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 پژوهشیطرح های 

 کاربری در حوزه 1392عناوين برگزيده طرح های پژوهشی درسال  رديف

 نظام بانکی شناسايی سياست های پولی و مالی مناسب در هنگام وقوع بحران در نظام بانکی 1

 بانکی نظام تحليل اقتصاد کالن مبتنی بر چهارچوب برنامه ريزی مالی برای اقتصاد ايران  2

 اتاق بازرگانیو نظام بانکی  برآورد نياز نقدينگی واحدهای توليدی 3

 اتاق بازرگانیو نظام بانکی  بورسیتحليل نوسانات توليد با استفاده از اطالعات شرکت های  4

 نظام بانکی ارزيابی رفتار قيمت گذاری در اقتصاد ايران 5

 اتاق بازرگانیو نظام بانکی  بررسی ساختار مالی بخش شرکتی ايران 6

 بانک مرکزی مرحله دوم :تورمساخت جعبه ابزار پيش بينی  7

 بانک مرکزی نشانگر پيشرو ترکيبی برای تورم و توليد ناخالص داخلیساخت  8

 مرکزی بانک بانک مرکزی ساير کشورهاساختار مطالعه تطبيقی قوانين و  9

 بانکی نظام بهرهشناسی ربا و مفهوم  10

 بانکی نظام مناسبنظارت شرعی بر مؤسسات مالی اسالمی و استخراج الگوی نظارت شرعی شيوه های  11

 بانک مرکزی حساب های ادغام شده محيط زيستی ـ اقتصادی ايران  12

 بانک مرکزی بانک هانقش بانک  مرکزی در مديريت ريسک  13

 بانکی نظام صکوکمتنوع سازی سازوکارهای تجهيز منابع بانکی با استفاده از  14

 بانک مرکزی تأمين مالی بخش های اقتصادیمقايسه نقش بورس با سيستم بانکی در  15

 بانک مرکزی در بانک مرکزیبانک ها طراحی الگوی پايش مديريت ريسک نقدينگی  16

 بانکی نظام بانک هاارزيابی وضعيت مالی مدل های  17

 بانکی نظام ريسک اعتباری بانک ها عوامل تأثيرگذار بر شناسايی  18
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 مقاالت
 1392عناوين برگزيده مقاالت ارايه شده درسال  برخی رديف

 ارائه مدل تعادل عمومی در چارچوب اقتصاد و بانکداری اسالمی 1

 اثر متقابل آزاد سازی مالی و تورم بر رشد اقتصادی 2

 بررسی فقهی امکان بکارگيری سوآپ نکول اعتباری و ورق اعتباری در مديريت ريسک اعتباری بانک ها  3

 رهنمود مديريت ريسک نقدينگی و رويکرد جديد بين المللی  4

 کننده مصرف قيمت شاخص اجزای تفکيک روش به ايران تورم پيش بينی 5

 آستانه حد روش به ايران در اقتصادی رشد بر تورم غيرخطی اثرات 6

 بررسی ارتباط غيرخطی ميان نااطمينانی و توليد بدون نفت در اقتصاد ايران 7

 بررسی حساسيت شناسايی چرخه های تجاری به انتخاب روش آماری 8

 زمان متغير پارامترهای و غيرخطی تک متغيره مدل های از استفاده با ايران تورم پيش بينی 9

 عملکرد صنايع بورسی از منظر سودآوری 10

 آزمون توابع خطی و غيرخطی:  ارزيابی سياست پولی در ايران 11

 آزمون پايداری مالی در ايران  12

13 Analysis of price setting behavior in Iran: Micro evidence 

14 Banking for the poor in the context of Islamic finance 

15 Islamic Banking and Instruments of Monetary Policy 

16 Loan to SMEs and Banking Profitability 
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 حمايت از پژوهشگران جوان کشور

رساله کارشناسی ارشد   12حمايت از 
 و دکتری  در زمینه پولی و بانکی 

طرح )نفر نخبه 9به کار گیری 
(سربازی  

پژوهشگر برتر نظام بانکی و  12معرفی 
عنوان  اثر برگزيده 3  

8 



 
 تفاهم نامه ها

 91در سال   از تفاهم نامه ها برخی رديف

1 The Center for Small Business and Regional Research University of Wollongong 

2 Asia-Pacific Cooperation Academy, Kangwon National University, Korea 

3 The Department of Economics, Kangwon National University, Korea 

4 Association of Korea Economic Studies, Korea 

5 International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF) 

 اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی ايران 6
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 تفاهم نامه های منعقده

 داخلی

 خارجی

 1392در سال   از تفاهم نامه ها برخی رديف

 مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور 1

2 
مرکز پژوهش، آمار و اطالعات ستاد مرکزی مبارزه با 

 قاچاق کاال
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 گزارش های پژوهشی

