استان

  دکتر 
  مهشید شاهچرا

6/7/1388  6/7/1389    

11 -   Islamic Finance Qualification  دکتر  
  زاده علی حسن

4/4/1386  1/4/1389    

ــد در     - 12 ــاي جدی ــی ابزاره بررســی و معرف
ــداري   ــات بانک ــانون عملی ــارچوب ق چه

 بدون ربا

  دکتر 

  احمد مجتهد

20/5/1387  20/5/1388  

محمدحسین   نک مرکزيپنجاه سال تاریخ شفاهی با   - 13
  دانایی

15/7/1389  15/1/1390    

شناخت پدیده بیمه بانک در دنیا و ابعاد    - 14
  مختلف آن

دکتر علی 
  زاده حسن

25/12/1388  25/8/1389    

نااطمینــانی، درآمــدهاي نفتــی، تــورم و    - 15
  رشد اقتصادي

دکتر محسن 
  مهرآرا

15/1/1389  15/1/1390  

ــدازه   - 16 ــري و ارزش ان ــدمات  گی ــذاري خ گ
یـد شــده توســط خانوارهــاي کشــور  تول

ــاب  ــتانداردهاي حس ــاس اس ــاي  براس ه

ابوالفضل 
  نژاد خاوري

1/4/1389  30/12/1389    
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ردیف
تاریخ شروع   مدیر پروژه  عنوان  

  پروژه
تاریخ پایان 

  پروژه

  اقماري خانوار

ــت داده    - 17 ــابی کیفی ــار    ارزی ــراي آم ــا ب ه
  هاي ارزي ایران بدهی

    30/8/1389  30/4/1389  آقا محسن بیگ

هـا بـراي آمارهـاي     ارزیابی کیفیـت داده    - 18
  هاي ملی ایران حساب

  20/8/1389  20/4/1389  هدي عطوانم

هـا بـراي آمارهـاي     ارزیابی کیفیـت داده    - 19
  پولی ایران

  20/8/1389  20/4/1389  بهزاد المعی

طراحی رهنمود جدیدي براي مـدیریت     - 20
  ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران 

دکتر زهرا 
  خوشنود 

1/5/1389  1/3/1390  

ارزیابی کیفیت شاخص بهـاي کاالهـا و      - 21
  )CPI(عرفی ایران خدمات م

  1/10/1389  1/6/1389  محمود چلویان

  1/4/1389  1/10/1388  شهریار کوثري  المللی مدیریت منابع بانکداري بین   - 22

  1/8/1389  1/4/1389  ابوالفضل اکرمی   موانع و تنگناهاي تولید در اقتصاد ایران   - 23

زاده  دکتر حسن  اقتصاد بانکداري   - 24
  و دکتر شجري

20/6/1389  20/12/1389  

دکتر علی   درآمدي بر بانکداري اسالمی    - 25
  زاده حسن

1/7/1389  1/4/1390  

بانکداري اسـالمی بـا رویکـرد مـدیریت        - 26
  ریسک

دکتر علی 
  زاده حسن

1/7/1389  1/4/1390  

هاي ادغام شده محیط زیسـتی ـ    حساب   - 27
  )تهیه جداول راهنما(اقتصادي ایران 

ابوالفضل 
  نژاد خاوري

21/10/1387  21/10/1389  
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ردیف
تاریخ شروع   مدیر پروژه  عنوان  

  پروژه
تاریخ پایان 

  پروژه

یق آمارهاي بخش خارجی کشور بـا  تطب   - 28
ــندوق    ــتورالعمل ص ــنجم دس ــخه پ نس

المللـی پـول و تهیـه سـري زمـانی       بین
  سازگار از آمارهاي مزبور 

دکتر لیال 
  آقامیرکالئی

21/10/1387  21/10/1389  

ــران       - 29 ــالی ای ــولی و م ــاي پ ــه آماره تهی
المللی  براساس دستورالعمل صندوق بین

  پول 

  21/10/1389  21/10/1387  ابوالفضل اکرمی 

دکتر پیمان   تحلیل مکانیزم انتقال پولی در ایران    - 30
  قربانی

21/10/1387  31/4/1390  

هاي  سیاستگذاري پولی مبتنی بر پویایی   - 31
تورم، بیکاري و رشد اقتصادي در قالـب  
الگوي کالن کوچک مقیاس فصلی براي 

