اولویت های پژوهشی ( کاربردی ) بانک ملی برای سال 1397
سه شنبه  18ارديبهشت 1397

طراحی نظام جامع مديريت ريسک)(ERMتدوين نظام توسعه محصوالت و خدمات نوين و طراحی سامانه مديريت چرخه عمر محصول يا خدمتتدوين طرح جامع فناوری اطالعات بانک ملی ايرانبازطراحی ساختار سازمانی بانک ملی با رويکرد سرويسگرا متناسب با ماموريت و رسالت بانک با تاکید برسودآوری وتوانمندسازی بانک ملی ايران
 بررسی الگوهای توسعه بانکداری جامع (شرکتی ،اختصاصی ،خرد ،تجاری) در دنیا و ارائه الگويی برای بانک ملی ايرانطراحی نظام ارزيابی عملکرد شرکتهای تابعه بانک ملی ايرانتدوين راهبردها و طراحی مدل کسب و کار و نقشه راه بانکداری باز بانک ملیآسیب شناسی نظام جبران خدمات در بانک ملی ايرانپول رمزنگاری شده و تاثیر آن بر بانکداری سنتی در ايرانامنیت بانکداری باز و  APIهای بانکیاعتماد و امنیت در بانکداری ديجیتال در بستر پردازش ابریالگوريتم های شناخت بات نت ها در شبکه بانکیامنیت بانکداری در بستر شبکه های اجتماعیتامین امنیت مبتنی بر  BLOCK CHAINدر بانکداری ديجیتالیراهکارهای مقابله با حمالت فیشینگ در بانکداری الکترونیکراهکارهای مقابله با بدافزارهای بانکی به کارگیری الگوريتم های هوش مصنوعی (يادگیری عمیق،شبکه های عصبی و  )...در حوزه های کشف تقلب و تشخیص نفوذو امنیت پايانه ها
-تدوين برنامه مسئولیت اجتماعی )(CSRبانک ملی ايران

+فرم تقاضای همکاری با بانک ملی ایران در زمینه طرحهای پژوهشی  -کاربردی اعالم شده

فرایند بررسی طرح های پژوهشی  -کاربردی تا مرحله انعقاد قرارداد

اولویت های پژوهشی برای پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری در بانک
ملی ایران
فین تکها و استارتاپها
ارائه مدلی جهت اجرای فین تکها و استارتاپها در حوزه مالی -بانکیاستراتژیهای ايدهيابی جهت اجرای فین تکها و استارتاپهااستراتژی های تامین مالی در حوزه فین تک و استارتاپ هاپولرمزی و نحوه انتشار آن در بانکنقش ) Initial coin offering (ICOدر بانکدارینقش ) initial public offering (IPOدر بانکداریبررسی و شناخت فین تک های موفق در بخش تسهیالت اعتباریبررسی امکان تأمین مالی (چتر حمايتی) استارتاپهای حوزههای امور مالی توسط بانک ملیارائه مدلی برای بیمه فینتکها و استارتاپهای منتخبطرح توجیهی و ايجاد  minerدر بانکبررسی شیوههای تأمین امنیت در پول رمزیتکنولوژی  block chainو کاربرد آن در محصوالت و خدمات بانکیايجاد مدلهای کسب و کار جديد در ساختار درآمدی بانک-ارائه رويههای يکپارچهسازی کسب و کارهای مختلف مالی

طراحی يک پروتکل امن در مقابل جعل هويت ،با رعايت گمنامی و انکارناپذيری در تولید پول رمزی-بررسی ضرورت ،الزامات و الگوهای استانداردPSD2

