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الف)حوزهسازمان
تذٍيي اػتشاتظي ػاصهاًی تاًک6


تذٍيي اػتشاتظي ػاصهاًی



اػتشاتظي ٍ اّذاف حَصُّاي كؼة ٍ كاس



اػتشاتظي فٌاٍسي اعالفات



اسائِ هذلی تشاي تذٍيي تشًاهِ اػتشاتظيک ٍ تشًاهِ فولياتی دس تاًک

تذٍيي اػتشاتظي هذيشيت سيؼکً ،ؾاست ٍ تاصسػی ٍ هذيشيت هالی6


تذٍيي اػتشاتظي ًؾام جاهـ هذيشيت سيؼک



تذٍيي اػتشاتظي هذيشيت هالی



تذٍيي اػتشاتظي ًؾاست ٍ تاصسػی

تحَل ػاصهاًی ٍ استماء تْشٍُسي6


عشح جاهـ تْثَد ػاصهاًی ٍ هذيشيت تاًک



عشاحی ًؾام جاهـ اسصياتی فولكشد ٍتْشُ ٍسي ٍاحذّاي كف ٍ ػتاد



عشاحی ػيؼتن جاهـ اهٌيتی (پذافٌذ غيشفاهل)

تاصاسياتی ٍ تْثَد كيفيت6


تذٍيي اػتشاتظي تاصاسياتی تاًک



تذٍيي اػتشاتظي هحلَالت ٍ خذهات



تذٍيي اػتشاتظي استثاط تا هـتشياى



اػتشاتظي تشسػی سلثا

تذٍيي اػتشاتظي ػشهايِ اًؼاًی6


عشح جاهـ ػشهايِ اًؼاًی اػتمشاس ًؾام هذيشيت داًؾ

ب)حوزهفناورياطالعات
تَػقِ تَاًوٌذي ّاي فٌاٍسي اعالفات6



اهٌيت ػيؼتن ّاي تاًكی



اػتمشاس ػيؼتن ّؼتِ هشكضي ()Core Banking



تشسػی ػيؼتنّاي تـخيق َّيت تيَهتشيک ) (Biometricلاتل اػتفادُ دس تاًکّا تا صيشػاختّاي هَجَد ،تَيظُ
دس اسائِ خذهات غيشحضَسي اص عشيك پاياًِّا ٍ ػاهاًِّاي تاًكی



تشسػی ًحَُ پيادُػاصي ػيؼتن ) ERP (Enterprise Resourse Planningدس ػغح تاًک ٍ تِ هٌؾَس گشدآٍسي
توام دادُّا ٍ فشآيٌذّاي تاًک دس يک ػيؼتن ٍاحذ



ػايش هَضَفات هشتثظ تا فقاليت تاًک تا تأييذ ؿَساي پظٍّـی تاًک هلی ايشاى لاتل اًجام اػت.

