ايلًیت های پژيهشی شرکت بًرس کاالی ایران
مًضًعات کالن


ارسیاتی ًمص تَرس واال در التصاد هلی (در حَسُ ّای وطاٍرسی ،صٌؼتی ٍ هؼذًی ،فلشات ٍ پتزٍضیوی)



ارسیاتی ًمص تَرس واال در ارتمای ًظام فٌی ٍ اخزایی وطَر



آثار تحَالت والى التصادی تز تاسار تَرس واال



تزسین هحیظ ًْادی تَرس واال (تزرسی رٍاتظ هتماتل ضزوت تَرس واال تا سایز ًْادّا اس خٌثِ ّای هختلف)



تزرسی آثار واروزد لاًَى اصل  44تز تَسؼِ تاسار تَرس واال



تاثیز الحاق ایزاى تِ ساسهاى تدارت خْاًی تز فؼالیت ّای تَرس واال

تًسعه بازار


تزرسی هَاًغ ٍرٍد واالّای لاتل پذیزش در تَرس واال در تخص ّای هختلف التصادی (وطاٍرسی ،صٌؼتی ٍ هؼذًیً ،فت
ٍ پتزٍضیوی)



واروزد اتشارّای هالی خذیذ در تَسؼِ تاسار تَرس واال



اهىاًسٌدی استفادُ اس اتشارّای تاهیي هالی در تَرس واال هٌغثك تا واروزد ًظام حاون تز تاسار سزهایِ



الشاهات استمزار ساختار ػضَهذاری در ساسٍوار تسَیِ ٍ تحَیل



تزرسی تغثیمی فؼالیتّا ٍ خذهات ضزوتّای وارگشاری در وطَرّای هختلف ٍ راّىارّای تَسؼِی ایي فؼالیت در
حَسُ تَرس واال



اهىاى سٌدی اًتطار اٍراق تْادار هثتٌی تز واال تز رٍی دارایی ّای خذیذ



استخزاج الگَّای هَخَد در خصَظ ًظام اًثارداری تَرس ّای واالیی



آیٌذُ پژٍّی تاسار لزاردادّای هطتمِ واالیی در ایزاى ٍ ارائِ راّىارّای سیاستی



تزرسی استزاتژی ّای رًٍك هؼاهالت وطاٍرسی در تَرس واال

ساختار بازار


تزرسی اتشارّا ٍ رٍضْای پَضص ریسه فؼاالى تَرس واال



تزرسی ریش ساختارّا ( )Microstructureدر تاسار لزاردادّای آتی



تاثیز ػَاهل هختلف تز تاسار لزاردادّای آتی



تاثیز ػولىزد تاسار لزاردادّای آتی تز تخص ّای هختلف التصاد



تزرسی اثزات راُ اًذاسی لزاردادّای هطتمِ در رًٍك هؼاهالت تخص وطاٍرسی



رٍش ّای لیوت گذاری لزاردادّای آتی



تزرسی تاسار لزاردادّای آتی تا رٍیىزد هالی رفتاری



تزرسی ػَاهل هَثز تز ًَساًات لیوت در تاسار لزاردادّای آتی



تزرسی وارایی تاسار لزاردادّای آتی



تزرسی تاثیز سیز ساخت ّا تز تَسؼِ تاسار لزاردادّای آتی

قًاویه ي مقررات


راّثزدّای حمَلی در خصَظ وسة خایگاُ اصلی تَرس واال



ارسیاتی ٍ تٌمیح لَاًیي ٍ همزرات حاون تز تَرس واال ٍ ارائِ پیطٌْاد تزای تْثَد آًْا