  .ا.ا.بانک مرکزي ج

سید محمود 
  علوي 

21/10/1387  21/10/1388  

ل داده ـ ستانده اقتصـاد ایـران در    جداو   - 32
   1383سال 

  1/12/1390  1/12/1387  علیرضا قائدي

هــاي نقــدي  سـاماندهی نظــام پرداخــت    - 33
  کشور

محمدهادي 
  مهدویان

10/6/1389  10/4/1390  

 

  کتاب چاپ
توسط کارشناسان فقره  3جلد بوده که از این تعداد   13 ، 89کتب چاپ شده در سال 

     .دارند از پژوهشکده مجریانی خارج مابقیو  تهیه شده پژوهشکده
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  89سال  فهرست انتشارات
ردیف

  

  ترجمه/تألیف/تهیه  نوبت چاپ  تاریخ انتشار  عنوان

تحلیل تحـوالت اقتصـادي کشـور در     1
  1387سال 

دکتر / دکتر فرهاد نیلی  اول  1389بهار 
  زاده حسن علی

مــدیریت ریســک اعتبــاري در نظــام   2
  یرانبانکداري ا

دکترمحمدفقهی   اول  1389بهار 
  کاشانی

ــنامه  3 ــه بخش ــدیریت   مجموع ــاي م ه
هاي بانک مرکـزي   نظارت و امور بانک

  )جلد دوم(جمهوري اسالمی ایران 

پژوهشکده پولی و   دوم  1389بهار 
  بانکی

تجزیه و تحلیل  UCP 600تفسیر  4
نویس  به ماده توسط گروه پیش  ماده

UCP  

  حمید فرخی  اول  1389تابستان 

  وحید طبایی  اول  1389تابستان   تاریخ شفاهی بانک مرکزي ایران 5
  مهدي عطوان  اول  1389تابستان   هاي ملی در ایران نیم قرن حساب 6

شمار تحوالت اقتصادي و  سال 7
هاي بانک مرکزي ایران  دستاورد

  1384ـ1339

/ محمدي حسین باز  اول  1389تابستان 
  مراد سلطانیان  محمد

یزینگ در چرخه اعتباري نقش ل 8
  کشور

دکتر سید حسین   اول  1389تابستان 
  میري

  سعید جمشیدي  ششم  1389پاییز   سنجی مشتریان هاي اعتبار شیوه 9
دکتر مهدي سیامک   اول  1389پاییز   سیاست پولی و قیمت نفت 10

  منجمی
دکتر سید محمدرضا   اول  1389پاییز   تأمین مالی خرد اسالمی 11

  نورانی سید 
عه مقاالت بیستمین کنفـرانس  مجمو 12

  هاي پولی و ارزي ساالنه سیاست
پژوهشکده پولی و   اول  1389پاییز 

  بانکی
االسالم  حجت  اول  1389پاییز   جریمه تأخیر تأدیه 13

  سیدعباس موسویان
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  ها کنفرانس
   ساالنه يها کنفرانس

ه برگزار توسط این پژوهشکدبه شرح ذیل المللی  و کنفرانس بینتعداد د 1389در سال 
  . ده استش
  

  ي ساالنهها کنفرانس

یف  عنوان  مجري  زمان برگزاري
رد

  

بیستمین کنفرانس ساالنه   پژوهشکده اردیبشهت ماه  29و28
  سیاست هاي پولی و بانکی

1  

 پژوهشکده با همکاري   دیماه 19و 18
موسسه آموزش و 

هاي اسالمی  پژوهش
وابسته به بانک توسعه 

   اسالمی

تگذاري پولی در تجربه سیاس
 کشورهاي اسالمی

2  

  
  کنفرانس هاي ماهانه

هاي ارائه  که همه کنفرانسبرگزار گردیده   1389در سال کنفرانس ماهانه  8تعداد 
سخنرانی در  3همچنین تعداد  .باشند میهاي تحقیقاتی پژوهشکده  شده محصول پروژه

نشست اول و دوم که در آن تحوالت اقتصاد جهانی بررسی شده که به صورت  1389سال 
ها در کتابی به صورت مجموعه مقاالت  این مجموعه کنفرانس و) به شرح ذیل(است 

  .رسد به چاپ می 1389هاي ماهانه سال  کنفرانس
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  ماهانه  هاي كنفرانس

  عنوان سخنراني  سخنران  رديف

قتصادي بانك مركزي تنظيم روابط و رفتارهاي ا  كورش معدلت   ۱
با دولت و مردم در جهت دسـتيابي بـه اهـداف    