اولويتهايپژوهشيپاياننامههايمقاطعكارشناسيارشددربانكمليايرانسال2931


تقييي اّذاف هٌاتـ ٍ هلاسف تا سٍيكشد هٌغك فاصي ٍ ؿثكِ ّاي فلثی



تشسػی ٍضقيت هٌاتـ دسآهذي تاًكْا ٍ تغييش پشتفَي دسآهذي تاًک



تشسػی ٍضقيت هٌاتـ دسآهذي تاًكْا ٍ تغييش پشتفَي دسآهذي تاًک



تشسػی ٍ ؿٌاػايی سٍؽ ّاي استماي خذهات اسصي



تشسػی ساّكاسّاي ًَيي ٍ هَثش ٍكَل هغالثات



تشسػی ػيؼتن افتثاس ػٌجی هـتشياى دس هذيشيت سيؼک ٍ اسائِ ساّكاس



هغالقِ تغثيمی دس خلَف هثاسصُ تا پَلـَيی دس ايشاى ٍ كـَسّاي ديگش



تشسػی ساّكاسّاي ايجاد اًگيضُ دس كاسكٌاى تشاي ٍكَل هغالثات هقَق



تشسػی آثاس هغالثات غيش جاسي تش كَستْاي هالی تاًک



تشسػی ٍ ؿٌاػايی تْذيذات تشٍى ػاصهاًی هَثش تش افضايؾ هغالثات غيش جاسي



اسائِ هذلی تشاي اسصياتی هيضاى تَػقِ تاًكذاسي الكتشًٍيک



هغالقِ تغثيمی دس خلَف ستثِ تٌذي ؿقة تاًک ّا ٍ اسائِ الگَي هٌاػة



اسائِ هذلی تشاي عشاحی خذهات ٍهحلَالت تاًكی تشاػاع ًياصّا ٍ اًتؾاسات هـتشياى



اسائِ هذلی تشاي استثاط تاًک تا تخؾ تَليذ ٍ تخؾ داًؾ



اػتفادُ اصػيؼتن ّاي خثشُ دس فوليات تاًكی ()EXPERT SYSTEM



اػتفادُ اص ػيؼتنّاي تلوين ياس دس فوليات تاًكی ()Decision Support System



تشسػی ؿيَُّاي كاستشد َّ ؽ تجاسي دس تاًكذاسي



تشسػی كاستشد ؿثكِ ّاي فلثی دس تاًكذاسي



هذيشيت صًجيشُ تاهيي )(CMS



ػيؼتن ّاي پـتيثاًی گشٍّی ()GSS



هغالقِ ٍ تحميك پيشاهَى كاستشد ػيؼتن ّاي تَصيقی دس تاًک



تشسػی سٍؽّاي هتذاٍل تاًكذاسي اص عشيك ؿثكِ ّاي اجتوافی



اسائِ هذلی تشاي هذيشيت داسايی ٍ تذّی ٍ تقْذات اسصي تاًک



تشسػی فولكشد ؿقة خاسج اص كـَس تاًک هلی (همايؼِ تغثيمی تا ػايش تاًکّاي هؼتمش دس آى حَصُ)



ؿٌاػايی خذهات جذيذ تاًكذاسي الكتشًٍيک ٍ تشسػی اهكاى اسائِ دس تاًک هلی



اسائِ الگَي فولياتی تشاي اسصياتی فولكشد ٍاحذّاي ػتادي تاًک



ؿٌاػايی فَاهل هَثش تش اًگيضؽ ٍ استماي تْشُ ٍسي ًيشٍي اًؼاًی



تشسػی ٍ تقييي ليوت توام ؿذُ هحلَالت ٍخذهات تاًكی تِ تفكيک ًَؿ خذهت



تشسػی فَاهل هَثش تش ػپشدُ گزاسي دس ًؾام تاًكی



تشسػی تاثيش تَػقِ تاًكذاسي ًَيي ٍ الكتشًٍيكی تش دسآهذّاي كاسهضدي تاًک



تشسػی ًحَُ جزب ٍ تكاسگيشي ًيشٍي اًؼاًی دس ساػتاي ًياصّاي تاًک



تشسػی ٍ اسائِ الگَي يكپاسچِ تشاي اػتفادُ اص هٌاتـ فيضيكی تاًک



هقشفی ٍ تجضيِ ٍ تحليل ؿاخق ّاي تْشُ ٍسي دس تاًک



اسائِ هذلی جْت افضايؾ تْشُ ٍسي دس ػاصهاى



هغالقِ تغثيمی دس خلَف هكاًيضم هثادلِ چكْا دس ػايش كـَسّا



هغالقِ هذل ّاي هختلف افتثاسػٌجی جْت ؿٌاػايی فَاهل هَثش دس سفتاس افتثاسي هـتشياى



آػية ؿٌاػی هغالثات هقَق ٍ تِ كاسگيشي الذاهات پيـگيشاًِ



تشسػی سٍؽّاي پيادُ ػاصي هذيشيت اًشطي دس تاًک هلی



همايؼِ تغثيمی اًَاؿ سٍؽّاي َّؿوٌذػاصي ػاختواىّاي تاًک هلی ايشاى



تشسػی هيضاى تْشٍُسي ًاؿی اص اجشاي عشح توشكضصدايی فقاليت ّا اص اداسات هشكضي تِ اداسات اهَس