 1392برخی عناوين گزارش های سال رديف

 کوتاه مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک   1

 سود قطعی سپرده گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه   2

 (1390و  1389مقايسه سال های )عملکرد صنعت بانکداری در ايران ارزيابی   3

 به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانکنگاهی   4

 شاخص های عملکرد شبکه بانکی در تأمين مالی توليدتحليل   5

 (اکو)تشکيل منطقه بهينه پولی بين کشورهای سازمان همکاری اقتصادی بسترهای   6

 اسالمیشرکتی، نظارت و مقررات احتياطی در موسسات مالی حاکميت   7

 اسالمیحسابداری و حسابرسی در موسسات مالی استانداردهای   8

 اسالمیدارايی و بدهی در بانک های مديريت   9

 اسالمیريسک در بانک های مديريت   10

 مالیو مقررات شرعی در معامالت و تأمين اصول   11

 اسالمیو جبران کاهش ارزش پول از ديدگاه تورم   12
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 ارزيابی وزارت علوم از فعاليت های پژوهشکده
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 نسبت هزینه های پژوهشی به کل هزینه ها نسبت پژوهشگران به کل نیروی انسانی

 1391ارزیابی  1390ارزیابی  1389ارزیابی  مقدار مطلوب

موسسه پژوهشی وابسته به  35  رتبه و سطح پژوهشکده در میان
 دستگاه های اجرايی

 سال رتبه سطح

C 17 1389 

B 3 1390 

موسسه پژوهشی در زمینه علوم  55  رتبه و سطح پژوهشکده در میان
 انسانی پژوهشکده 

 سال رتبه سطح

C 20 1389 

B 4 1390 
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 از پژوهشکده های وابستهارزيابی وزارت علوم 

 سطح

بودجه در سال  
میلیارد  )1390

 (تومان

پژوهشگر  تعداد 
 1390سالدر 

سرانه بودجه  
پژوهشی در سال 

میلیون  )1389
 (تومان

  1389دربودجه 
 (میلیارد تومان)

 سطح

تعداد  
پژوهشگر در 

 1389سال 

 نام موسسه

B 6 120 50 ؟ A 50 
موسسه مطالعات بین 

 انرژیالمللی 

B 7/5 125 68 ؟ B 60 
موسسه مطالعات و 
 پژوهشهای بازرگانی

B 2/1 20 78 1/8 C 23 پژوهشکده پولی و بانکی 

C 3/7 74 50 ؟ C 50 

پژوهش ها   ی موسسه 
برنامه ريزی و اقتصاد 

 کشاورزی
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 نهادهابانک ها و سایر پژوهشی به  –علمی ارایه خدمات 

 (Business Monitoring)گزارش های فصلی تغییرات تولید صنعتی 

 (Customer Satisfaction Index)استخراج شاخص رضایتمندی مشتری 

 (Corporate Rating)رتبه بندی مشتریان حقوقی 

 (.Credit Risk Management Sys)استقرار سامانه مدیریت ریسک اعتباری 

 (Stress Test)آزمون تنش 

 (Branding of Islamic Banking)برندسازی بانکداری اسالمی 

 (Corporate Governance)حاکمیت شرکتی مدیریت موثر ریسک نقدینگی 

 سنجش و پوشش ریسک تمرکز اعتباری 

پژوهشی موفق طرح های لزوم پیاده سازی و اجرای نتایج و درک نیازهای شبکه بانکی با پژوهشکده 
 :به تجهیز منابع سازمانی برای ارائه خدمات و محصوالت زیر شده است

13 



 گروههایپژوهشی

گروهبانکداری
 الکترونیک

 گروهپولیوارزی
گروهبانکداری
 گروهمدلسازی گروهبانکداری اسالمی
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 فعاليت های گروه بانکداری اسالمی

 طرح های پژوهشی

 مکاتباتسايروجهاندربهرهورباشناسیمفهوم

 اسالمیاقتصاددراخالقیکدهای

 دستاوردها

تهیهطرحجامع
بانکداریبدونربابرای
نظامبانکیکشور

 چشم انداز

ساختاربانکداریاسالمیدرکشورهایمختلف
(Country Report) 

 کاربردقواعدفقهیدرقراردادهایبانکی

اسالمیبانکداریايجادپايگاهاطالعاتی
 (ايرانوسايرکشورها)

(مورد3)پژوهشی-علمیمقاالت

 (مورد9)ترويجی-مقاالتعلمی

 (  1)مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها

(کاریمقاله)پژوهشیهایگزارش
(مورد9)

وضعیتمورددرساالنههایگزارشتهیه
دادههایاساسبرجهانوايراندربانکداری

Bank Scope

(مورد6)نشستهاوکارگاهها

راهاندازیپورتالبانکداریاسالمی

 (  مورد 3)تالیف و ترجمه کتاب 
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 جامع بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشورطرح 