  هاي كالن اقتصادي  سياست
  سياست پولي و قيمت مواد خام   دكتر مهدي سيامك منجمي  ۲

   

  تدوين شاخص رضايت مشتري در ايران   دكتر حسين رحمان سرشت  ۳
   

مطالعه تطبيقي قوانين مبـارزه بـا پولشـويي در      دكتر عباس شاكري  ۴
  ايران و كشورهاي منتخب 

تأثير تسـهيالت و سـود بـانكي بـر اشـتغالزايي        دكتر سيد كميل طيبي  ۵
  هاي اقتصادي ايران  بخش

بـا تأكيـد بـر نقـش     (هاي بانكي  حقوق پرداخت  دكتر مصطفي السان  ۶
  )بانك مركزي

هاي بانكي در راسـتاي   بررسي و تنظيم سياست  پور دكتر انوشيروان تقي  ۷
الي با توجه به ساختار اقتصـادي  توسعه بخش م

  كشور 
بررسي و ارزيابي آثار قوانين و مقررات اقتصادي   دكتر اسفنديار جهانگرد  ۸

  بر رشد اقتصادي
  

  

  هاي تحلیل تحول اقتصاد جهانی نشست
  ردیف عنوان   سخنرانان

دکتر احمدرضا جاللی نائینی 
  دکتراصغر شاهمرادي

  1 جهانی  اقتصاد اولین نشست تحلیل تحوالت

   دکتر احمد عزیزي
  دکتر فرهاد نیلی

تحلیل تحوالت اقتصاد جهانی با  دومین نشست
تحوالت اخیر در بانکداري مرکزي و (عنوان 

  )ها نظارت بر بانک

2  

  3  هاي رکود بزرگ درس: مالی بحراننشست  لیاقت احمد آقاي 
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  هاي تخصصی نشست
برگزار کند،  ائل روز کشور را بررسی میمس که 1389نشست تخصصی در سال  2تعداد 
  :شده است

  اندیشی ارزي ـ نشست هم1
  ها ـ نشست هدفمند کردن یارانه2

  هاي آموزشی ـ پژوهشی کارگاه
ها  در راستاي ارتقاي کیفیت نیروي انسانی در بانکآموزشی ـ پژوهشی   کارگاه 3تعداد 

برگزار پژوهشکده ذیل در به شرح هاي مرتبط،  و آشنایی پرسنل با مفاهیم و موضوع
  .استگردیده 

  
  پژوهشی ـ کارگاه هاي آموزشی

 ردیف عنوان مدرسین زمان برگزاري

  منوچهر دبیریان     اردیبهشت ماه 7
 مجید اسماعیل نژاد آهنگرانی 

  1 مدیریت جامع ریسک

  دکتر نیلی  دي ماه 28و  27، 26

   دکترجاللی نائینی
   حمید تهران فر 

   امدکتر کیهان مه
   کارل اسویزن

   دکتر احمد عزیزي
   دکتر پرویز عقیلی

   دکتر محبوب جلیل پور
  دکتر فرهاد ریاضت

نظارت در سیستم بانکی  مقررات  و
تحوالت بعد از بحران مالی (

  )المللی بین

2  

 خاوري نژاد  ابوالفضل بهمن ماه  27و  26

   مهدي عطوان
  بهزاد المعی

  چلویان محمود
  رایراهیم نصیري ف

هاي کالن  هاي تخصصی حساب دوره
  اقتصادي

3  
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  ها پایان نامهاز  حمایت مالی 

هاي کشور از  نامه کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه پایان 6 تعداد، 1389در سال 
  .طرف این پژوهشکده حمایت مالی شده است

  
  دانشگاه  تدوین  عنوان  ردیف

  )س(الزهرا   نجیبه خوشرو  انرابطه علی بین تورم و رشد اقتصادي در ایر  1

تبیین یک سیستم هشداردهنده اولیه جهت   2
  هاي مالی در ایران پیش بینی بحران

  اصفهان  صیادنیا... عزت ا

سازي و تأثیر آن بر درجه رقابت در  خصوصی  3
  سیستم بانکی کشور

  عالمه طباطبایی  نسرین شمسیان

تحلیل تأثیرات شوك سیاست پولی بر   4
  )1991-2006(بانکی ایران  تسهیالت شبکه

سیمین السادات 
  میرهاشمی نائینی

  اصفهان

تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با تأکید بر   5
رویکرد  : قیمت مسکن در اقتصاد ایران