آػية ؿٌاػی ًؾام تشسػی عشحْا دس تاًک هلی ٍ اسائِ الگَي تْيٌِ



تقييي ؿاخق ّا ٍ ساّكاسّاي ًؾاست اثشتخؾ تش هلاسف دس تاًک



تشسػی هذل ّاي ًَيي اسصياتی فولكشد ؿشكت ّا اص تقذ حؼاتشػی ٍكٌتشل ّاي دليك هالی



ؿيَُ ّاي ًَيي استما اثشتخـی تشًاهِ ّاي آهَصؽ ضوي خذهت



فَاهل هؤثش تش تْثَد سفتاس ػاصهاًی كاسكٌاى تاًک



اهكاىػٌجی تِ كاسگيشي ؿيَُّاي ًَيي آهَصؿی



تشسػی فَاهل سضايت هٌذي ٍ ٍفاداسي هـتشياى ػپشدُ گزاس افن اص حميمی ٍ حمَلی



تشسػی فَاهل هَثش تش ايجاد تاًكذاسي ؿشكتی ٍ جزب ػْن تيـتش



تشسػی ٍ ستثِ تٌذي فَاهل هَثش تش جايگاُ ػاصي دس تاصاس خذهات هالی



تشسػی تاثيش فَاهل هحؼَع فيضيكی تش كيفيت خذهات تاًكی



تشسػی فَاهل هَثش تش ايجاد تلَيش رٌّی هثثت



ػٌجؾ هيضاى اثشتخـی فقاليت ّاي تاصاسياتی ٍ تثليغات تاًک تش ٍفاداسي هـتشياى



تشسػی هيضاى كيفيت خذهات الكتشًٍيكی دس استما ػغح استثاط تا هـتشياى



تشسػی هيضاى اثش تخـی خذهات الكتشًٍيكی دس جزب ٍ حفؼ هـتشياى



تشسػی فَاهل سفتاسي كاسكٌاى دس استماي هيضاى فاللوٌذي هـتشياى تِ تاًک



تشسػی هيضاى تاثيش گزاسي ؿقاس تاًک تش افضايؾ ديذ هثثت فوَهی



تشسػی هيضاى سضايتهٌذي هـتشياًی كِ اص سٍؽ ّاي پشداخت تيي الوللی اػتفادُ هيكٌٌذ



سٍؽ ّاي عشاحی ٍ پيادُ ػاصي يک ػيؼتن جاهـ اهٌيتی



تشسػی ساّكاسّاي استمااثشتخـی فمَدٍػايشاتضاسّاي هالی تشهثٌاي تاًكذاسي اػالهی (تشسػی تغثيمی تا همشسات تاًكذاسي
اػالهی)



تشسػی هيضاى اًقغاف پزيشي لاًَى هٌاللات دس هَاجِْ تا تَسم ٍ ًَػاًات ًشخ اسصٍ..



ساّكاسّايی تشاي كذٍس ٍ هغالثِ ضواًت ًاهِ ّاي تاًكی ٍ ًمؾ آى دس صهاى تحشين



چگًَگی سفـ اختالف حادث ؿذُ تيي تاًک ٍ عشف ّاي ايشاًی ٍخاسجی دس صهاى تحشين



ؿٌاخت اًَاؿ جشاين ايٌتشًتی هشتَط تِ ؿثكِ تاًكی ٍ ًحَُ جلَگيشي اص آى



هغالقِ تغثيمی لَاًيي ٍ همشسات ًاؽش تش فقاليت تاًکّا ٍالضاهات تاًک ّاي هشكضي كـَسّا تشاي اسائِ خذهات تاًكی