راّىارّای افشایص اعویٌاى در تاسار تا رػایت تٌَع ٍ تٌاٍب رٍیذادّا ٍ همزرات لاًًَی



تزرسی تغثیمی ساسٍوار ًظارت تز تَرس ّای واالیی در ایزاى ٍ خْاى



تزرسی اتؼاد حمَلی هزاحل ثثت سفارش ٍ تسَیِ در تَرسْای واالیی



هغالؼِ تغثیمی تضاهیي السم خْت تسَیِ هؼاهالت در سایز تَرس ّای واالیی در همایسِ تا ایزاى

فرهىگ سازی
راّىارّای آگاّی دّی اختواػی در هَرد فؼالیت ّای تَرس واال
الشاهات وسة خایگاُ هزخغ خثزی در حَسُ فؼالیت ّای تَرس واال
سایر مًضًعات


تزرسی الگَّا ٍ ضیَُ ًظارت تز اًدام هؼاهالت



تزرسی الگَّای وطف دستىاری لیوت ّا در تاسار ّای هؼاهالتی (آتیً ،مذی ٍ )...



تزرسی وارتزدّای دادُ واٍی در تَرس ّای واالیی



ارائِ راّىار ّای ضٌاخت تملة در هؼاهالت تَرس واال تز اساس تىٌیه ّای دادُ واٍی



هغالؼِ تغثیمی رایاًص اتزی در ارائِ خذهات تز خظ هالی در تَرس ّای خْاى

فرآیىد حمایت از طرح های پژيهشی:
عزح ّای پژٍّطی وِ تز اساس اٍلَیت ّای ضزوت پیطٌْاد هی ضَد تایذ در لالة فزم پزٍپَسال هزتَعِ ارائِ ضَد .
فرآیىد حمایت از پایان وامه ها:
ايلًیت های پژيهشی شرکت بًرس کاالی ایران از طریق سایت شرکت بًرس کاالی ایران قابل دسترسی می باشد.



داًطدَ پس اس اًتخاب هَضَع ٍ استاد راٌّوا ،فزم پزٍپَسال هزتَعِ را تىویل ٍ خْت تزرسی ٍ اػالم ًظز تِ حَسُ
هذیزیت هغالؼات التصادی ،تزًاهِ ریشی ٍ آهَسش ارائِ هیدّذ.

تَخِ  : 1داًطدَیاى هتماضی هی تَاًٌذ خْت اًتخاب هَضَع ،تا وارضٌاساى ضزوت تَرس واالی ایزاى  ،هطَرت ًوایٌذ.
تَخِ  :2داًطدَ در صَرت توایل هیتَاًذ پژٍّطگزاى ضزوت را وِ حائش ضزایظ ٍسارت ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍری ٍ ًیش ضَاتظ
داًطگاُ تاضٌذ ،تِ ػٌَاى استاد راٌّوا ٍ یا استاد هطاٍر پیطٌْاد ًوایٌذ.


در صَرت لشٍم داًطدَ هیتایذ تا ّواٌّگی ضزوت تَرس واالی ایزاى ،خْت دفاع اس پزٍپَسال خَد در خلسِ ضَرای
پژٍّطی ضزوت تَرس واالی ایزاى وِ تِ ّویي هٌظَر تطىیل هیضَد ضزوت ًوایذ.



در صَرت تاییذ ًْایی پزٍپَسال ،داًطدَ تایذ خْت تالیف پایاى ًاهِ خَد در داًطگاُ الذاهات السم را اًدام دادُ ٍ ًتیدِ
را تِ اعالع ضزوت تَرس واالی ایزاى تزساًذ.

تَخِ  :3پس اس ًْایی ضذى ضزح خذهات پایاى ًاهِ در داًطگاُ ،چٌاًچِ تغییزاتی تَخَد آیذ وِ هَرد تاییذ ضَرای پژٍّطی
ضزوت تَرس واالی ایزاى ًثاضذ ،ضزوت اس حوایت پایاى ًاهِ اختٌاب هیوٌذ.