 :چشم انداز 
 

در راستای اهداف عاليه کشور، سند 
ساله، قانون اجرای   20چشم انداز 

قانون  44سياست های کلی اصل 
اساسی، نظام بانکی کشور پس از اجرای  

 : اين طرح نظامی است
منطبق با اصول و ارزش های •

 اسالمی؛
با زيرساخت های مستحکم و •

 رقابت پذير؛ 
شفافيت و اثربخشی باال در •

 سياستگذاری پولی 
اعمال نظارت های احتياطی مطابق •

با استاندارهای جهانی و برخوردار 
 از ثبات و سالمت مالی؛ 

 برخوردار از تنوع در نهادها و•
ابزارها و همچنين کارآمدی و 
سهولت در رفع نيازهای مالی 

 عموم جامعه؛ و
تأثير گذار بر فرآيند توسعه •

 اقتصادی
 

 

 :اهداف
طراحی ساز و کاری برای  از طريق  متنوع سازی عقود مورد استفاده در تجهيز و تخصيص منابع بانکی•

 تنظيم قراردادهايی منعطف و منطبق با شريعت

 ارائه مدل های کاربردی صکوک جهت تامين نيازهای نقدينگی کوتاه مدت و ميان مدت بانک ها•

 سياست پولی توسط بانک مرکزیاجرای جهت  مبتنی بر موازين شرعیارائه مدل های کاربردی •
 جهت کمک به سياست گذاری پولی ظرفيت بازار بين بانکی ريالی در فعال سازی•

 ارائه الگوی نظارتی متناسب با قانون عمليات بانکی بدون ربا•

 کشور از منظر انطباق با شريعتو ساير مؤسسات مالی غير بانکی  یارائه الگوی عملياتی نظارت بر بانک ها•

استخراج چک ليست و شاخص های ارزيابی ميزان انطباق قراردادهای بانکی با ضوابط شرعی جهت اعطای  •
 گواهی شريعت

 موضوع شناسی مسائل بانکی و پاسخگويی به چالش های شرعی آن•

بازبينی قوانين و مقررات بانکی به منظور افزايش کارائی در نظام بانکداری بدون ربا و افزايش درجه •
 سالمت نظام بانکی

 بانکینوسازی، اصالح و گسترش نهادهای پولی و •
طراحی فرايند مديريت ريسک در بانک ها متناسب با و  شناسايی ريسک های خاص بانکداری اسالمی•

 ماهيت بانکداری اسالمی

 درچارچوب بانکداری اسالمی حاکميت شرکتیحسابرسی و حسابداری، طراحی و اجرای الگوی •
 فراهم کردن امکان تعامل بهتر بازار پول و سرمايه در زمينه بانکداری اسالمی•

 جمع آوری آمار و اطالعات حوزه بانکداری اسالمی در ايران و ساير کشورها•

 فرهنگ سازی عمومی در زمينه بانکداری اسالمی•
 تدوين الگوی مناسب آموزش و پژوهش در بانکداری اسالمی•
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 فعاليت های گروه بانکداری

 طرح های پژوهشی

مؤثربردسترسیخانوارهایعوامل
 شهریبهخدماتمالی

 تولیدیواحدهاینقدينگینیازبرآورد

 کارآفرينبانکاعتباریپرتفوارزيابی

 دستاوردها

(مورد4)پژوهشی-علمیمقاالت

(مورد5)ترويجی-علمیمقاالت

درکنفرانسهامقاالتارائهشده
(مورد5)

(مقالهکاری)گزارشاتپژوهشی
(مورد3)

ساالنهگزارشاتتهیه

(مورد11)نشستهاوکارگاهها

(مورد4)ترجمهوتالیفیکتب

ارائهمشاورهوپژژوه درزمینژه
شژژیوههژژایعملیژژاتیوکژژاربردی

 : ازجملهمديريتبانکی

ارزيابیواستقرارنظامهای
مديريتريسکاعتباری،نقدينگی

 وتمرکز

مديريتدارايیوبدهی 

حاکمیتشرکتیدربانکها 

پاي احتمالنکولرتبهبندی
 مشتريانحقوقی

ارزيابیرضايتمندیمشتريانبانک

 ماموريت ها
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 بانکداری برای بانک مرکزیگروه طرح نامه های 
 
 تحلیل سالمت بانکی• 

 تحلیل صنعت بانکی•
 ارزيابی انطباق مقررات بانکی با اصول بال•
 نقش بانک مرکزی در مديريت ريسک بانک ها با تاکید بر مباحث نظارتی و مقرراتی•
 نکول در شبکه بانکی کشوراحتمال پايش •
 سنجش و پوشش ريسک تمرکز اعتباری در پرتفوی تسهیالت بانک ها•
 معماری نظام بانکی در ايران•
 راه کارهای رقابتی کردن بازار اعتبار•
 تحلیل نظام تامین مالی تولید  •

 نقش سیستم بانکی در تامین مالی بنگاه های کوچک–
 نقش بورس در تامین مالی تولید–

 محاسبه شاخص خلق نقدينگی در سیستم بانکی ايران•
 نقش بانک مرکزی در مديريت ريسک بانک ها•
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 فعاليت های گروه مدلسازی