تشسػی فشكتّا ٍ تْذيذّاي حاكل اص تحشينّا تش فقاليتّاي تييالوللی تاًکّاي ايشاًی



تشسػی تغثيمی ًمؾ اػتفادُ اص ؿثكِ ّاي اجتوافی دس حَصُ فقاليت سٍاتظ فوَهی تاًک



اسائِ ؿيَُّاي تثليغات ًَيي ٍ اثشات آى دس هقشفی هحلَالت جذيذ تاًک



تشسػی كيفيت ًيشٍي اًؼاًی دس فقاليت ّاي ػاصهاًی ٍ تاثيش آى تش ػاختاس ػاصهاًی



تشسػی ًمؾ تشًاهِ سيضي ساّثشدي هٌاتـ اًؼاًی تش تَػقِ تْيٌِ هٌاتـ اًؼاًی تاًک هلی



تشسػی ًمؾ تشًاهِ سيضي ساّثشدي هٌاتـ اًؼاًی تش تْثَدكيفيت خذهات تاًک هلی



تشسػی ًمؾ تشًاهِ سيضي ساّثشدي هٌاتـ اًؼاًی تش تْثَد تْشُ ٍسي كاسكٌاى تاًک هلی



تشسػی ًمؾ َّؽ ّيجاًی تش تْشُ ٍسي ًيشٍي اًؼاًی



تشسػی تغثيمی ساّثشدّاي ػشهايِ اًؼاًی دس تاًكْاي خلَكی ٍ تاًک هلی



تشسػی ًمؾ آصهَى ّاي سٍاى ؿٌاختی ؿغلی تشاي اًتلاب هـاغل كليذي



هغالقِ ػيؼتن سػيذگی تِ ؿكايات ٍ دسخَاػتْاي هـتشياى



تشسػی ًمؾ تْذاؿت سٍاًی كاسكٌاى تش استما ػاصهاى



تشسػی ٍ تقييي فَاهل هَثش تش كاسايی ؿقة



تشسػی تاثيش فشٌّگ ػاصهاًی تش تقْذ ػاصهاًی كاسكٌاى تاًک



چگًَگی ؿٌاػايی اػتقذادّاي هذيشيتی ٍ تـكيل تاًک اعالفاتی



تشسػی تاثيش جاتِ جايی كاسكٌاى دس ػغَح هختلف تش فولكشد ؿقة



تشسػی تاثيش جاتِ جايی كاسكٌاى دس ػغَح هختلف تش سضايت هٌذي هـتشياى



تشسػی تاثيش جاتِ جايی كاسكٌاى تش سضايتهٌذي ؿغلی



تشسػی ًؾام كٌتشل ّاي داخلی دس تاًک



تشسػی ضشٍست تاصاسياتی ساتغِ هٌذ دس تاًک



تشسػی ساتغِ تَاًوٌذػاصي هْاست ّاي استثاعی تا فولكشد ؿغلی



تشسػی تاثيش پاداؽّا تش سضايت كاسكٌاى



تشسػی اثشات اجشاي عشحّاي صٍدتاصدُ تا تأكيذ تش ٍضقيت التلادي ايشاى



ساّكاسّاي هثاسصُ تا پَلـَيی اص عشيك تاًکّا ٍ هَػؼات افتثاسي



تشسػی ؿيَُ ّاي پيادُ ػاصي  Core Bankingهثتٌی تش تاًكذاسي اػالهی تا  Core Bankingتجاسي هتذاٍل دس
جْاى ٍ چگًَگی لحاػ اكَل تاًكذاسي اػالهی دس هذل تجاسي Core Banking



هغالقِ ٍ تشسػی ًمؾ ٍ ضشٍست تشًاهِسيضي تذاٍى كؼة ٍ كاس ) (BCPدس حَصُّاي فٌاٍسي اعالفات لجؼتيک ٍ
ػيؼتنّاي تحشاًی تاًک هلی ايشاى



تشسػی تأثيشگزاس الكتشًٍيكی دس ًؾام تاًكی كـَسٍ چالؾّاي پيؾسٍي تَػقِ آى



تشسػی ًحَُ تَػقِ فشاگيش پشداختّاي خشد تلَست  Offlineدستوام تاًکّاي كـَس ٍ فلت ًاكاهی تاًکّا دس هقشفی
جاهـ "كيف پَل الكتشًٍيكی"

*ػايش هَضَفات هشتثظ تا فقاليت تاًک تا تأييذ ؿَساي پظٍّـی تاًک هلی ايشاى لاتل اًجام اػت.
شمارهتماسگروهپژوهشي(81288881020:ادارهكلمطالعات-برنامهريسيومديريتريسك)
دس كَست توايل تِ ّوكاسي پغ اص دسيافت فشم هشتَعِ آى سا تِ اداسُ كل هغالقات  -تشًاهِ سيضي ٍ هذيشيت سيؼک ايي تاًک تِ
ؿواسُ دٍسًگاس  120-4445988:يا آدسع الكتشًٍيكی  Stat_fin@Bmi.Irاسػال ًواييذ.
الصم تِ ركش اػت عشح ّاي پظٍّـی هشتثظ تا اػتاًْا تايذ تِ اداسُ اهَسؿقة تاًک هلی ايشاى دس اػتاى هشتَعِ اسػال گشدد.
فشم تماضاي ّوكاسي تا تاًک هلی ايشاى دس صهيٌِ عشحْاي پظٍّـی افالم ؿذُ
فرم تقاضای همکاری با بانک ملی ایران
برای پایان نامه ی دانشجویی