(DSGE) عمومی تصادفی پویا  

  صنعتی شریف  علیرضا باقر پور

تأثیر استقالل بانک مرکزي بر نظام مدیریت   6
کشورهاي : يمطالعه مورد: نقدینگی

  صادرکننده نفت

  اصفهان  بهنام عسگري

  
  

  ها نامه تفاهم

هاي همکاري در  به منظور تبادل تجربیات علمی و فراهم آوردن زمینهاین پژوهشکده 
مراکز به رسانی  جهت توسعه تحقیقات کاربردي بانکی ـ اقتصادي، مشاوره علمی و اطالع

ها به شرح ذیل  نامه ا نموده که لیست این تفاهمهایی را امض نامه ها تفاهم پژوهشی و دانشگاه
  .باشد می
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ردیف
  عنوان مؤسسه   

  طرف قرارداد

 توضیحات  نماینده طرف قرارداد

پژوهشگاه حوزه و   1
 دانشگاه 

دکتر علی محمد 
  حکیمیان

انجام مشاور، تحقیق، آموزش و مبادله 
  اطالعات علمی

مرکز اطالعات علمی   2
  جهاد دانشگاهی

 نمایه و اطالع رسانی نشریات پژوهشکده   دس افشین صندوقدارمهن

بانک اطالعات نشریات   3
  magiranکشور 

درج اطالعات، فهرست مطالب و متن   حمید رضا معین
  ...کامل نشریات، فروش اشتراك 

گذاري  شرکت سرمایه  4
  اندیشه

دکتر امیر عباس افشار 
  امین

 هاي مشارکت و تأمین مالی پروژه
  مطالعاتی و تحقیقاتی پژوهشکده

مؤسسه آموزش و   5
تحقیقات اسالمی 

وابسته به بانک توسعه 
  اسالمی

Dr. Bambang P. 
Brodjonegoro 

برگزاري کارگاه تجربه سیاستگذاري در 
  کشورهاي اسالمی

مشارکت و همکاري در زمینه برگزاري  جهانگیر فهیدي  شرکت جام آسایش  6
اخلی و همایش و سمینارهاي د

هاي آموزشی و  المللی و کارگاه بین
  تخصصی

مرکز بازاریابی خدمات   7
  مالی

همکاري مشترك در زمینه برگزاري   غالمعباس افشار
هاي داخلی و  ها و همایش کنفرانس

المللی در حوزه خدمات مالی،  بین
هاي بازاریابی خدمات مالی  آموزش دوره

به صورت حضوري و الکترونیک، 
هاي آموزشی داخلی و برگزاري تور

هاي  المللی، اجراي مشترك طرح بین
پژوهشی و اجرایی، حمایت از 

هاي دانشجویی در حوزه  نامه پایان
  بازاریابی خدمات مالی 
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  نشریات

هاي اقتصاد، پول و اقتصاد  این پژوهشکده در حال حاضر داراي سه نشریه با عناوین تازه
  .رسد فصلی به چاپ میباشد که به طور  می Money & Economyو 

  هاي اقتصاد تازه

هاي اقتصاد به عنوان اولین مجله  سال از انتشار مجله علمی ـ تخصصی تازه 21بیش از 
 130الی  127هاي  در پایان هر فصل، شماره 1389در سال . گذرد اقتصادي کشور می
  .منتشر گردیده است

  
  پول و اقتصاد

االت مندرج در آن پیرامون تحقیقات این نشریه به صورت فصلی منتشر شده و مق
در  .تجربی و تئوریک در ارتباط با مسائل پولی، ارزي و بانکی به رشته تحریر در آمده است

  .این نشریه منتشر گردیده است 4و  3هاي  شماره 1389سال 
  

  مداركکتابخانه و مرکز 
ه فعالیت پژوهشکده پولی و بانکی، بخش کتابخانه و مرکز مـدارك  نظر به گسترش حیط

ها، در سطح وسـیعی در پشـتیبانی علمـی ـ اطالعـاتی       پژوهشکده نیز همچون سایر قسمت
  .هاي مطالعاتی و پژوهشگران مؤثر و موفق بوده است هاي مطالعاتی و پروژه پروژه

تعـداد   89کـه در سـال    بررسی آمارهاي مربوط به عملکرد این بخـش، مبـین آن اسـت   
مرکز مـدارك  . اند مند گردیده نفر به این مرکز مراجعه و از خدمات اطالعاتی آن بهره 2400