 طرح های پژوهشی

 ادواریهایگزارش

 پی بینی

 سیاستگذاریوتحلیل

 چشم انداز دستاوردها

تبديلگروهبهاتاقفکرسیاست
 سازیپولیومالیکشور

وداخلاقتصادینخبگانجذب
 کشورازخارج

(مورد6)پژوهشی-علمیمقاالت

(مورد2)ترويجی– علمیمقاالت

مقاالتارائهشدهدرکنفرانسها
(مورد2)

(مورد1)پژوهشیگزارش

7)ادواریغیروادواریهایگزارش
(مورد

(مورد27)نشستهاوکارگاهها

(مورد2)نرمافزاریبستههای

 وبسايت
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 فعاليت های گروه مدلسازی 

گزارشهایادواری

دراينپروژه،تخمینیاز
متغیرهایکالناقتصادی
کشوربهصورتفصیبه

.دستمیآيد

غیر)پی بینیتورم
(مشروط 
روش)تورمپی بینی

 (بیزين


 تورمهسته




 نشانگرهایپیشرو


تاريخگذاریچرخههای
 تجاریاقتصادايران





Business Monitor 


شاخصفعالیتشرکت
 هایبورسی




پی بینی

پروژههایپی بینی،بهمنظور
بهدستآوردنتخمینیازنحوه
کارکردسیاستهایاقتصادیدر
آيندههاینزديکودورتعريف

.شدهاند

:CGE 
سیاستهایاثربراورد

بلندمدتاقتصادیبر
آمدرویتولید،در

دربخ هایواشتغال
 مختلف

پی بینیتولیدوتورم
مشروط

بهروشسریهایزمانی•
مدلکالنسنجی•
ساختاریکالنمدل•

 Micro)خردبنیان
Founded) 
 

جهتتحلیلوضعیت
اقتصادیکشوردر
-حوزههایمختلفمالی
اقتصادیپروژههایزير
:تعريفشدهاند

تحلیلو
سیاستگذاری

تامینمالیبنگاهها

پروژهبانککارآفرين

سیاستهایتعییننرخ
ارز

مخارجدولت

رفتاربنگاههایصنعتی

چسبندگیقیمتکاال
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 حوزه فعاليت های گروه پول و ارز

 طرح های پژوهشی

ارزيابیرفتارقیمتگذاریدراقتصادايران
 (مشترکباگروهمدلسازی)

سازوکارهایپوش ريسکنرخارزدراعطای
باتاًکیدبراعطایارزیصندوق)تسهیالت
 (توسعهملی

 ماموريت  دستاوردها

اثراتتغییردرترکیبمخارججاریوعمرانی
دولتبرتولیددرقالبيکمدلتعادلعمومی

 پويایتصادفی

مشترکباگروه)ارزيابیالگویمخارجدولت
 (مدسازی

سیاستگذاریپولیبهینهبرایاقتصادباز
 کوچک

(مورد5)پژوهشی-علمیمقاالت

(مورد3)ترويجی-علمیمقاالت

درکنفرانسهامقاالتارائهشده
(مورد5)

(کاریمقاله)پژوهشیگزارشات
(مورد5)

(مورد2)نشستهاوکارگاهها

(مورد1)ترجمهوتالیفیکتب

پولیهایحوزهاقتصادکالندرتحوالت
   ارزیو

پولیوحوزههایتحوالتاثرگذاری
   ارزی

پولیوتبیینوبررسیسیاستگذاری
 ارزی

  کالنالگوسازیاقتصاد 
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تازه های اقتصاد 

مقاالت،  )

مصاحبه و 

 (غیره

پول و اقتصاد و  

Money & 
Economy 

خارج از 

 پژوهشکده  

همایش های  

داخلی و  

 خارجی

3 

4 

1 

2 

 فعاليت های گروه پول و ارز

 :کارگاه های برگزار شده

 دورهمقدماتیمدلهایتعادلعمومیپويایتصادفی

 دورهپیشرفتهمدلهایتعادلعمومیپويایتصادفی

 :گزارش های پژوهشی

 ضرورتساماندهیسیاستارتباطیبانکمرکزیدرشرايطتحريم

 وابستگیبودجهیشرکتهایدولتیبهمنابعبانکیوبودجهعمومی

 ضرورتهاوچال ها:استقاللبانکمرکزی

 رهنگاشتبانکداریمرکزیايراندرافقمیانمدت

 مقاله های تالیفی 
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 وضعیت بانکداری الکترونیک کشور
 

 موثق اطالعاتی منابع کمبود
 مدیران فنی دانش کمبود

 ضعیف نظارت
 الکترونیک خدمات مقایسه امکان عدم

 راه نقشه فقدان
 ضعیف سازی استاندارد

 

 گروه بانکداری الکترونيک

 انگیزه تأسیس
 

 بانکداری همایش موفق برگزاری دوره دو از پس
 عالی استقبال و پرداخت نظام های و الکترونیک