پس اس ًْایی ضذى پزٍپَسال در داًطگاُ ٍ تا اخذ ًاهِ تصَیة پزٍپَسال ،ضزوت خْت حوایت اس پایاى ًاهِ تا داًطدَ
لزارداد حوایت اس پایاى ًاهِ تحصیلی را هٌؼمذ هیًوایذ.



داًطدَ پس اس تذٍیي پایاى ًاهِ هغاتك تا همزرات داًطگاُ ،یه ًسخِ ًْایی اس آى را تِ ّوزاُ هذارن السم هغاتك تا
لزارداد ،تزای تزرسی تِ ضزوت تَرس واالی ایزاى ارسال هیًوایذ.

ایي هذارن ػثارتٌذ اس :


یه ًسخِ اس خالصِ ٍ چىیذُ پایاى ًاهِ تِ دٍ ستاى فارسی ٍ اًگلیسی



یه ًسخِ همالِ هستخزج اس پایاى ًاهِ ٍ ارائِ هذرن پذیزش هدالت ػلوی -پژٍّطی ٍ یا ػلوی -تزٍیدی هؼتثز خْت
چاج



دٍ ًسخِ وتثی اس پایاى ًاهِ تِ ّوزاُ فایل الىتزًٍیىی هزتَعِ

تذوز :در صَرت لشٍم داًطدَ هیتایذ در خلسِ ضَرای پژٍّطی ضزوت تَرس واالی ایزاىً ،تایح پایاى ًاهِ خَد را ارائِ ًوایذ.


ضزوت تَرس واالی ایزاى پس اس تزرسی ٍ تاییذ هذارن ،لزارداد را خاتوِ یافتِ اػالم ًوَدُ ٍ هغاتك ضَاتظ ًسثت تِ
تىویل هزاحل پزداخت حكالشحوِ ٍ تسَیِ تا داًطدَ الذام هیوٌذ.

ضًابط حمایت از پایان وامه ها:


هَضَع پایاى ًاهِ تایذ در سهیٌِ ّای هزتثظ تا اّذاف ٍ اٍلَیت ّای پژٍّطی ضزوت تَرس واالی ایزاى تاضذ.



پایاى ًاهِ لثالً تذٍیي ًطذُ تاضذ.



هیشاى سمف حوایت هالی اس پایاى ًاهِ ّای وارضٌاسی ارضذ  15.111.111ریال ٍ هثلغ حوایت اس رسالِ ّای دوتزی
 25.111.111ریال هیتاضذ وِ ایي سمف در هَارد خاظ تا پیطٌْاد ضَرای پژٍّطی ٍ تاییذ هذیزیت هحتزم ػاهل
ضزوت تَرس واالی ایزاى حذاوثز تِ هیشاى پٌداُ درصذ لاتل افشایص خَاّذ تَد .



تصوینگیزی درخصَظ هثلغ حوایتی تستِ تِ ویفیت پزٍپَسال در اختیار ضَرای پژٍّطی ضزوت تَرس واالی ایزاى
هیتاضذ وِ پس اس ػمذ لزارداد ٍ تزاتز ضزایظ هٌذرج در آى پزداخت هیضَد.



داًطدَ تایذ در تذٍیي ًسخِ ًْایی پایاى ًاهِ ٍ هماالت استخزاج ضذُ اس آىًَ ،ع حوایت ضزوت تَرس واالی ایزاى را
هتذوز ضَد .



توام حمَق ٍ اهتیاسات هادی ٍ هؼٌَی حاصل اس اخزای لزارداد هزتَط تِ حوایت اس پایاىًاهِ ،چِ در سهاى اخزا ٍ چِ پس
اس آى ،هتؼلك تِ عزفیي لزارداد است ٍ ّز یه اس عزفیي تا وسة هَافمت عزف دیگز هداس تِ استفادُ اس آى هیتاضٌذ.

دریافت ًوًَِ فزم پزٍپَسال (پایاى ًاهِ)
دریافت ًوًَِ فزم پزٍپَسال (عزح پژٍّطی)

