طرح های تحقیقاتی بانک انصار
تاًك اًصاس دس ساستاي اّذاف ،سياست ّا ٍ اجشاي تشًاهِّاي تَسؼِ اي خَد دس سيستن تاًكي ٍ پَلي ٍ تِ هٌظَس ايجاد صهيٌِّاي
هٌاسة تشاي سضذ ٍ استقاء كوي ٍ كيفي پژٍّص دسًظام تاًكي كطَس ٍ تْشُگيشي اص ظشفيت داًطجَياى ٍ پژٍّطگشاى دس صهيٌِّاي
هختلف هشتثظ تا اهَس ٍ هسائل تاًكيً ،سثت تِ تؼييي اٍلَيتّاي تحقيقاتي ٍ پژٍّطي اقذام ًوَدُ است ٍ حوايت اص تحقيقات ٍ
پاياىًاهِ ّاي تحصيلي سا دس دستَسكاس خَد قشاس دادُ است .اداسُ تحقيق ٍ تَسؼِ تاًك اًصاس اهكاى حوايت اص عشح ّاي تحقيقاتي
سا دس قالة عشحّاي ريل فشاّن ًوَدُ است.

عشحّاي تحقيقاتي دس قالة كسش خذهت سشتاصي
دس ايي عشح داًطجَياى ٍ داًص آهَختگاى هقاعغ كاسضٌاسي اسضذ ٍ دكتشي هيتَاًٌذ پس اًجام عشحّاي تحقيقاتي هٌغثق تا
اٍلَيتّاي پژٍّطي تاًك ،اص كسشي خذهت هتٌاسة تا كيفيت عشح اًجام ضذُ تْشُهٌذ گشدًذ.


صهاى اًجام ايي ًَع عشح ،پس اص تصَية پشٍپَصال ،حذاقل  4هاُ ٍ حذاكثش  7هاُ هيتاضذ.



استخشاج هقالِ ػلوي-پژٍّطي اص عشح ًْايي تا ّواٌّگي تاًك ٍ ثثت دس ساهاًِ فصلٌاهِ تَسؼِ هذيشيت پَلي ٍ تاًكي



دسيافت فشهت پشٍپَصال كسش خذهت



دسيافت دستَسالؼول ًگاسش كسش خذهت

عشحّاي تحقيقاتي دس قالة حوايت اص پاياىًاهِّاي داًطجَيي
دس ايي عشح كليِ داًطجَياى كاسضٌاسي اسضذ ٍ يا دكتشي هيتَاًٌذ هَضَع پاياىًاهِ خَد سا اص اٍلَيتّاي پژٍّطي تاًك اًتخاب ٍ
اص حوايت هالي يا هؼٌَي تاًك تشخَسداس گشدًذ.
صهاى اًجام ايي ًَع عشح پس اص تصَية پشٍپَصال ،تشاي داًطجَياى كاسضٌاسي اسضذ حذاكثش  7هاُ ٍ تشاي داًطجَياى دكتشي
حذاكثش  51هاُ هيتاضذ.
ضشايظ الصم جْت اخز حوايت هالي:


تصَية پشٍپَصال دس ضَساي پژٍّطي تاًك



اتوام عشح ٍ كسة قثَلي هٌَط تِ اسائِ صَستجلسِ دفاػيِ داًطگاُ تِ تاًك



تاييذ عشح ًْايي دس ضَساي پژٍّطي تاًك



استخشاج هقالِ اص پاياىًاهِ تا ّواٌّگي تاًك ٍ چاج آى دس يك هقالِ هؼتثش ػلوي-پژٍّطي ٍ ياISI



دسيافت فشهت پشٍپَصال پاياى ًاهِ



دسيافت دستَسالؼول ًگاسش پاياىًاهِ

عشحّاي تحقيقاتي دس قالة تكاسگيشي ًخثگاى
دس ايي عشح كليِ افشاد ػضَ تٌياد هلي ًخثگاى هي تَاًٌذ تا اسائِ هؼشفي ًاهِ اص سَي تٌياد ًخثگاى ًيشٍّاي هسلح ٍ تا اًجام يك
عشح پژٍّطي تِ هذت حذاقل  51دس يكي اص ٍاحذ ّاي تاًك ،دٍسُ خذهت ضشٍست سا خَد سا سپشي ًوايٌذ.
ًخثگاى هؼشفي ضذُ هي تايست پس اص اسسال سصٍهِ ٍ دسيافت تاييذيِ اٍليِ اص تاًك ،تا هشاجؼِ حضَسي تِ اداسُ تحقيق ٍ تَسؼِ،
ًسثت تِ تؼشيف هَضَع پژٍّص اقذام ٍ پشٍپَصال خَد سا جْت تشسسي ًْايي اسسال ًوايٌذ.
استخشاج هقالِ اص عشح ًْايي تا ّواٌّگي تاًك ٍ چاج آى دس يك هقالِ هؼتثش ػلوي-پژٍّطي ٍ يا  ISIالضاهي است.



دسيافت فشهت پشٍپَصال تكاسگيشي ًخثگاى

عشحّاي تحقيقاتي دس قالة عشح كاستشدي
دس ايي عشح كليِ هحققيي ٍ صاحثٌظشاى حَصُّاي اقتصادي ،هالي ،پَلي ٍ تاًكي هيتَاًٌذ تش اساس اٍلَيتّاي پژٍّطي تاًك،
عشح پيطٌْادي خَد سا اسائِ دادُ ٍ دس صَست تصَية دس ضَساي پژٍّطي تاًك ًسثت تِ اًؼقاد قشاسداد تا آًْا اقذاهات الصم صَست
خَاّذ گشفت.
هَضَػات عشحّاي كاستشدي دس صَست ٍجَد ،دس ليست اٍلَيتّاي پژٍّطي تا ركش ػٌَاى "كاستشدي" هطخص خَاّذ ضذ.



دسيافت فشهت پشٍپَصال عشحّاي كاستشدي

* در خصوص انجام طرح های تحقیقاتی خواهشمنذ است از هرگونه مراجعه حضوری و یا برقراری تماس تلفنی با
بخش های بانک جذا خودداری نموده و در صورت وجود هرگونه سوال ابتذا فایل پرسش های متذاول
نموده
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الکترونیک  Research@ansarbank.comمطرح نماییذ.



ليست اٍلَيتّاي پژٍّطي تاًك هشتَط تِ عشحّاي كسش خذهت ٍ پاياىًاهِ
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