 کشور، الکترونیک بانکداری دست اندرکاران
 علمی مرکز عنوان به جدیدی نقش پژوهشکده

 تعریف خود برای کشور الکترونیک بانکداری
 .نمود

 

 روزرسانی نقشه راه بانکداری الکترونيک در کشوره کمک به تدوين، پايش و ب

 ايجاد بانک دانش در حوزه فناوری ها و استاندارد های بانکداری الکترونيک

 پژوهش در حوزه مدل ها، معماری ها، استاندارد ها و فناوری های بانکداری الکترونيک

 بومی سازی الگوهای کسب و کار، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی مرتبط با بانکداری الکترونيک 

 اهداف تأسیس گروه

در  92گروه بانکداری الکترونيک در پاييز 
 پژوهشکده تأسيس شد
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 فعاليت های گروه بانکداری الکترونيک

 پژوهشی

 بانکداری های شاخص مستمر ترازیابی و تعریف
 الکترونیکی

 بانکداری های استاندارد تدوین و تجمیع
 الکترونیکی

 بانکداری موفق های مدل تطبیقی مطالعه
 الکترونیکی

 بانکداری های طرح تجاری و اقتصادی سنجش
 الکترونیکی

 مشاوره و نظارت

 بانکداری های پروژه اجرای و تعریف بر نظارت
 الکترونیکی

 و ها پروژه در مدیریتی و تخصصی مشاوره ارائه
 بانکی نظام های طرح

 اجرايی

 الکترونیکی بانکداری های پروژه برای RFP تهیه

 های سمینار و ها همایش ها، نمایشگاه برگزاری
 تخصصی

 های دوره و آموزشی های کارگاه برگزاری
 تخصصی

نظام های تسويه و پرداخت 
 بين بانکی

نظام های نظارتی و کنترل 
 سازگاری

 نظام های پرداخت خرد

 کانال ها و ابزار پرداخت
تخلفات و  تشخيص، امنيت

 مديريت ريسک

سيستم های متمرکز بانکی و 
 اتوماسيون بانکی

 حوزه های فعالیت
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 سلسله نشست های اقتصادکالن   

 رويکردهایآماریچندمتغیرهبهپی بینیانحاللبانکی

 هایسیاسیهایتجاریياچرخهچرخه:گذاریپولیدرايرانسیاست

 مکانیسمانتشاربیماریهلندیدراقتصادايران،رويکردتعادلعمومیتصادفیپويا

 هاگیریبیزينمدلعواملموثردرتغییراتپايهپولیومخارجدولتروشمیانگین

 بررسیدرجهچسبندگیقیمتدرسطحخردهفروشیوعمدهفروشی

 قواعدمالی

 گذاریمرجعپرخههایتجاریبهروزرسانیتارخ:80رونقورکوداقتصادايراندردهه

 نشانگرپیشروجهتپی بینیتورم –نشانگرهایپیشرواقتصادی

 هایبورسیبررسیوضعیتتولیدصنعتیکشوربااستفادهازاطالعاتشرکت

 هایتورمدريکاقتصادبازنفتیپويايی

 موردايران:سیاستگذاریپولیوارزیدرمحیطدونرخارز
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 سلسله نشست های اقتصادکالن   

 هایخصوصیارزيابیسبداعتباریيکیازبانک

 پذيرمالیاثراتتحريمنفتیبرمتغیرهایکالناقتصادايران؛رويکردتعادلعمومیمحاسبه

 بررسیواکن بانکمرکزیبهنوساناتنرخارزدرايران

 هایمالیدربخ شرکتیايرانتحلیلعاملینسبت

 چوبجديدسیاستپولیچار

تحلیلآثاراقتصادیاجرایمقرراتکفايتسرمايهمطابقبااصولبالدرايرانبااستفادهازيکمدل
 (DSGE)تعادلعمومیپويایتصادفی

 گیریتورمهستهدرايرانهایاندازهارزيابیومقايسهروش

مقیاسهایتورم،بیکاریورشداقتصادیدرقالبالگویکالنکوچکسیاستگذاریپولیمبتنیبرپويايی
 فصلیبرایبانکمرکزیايران

گذاریخصوصیوبرآوردکش جانشینیوسهمکاالهایداخلیووارداتیدرمصرفوسرمايه
 دولتی

 شاخصخلقنقدينگی
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1393برنامه پژوهشی سال   

نظام بانکی در به کارگيری نخبگان پولی و •
 تحقيقاتی پژوهشکده

استقرار نظام مديريت دانش در زمينه پولی و •
 بانکی

جوان در زمينه پژوهشگران تاسيس باشگاه •
 پولی و بانکی

 (کلينيک بانکی)بانکداران ايجاد اتاق گفتگوی •
کالن متغير های تهيه گزارش های فصلی از  •