تر و نیز به روز نمودن اطالعات و نیازهاي مطالعاتی محققان،  به منظور ارائه خدمات مناسب
وده اسـت و در  نسبت به تهیه و اشتراك چندین مجله، ماهنامه، فصلنامه و روزنامه اقدام نم

عنـوان کتـاب فارسـی و     71این راستا مجموع کل عناوین کتب خریداري شده مشتمل بر 
  .باشد عنوان کتاب خارجی می 61

خریداري شده اسـت و تعـداد    89مورد نشریه جدید التین در سال  9در بخش نشریات، 
  . باشد عنوان فارسی می 6عنوان التین و  36نشریات تجدید اشتراك ساالنه، 
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 خالصه عملکرد کتابخانه و مرکز مدارك پژوهشکده پولی و بانکی 

  جمع کل   زمستان  پاییز  تابستان  بهار  عنوان
تعداد مراجعین به 

  کتابخانه
720  680  400  600  2400  

  21  7  6  5  3  تعداد اعضاء جدید
تعداد عناوین کتب 

  خریداري شده
عنوان  30

  فارسی
عنوان  50

  التین

عنوان 7
  التین
  

ان عنو 39
  فارسی

عنوان  1
  التین

عنوان 2
  فارسی

عنوان  3
  التین

عنوان  71
  فارسی و

عنوان  61
  التین

تعداد نشریات اشتراك 
  ساالنه 

عنوان  2
  فارسی

عنوان  1  -  -
  فارسی

عنوان  18
  التین

عنوان  3
  فارسی و

عنوان  18
  التین

  التین 9  -  -  -  تعداد نشریات جدید
  فارسی 5 

  التین-

العاتی هاي اط تعداد بانک
  خریداري شده

  
-  

  

١  

  

١ 

  
-  

  
2  

هاي اطالعاتی  تعداد بانک
کپی شده و اهدایی به 

  کتابخانه

  
2  

  
3  

  
6  

  
4  

  
15  

تعداد کتب ثبت شده 
  )تعداد نسخه(فارسی 

  
83  

  
82  

  
89  

  
76  

  
330  

تعداد کتب ثبت شده 
  )تعداد نسخه(التین 

  
48  

  
10  

  
2  

  
9  

  
69  

تعداد کتب فهرستنویسی 
  )تینفارسی و ال(شده 

  
90  

  
42  

  
-  

  
-  

نسخه 132
فارسی و (

  )التین
سازي  تعداد کتب آماده

  )فارسی و التین(شده 
  
90  

  
42  

  
-  

  
-  

نسخه 132
فارسی و (

  )التین
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  جمع کل   زمستان  پاییز  تابستان  بهار  عنوان

تعداد کتب دریافتی به 
  صورت اهداء

24 
نسخه 
  فارسی 

نسخه  77
  فارسی و

نسخه  4 
  التین

نسخه  19
  سی فار

نسخه  72
  فارسی و

نسخه  1 
  التین

نسخه  192
  فارسی

نسخه  5و  
  التین

تعداد جلسات کمیته 
  کتابخانه

1  -  -  1  2  

تعداد نشریات فارسی 
  رایگان

  عنوان 95  -  -  -  -

تعداد نشریات التین 
  داراي اشتراك ساالنه

  عنوان 18  -  -  -  -

تعداد نشریات فارسی 
  داراي اشتراك ساالنه

  وانعن 3  -  -  -  -

تعداد کل نشریات 
  دریافتی فارسی

  عنوان 98  -  -  -  -

تعداد کل نشریات 
  دریافتی التین 

  عنوان 26  -  -  -  -

-onهاي اطالعاتی  پایگاه
line 

-  -  1)magiran ( 1 
)Bank 

Scope(  

1  
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  نیروي انسانی
تمام و پاره وقت به صورت  1389در سال مشغول به کار در پژوهشکده تعداد پرسنل 

  .باشد که به شرح ذیل مینفر بوده  64
  
  

  ردیف  پرسنل نوع قرارداد

  1 هیات علمی  ياعضا  تمام وقت  پاره وقت

4  8  12   

  2  کارشناسان پژوهشی  تمام وقت  پاره وقت

9  13  22   

  3  کارکنان  کارشناسی  کاردانی  دیپلم و زیر دیپلم

13  1  16  30  

 