 وبانکیاقتصادی 
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 امور آموزشی

 امور آموزشی

 همایش ها

همایش های  
 ساالنه

همایش های  
 موضوعی

 نشست ها

سمینارهای 
 ماهانه

ارائه های  
 داخلی

نشست های 
 نقد و موضوعی

 آموزش

 کارگاه ها
تحصیالت  

 تکمیلی
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 همايش ها

 :يافترويکرد پژوهشکده در برگزاری همايش ها تغییر  1390سال از 
 به صورت بزرگتر و جامع ترهمايش ساالنه سیاست های پولی و ارزی برگزاری •
به عنوان دومين   بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت قرار گرفتن همايش •

 همايش بزرگ ساالنه در دستور کار پژوهشکده
 با توجه به مسائل موجودهمايش  موسسات اعتباری غیر بانکی کشور برگزاری •
المللی انجمن همايش بینورود به عرصه همايش های بين المللی با برگزاری •

اقیانوسیه و دوازدهمین کنفرانس بین المللی کره و اقتصاد -آسیااقتصادی 
 جهانی
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 همايش  ساالنه سياست های پولی و ارزی

 بیست  و يکمین همايش
سیاست های پولی و  : موضوع

 ارزی و تحوالت اقتصادی
 
 

 
 
 
 
 

 
 41:مقاالت

 2: سخنرانی های کليدی
 13:گزارش های ارائه شده

 2:ميزگردها 
 2100(: روز/نفر)شرکت کنندگان 

 بیست  و دومین همايش

نظارت بانکی و  : موضوع
 سیاست  های احتیاطی

 
 
 
 
 
 
 
 45: مقاالت

 6: سخنرانی های کليدی
 3: ميزگردها
 20: کارگاه ها

(:  روز/نفر)شرکت کنندگان 
2300 

 بیست و سومین همايش  
ثبات اقتصادی و : موضوع

 حمايت از تولید
 
 

 
 
 
 
 

 
     36: مقاالت

 6: سخنرانی های کليدی
 2: ميزگردها
 8: کارگاه ها

 2100(: روز/نفر)شرکت کنندگان 
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 نظام های پرداختهمايش  ساالنه بانکداری الکترونيک و 

 
 اولین همايش

 90زمستان 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 52: مقاالتتعداد 
 2: کليدیسخنرانی های 

 2: ميزگردها
 17: کارگاه ها

 2300(: روز/نفر)شرکت کنندگان 

 

 دومین همايش

 91زمستان 
 
 
 
 
 
 
 
 

 46: تعداد مقاالت
 4: تعداد سخنرانی های کليدی

 3: ميزگردها
 21: کارگاه ها

 2100(: روز/نفر)شرکت کنندگان 
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کره و اقتصاد جهانی با موضوع به سمت همکاری های وسیع تر و عمیق تر 
 اقتصادی در آسیا 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2: سخنرانی های کليدی34: مقاالت
 500(: روز/نفر)شرکت کنندگان 1: ميزگردها

 همايش های موضوعی

 چالش ها و فرصت ها: صندوق ضمانت سپرده ها

 
 
 
 
 
 
 
 

 3: کليدیسخنرانی های  4:مقاالت
 460(: روز/نفر)شرکت کنندگان  1: ميزگردها

ابعاد فقهی و حقوقی کاربردی شدن عقود مرابحه، 
 استصناع و خريد  دين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7: مقاالت
     1: ميزگردها

 260(: روز/نفر)شرکت کنندگان 

 

المللی انجمن اقتصادی  يازدهمین کنفرانس بین
 اقیانوسیه-آسیا

 
 
 
 

 
 
 

   1: ميزگردها 2: سخنرانی های کليدی14:مقاالت
 350(: روز/نفر)شرکت کنندگان 

 موسسات اعتباری غیر بانکی چالش ها و فرصت ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2: سخنرانی های کليدی 15: مقاالت
 350(: روز/نفر)شرکت کنندگان  1: ميزگردها
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 عملکرد تطبيقی همايش ها
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 میزگردها  کارگاه ها سخنرانان خارجی  سخنرانی های کلیدی   مقاالت  همایش ها
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 92ماهه اول  8 91 90 89

 روز/ نفر
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 تقدير از چهره های ماندگار صنعت بانکداری الکترونيک
 اولين همايش بانکداری الکترونيک و نظام های پرداخت

 اسداله امیر اصالنی                                   زنده ياد بهرام فیض زرين قلم                زنده ياد سید محسن نوربخش

تقدير از بانک های برتر در حوزه خدمت رسانی الکترونیک  
 در طرح هدفمند کردن يارانه ها

 (بانک ملی، صادرات، ملت،  تجارت، کشاورزی، سپه، مسکن، رفاه، پاسارگاد و پارسیان) 
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 تقدير از نوآوری های برتر بانکی در جشنواره دکتر نوربخش
 دومين همايش بانکداری الکترونيک و نظام های پرداخت

 رتبه اول
 پارسیاننیوشا، تلفن بانک 

 پارسیانقابلیت تشخیص گفتار از بانک با 

 رتبه دوم
 بانک پرداخت بانک صادرات ايران

 پورتال جامع خدمات الکترونیکی بانکی از بانک کشاورزی
 کارت پرداخت قبوض شرکت ها از بانک اقتصاد نوين

 از بانک توسعه ی صادرات ايران Business Internet Bankingيا BIBمحصول 
 محصول بانک داری مجازی بانک پاسارگاد

 رتبه سوم
 شهاب ملی يا شعب هوشمند الکترونیک

 بانک ملی ايران
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 تقدير از چهره های ماندگار و برندگان مسابقات
 بيست و دومين همايش ساالنه سياست های پولی و ارزی

 
 

 
 دکترعلی اصغر هدايتی

 و
 محمد جواد وهاجی

 تقدير از چهره های ماندگار نظام بانکی کشور  
 

 تقدير از بانک های برتر در زمینه کنترل داخلی
 

بانک ملی ايران در زمينه کنترل، استفاده روزافزون 
از فناوری اطالعات و توجه به مساله آموزش، بانک  

 .  برتر شناخته شد
بانک های ملت، کارآفرين و تجارت در رده های 

 .بعدی قرار گرفتند
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 از چهره های ماندگار حوزه بانکداری اسالمی کشور تقدير 

 و سومين همايش ساالنه سياست های پولی و ارزیبيست 

 دکتر ولی اله سیف دکتر عباس میرآخور 
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 تقدير از بانک های برتر در مسابقات

 و سومين همايش ساالنه سياست های پولی و ارزیبيست 

 
 شريعت در بانکداری بدون ربا  با انطباق 

 

انطباق قراردادهای بانکی با میزان : محور اول
 اسالمیفقه 
 بانک ملی ایران: 1رتبه 

 بانک مسکن: 2رتبه 

 بانک تجارت و بانک کشاورزی: 3رتبه 

 بانکداری اسالمیآموزش : محور دوم
 بانک انصار: 1رتبه  

 بانک مسکن: 2رتبه 

 بانک ملی ایران: 3رتبه 

 حوزه بانکداری اسالمیدر تحقیق :محور سوم
 بانک کشاورزی: 1رتبه 

 بانک تجارت: 2رتبه 

 بانک رفاه: 3رتبه 

 رعایت معیارهای اخالقی : محور چهارم
 بانک کارآفرین: 1رتبه 

 بانک صنعت ومعدن و بانک رفاه: 2رتبه 

 بانک تجارت: 3رتبه 

 
 

 

 دادگاهشبیه سازی 

 با موضوع تقلب در اعتبارات اسنادی
 

 دانشگاه شهید بهشتی: 1رتبه 

 بانک اقتصاد نوین: 2رتبه 

 بانک سپه: 3رتبه 

 دانشگاه علوم قضایی: 4رتبه 

 

 

 
 
 
 
 

 

طرح شناسايی و گروه بندی  بهترين 
 شرکتیمشتريان 

 
 بانک توسعه صادرات: 1رتبه 

 بانک اقتصاد نوین: 2رتبه 

 بانک سپه: 3رتبه 
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 نشست ها

در نشست های علمی، مباحث نظـری و نيـز   
روز حوزه پول و بانک بررسـی و بـه چـالش    

 .کشيده می شود
 نشست های موضوعی•
سلسله نشست های نقـد پـژوهش هـای    •

 بانکداری و مالی اسالمی
  کنفرانس های ماهانه•
 ارائه های داخلی کارشناسان•
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 ارائه های خارجی ارائه های داخلی نشست های برگزار شده 

 آماری نشست هاارزیابی 
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 92هشت ماهه اول 
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 تعداد شرکت کنندگان
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 کارگاه های آموزشی

ارتقـــای کمـــی و کيفـــی  1390از ســـال 
کارگاه های آموزشی در دسـتور کـار قـرار    

هدف از برگزاری کارگاه ها رفع نياز . گرفت
آموزشـــی و افـــزايش توانـــايی و دانـــش 
پژوهشگران جوان و کارشناسان نظام بانکی 

 .است
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 ارزیابی کلی از کارگاه ها تعداد اساتید خارجی مدعو تعداد کارگاه های برگزار شده

 کمیارزیابی 
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 کارگاه های آموزشی
 دورهمدرسین  92و  91، 90از کارگاه های برگزار شده در سال های  برخی  

 رابطیاستاندر چاندر موهان، دکتر محمود دهقان، دکتر  1390بهار -بانکی دوره جامع بازاريابی خدمات  1

2 
تابستان -کنزی نيو  DSGEمدل های : دوره اول مدرسه اقتصاد کالن پيشرفته

1390 

پروفسور فابيو کانوا، دکتر فرهاد نيلی، دکتر سيد احمدرضا جاللی 
 نائينی، دکتر ايلناز ابراهيمی

 پروفسور جيانلوکا بنينو 1390پاييز -الملل اقتصاد بين : دوره دوم مدرسه اقتصاد کالن پيشرفته 3

 پروفسور پيرپائولو بنينو 1390زمستان -پولی اقتصاد : دوره سوم مدرسه اقتصاد کالن پيشرفته 4

 دکتر ديويد ريسر 1390زمستان -بانکی دوره اول کارگاه حاکميت شرکتی در نظام  5

6 
 اعتبارسنجی و  : دوره رتبه بندی اعتباری شرکت ها در نظام بانکی

 1390زمستان -رتبه بندی اعتباری 
 دکتر اوليور اورلينگ، دکتر محمد جليلی، ميترا فرخ نيا

 دکتر ديويد ريسر 1391تابستان -بانکی دوره دوم کارگاه حاکميت شرکتی در نظام  7

 دکتر يوسف پادگانه 1391پاييز -بازار و مديريت ريسک  3کارگاه بال  8

9 
 1391زمستان  -اسالمیبانکداری مدرسه زمستانه 

 

دکتر سيد عباس موسويان، دکتر هيلمون اظهار، دکتر حسنعلی 
قنبری، پروفسور شاهول حميد محمد ابراهيم، دکتر رونالد 

 روليندو

 حوزه بانکداری الکترونيک اساتيد و صاحبنظران 92تابستان -بانکداری الکترونيک  مدرسه تابستانه 10

11 
  -آن در نظام بانکی کشور شاخص های بانکداری اخالقی و چگونگی برقراری

 92تابستان 
 دکتر حسين عيوضلو، وهاب قليچ

12 
کارگاه های راه کارهای مديريت منابع در بانک ها با تکيه بر معضل  مجموعه

 92پائيز  -مطالبات معوق
 پروفسور نائويوکی يوشينو

13 
پائيز   -اجرايی آن در نظام بانکی کشور کارت اعتباری مراحبه و ظرفيت های

92 
 حجت االسالم دکتر سيد عباس موسويان
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 تحصيالت تکميلی

 تحصیالت تکمیلی
پژوهشکده موفق به اخذ مجوز دوره دکتری پژوهش محور از   1391در سال  

 .  گرديد 1392 -1393وزارت علوم، تحقيقات و فناوری برای سال تحصيلی 
 

 .دانشجو جهت مصاحبه به پژوهشکده معرفی شدند 18در مرحله اول •
 .نتايج مصاحبه از طريق سامانه سازمان سنجش اعالم گرديد•
دانشجو در پژوهشکده در رشته اقتصاد مالی در مقطع دکتری در  4اکنون •

 .حال تحصيل هستند
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 Pub.mbri.ac.ir انتشارات
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92تا  90کتاب های منتشر شده در سال های   

 92نه ماهه اول  1391 1390
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 کتاب ها
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 فصلنامه تازه های اقتصاد
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 فصلنامه پول و اقتصاد
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 Money & Economy فصلنامه
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 انتشارات الکترونيک
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منابع   ترسیم دموگرافی 
 کتابخانهورودی 

پردازش

سازماندهیو
مديريتمنابع
کتابخانه

پايگاههایاطالعاتی
On-Lineمقاالتو

کتب
و   درخواست اشتراک)

پایگاه   5 اشتراک تمدید
On-line  (  ،اسما

 ,Magiranنمایه

Bankscope,Jstor)

:منابعشامل

پاياننامهها،طرحهای
پژوهشی،گزارشات،کتب
ونشرياتواسنادعلمی

عنوان 60عنوان کتاب فارسی،172)
عنوان پایان نامه  6کتاب التین، 

عنوان مقاله کاری و گزارش  4و
پژوهشی و شماره های جدید 

(نشریات

بانکهایاطالعاتیو
مجموعهآمارهای

اقتصادیوبانکی
 IFSبانک اطالعاتی و آماری )

و و نرم افزار داده های 
سی IELDB,   اقتصادی ایران 

نرم افزار نمایه  Dataدی های 
) 




شامل Off-Lineمنابع
انواعسیدیهای
اطالعاتی،کتاب
نرمافزاریالکترونیکیو

دی کتاب عنوان سی  9) 
به اتاق الکترونیکی مربوط 

عنوان کتاب 3بازرگانی و 
اکترونیکی پژوهشکده وسی 

(92دی قوانین بورس 


موادسمعیوبصری
شاملويدئو
ویدئو )غیرهکنفرانسهاو

کنفرانس های همایش ساالنه 
بانکداری الکترونیک و 

کنفرانس ساالنه پژوهشکده و 
سمینارهای ماهانه و 
 (کارگاههای آموزشی
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پايگاهآماریبانکهایدنیا

Bankscope 

پايگاهمقاالتنشرياتالتین   

   Jstor 

سامانهاسما

سامانهامانتوسفارشمنابع
18اينسامانهدارای)الکترونیکی
بهشرحجدولon-lineپايگاه

(صفحهبعدمیباشد

پايگاهمقاالتنشرياتالتین

Econ-Lit 

پايگاهمقاالتنشرياتالتین

Elsevier 

پايگاهنشرياتفارسی

Magiran 

بانکاطالعاتیمتنکاملمقاالت
نمايهتحت)نشرياتداخلکشور
(شبکه
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