محصوالت و خدمات
استراتژیهای جذب منابع ارزانقیمت از طريق ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطالعات ارائه مدلی برای طراحی خدمات و محصوالت بانکی براساس نیازها و انتظارات مشتريانبررسی راهکارهای جذب درآمدهای غیرمشاعشناسايی نیازها و فرصتهای جديد بازارهای هدف بهمنظور صدور ضمانتنامه های ارزیبررسی مدلهای مختلف بیمههای خدمات بانکی (سپرده ،پول ،اعتبار و تسهیالت)شناسايی فرصتهای جديد بهمنظور استفاده از ابزارهای نوين مالی اسالمیپژوهش درخصوص کلیه ابزارهای پرداخت نوين بانکی در حوزه بینالملل و راهکارها و شیوههای بهکارگیری آنها در بانکپژوهش در زمینه "تعهد پرداخت بانکی ")(BPOو بررسی پیش نیازهای الزم برای استفاده از آن بهعنوان خدمتی جديدبررسی عوامل موثر بر چرخه عمر محصوالت بانک و طراحی مدل در اين زمینه و ارائه طرحهای توسعه برای محصوالتی کهنیازمند بهینه گرديدن جهت ادامه حیات میباشند.

فرایندها
ارائه مدل درجهبندی ادارات امور شعب براساس شاخصهای بانکداری نوينشناسايی و تعیین بهترين مدل يا متدولوژی جهت بهبود فرآيندهای کسب و کاربررسی و مطالعه چگونگی اجرای بانکداری اختصاصی در بانک ملی ايرانروشهای برآورد تامین مالی شرکتهای بازرگانی و خدماتیتعیین ابزارها و خدمات بانکی پرکاربرد در فرآيند پولشويی و تأمین مالی تروريسم-بررسی الزامات اجرای استاندارد  EMVبرای کارت های بانکی

سازمانی
-تبیین جايگاه ضمانتنامههای ارزی در حقوق بینالملل

بررسی مزايا و معايب واگذاری برخی از امور انتظامی به بخش خصوصیضرورت ،الزامات و پیشنیازهای بانکداری شرکتیبررسی تأثیر اجرای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهاچالشها و و موانع واگذاری شرکتهای تابعه بانک ملی ايران و نقش نهادهای نظارتی در آن-طراحی مدل جامع و بومی شده اقتصاد مقاومتی در بانک ملی

واحدهای عملیاتی:

مالی
بررسی راهکارهای نوين و موثر وصول مطالبات در بانک ملی ايرانبررسی آثار مطالبات غیرجاری بر صورتهای مالی بانکبررسی و شناسايی تهديدات برون سازمانی موثر بر افزايش مطالبات غیرجاریبررسی روشهای افزايش انگیزه بدهکاران برای باز پرداخت بدهیبررسی روشهای نوين تامین مالی (روشهای مبتنی بر بدهی)بررسی روشهای توسعه ابزارها از طريق بازار سرمايهبررسی ارزيابیهای انجام شده در خارج از سیستم بانکی (برونسپاری) و نقش آنها در ايجاد و يا وصول مطالبات معوقامکانسنجی رتبهبندی شرکتها و مشتريان بانک توسط شرکتهای تخصصی خارج از بانک (برونسپاری) برای اعمال نرختسهیالت شناور
بررسی آثار اجرای استانداردهای بینالمللی حسابداری بر صورتهای مالی بانک ملی ايران و راهکارهای پیشنهادیبررسی آثار اقالم باالی خط و پايین خط ترازنامه در صورتهای ريالیواکاوی عوامل و راهکارهای موثر در کنترل و مديريت هزينههای مخابراتی بررسی تأثیر بخشودگی مازاد جرائم تأخیر بر ايجاد انگیزه در بدهکاران برای بازپرداخت ديونبررسی عوامل کلیدی موفقیت آمیز در ساير بانکهای تجاری بر میزان کاهش مطالبات غیرجاری-بررسی تأثیر برون سپاری امر وصول مطالبات غیر جاری بر میزان کاهش مطالبات بانک

بررسی اثرات اخذ کارمزد از تراکنشهای درونبانکی ملی کارتها بر افزايش مراجعه مشتريان به شبکه شتاببررسی سودآوری حوزه شرکتهای تابعه بانک ملی ايران در مقايسه با سودآوری کل بانک .بررسی مقايسهای بهرهوری و شرايط رقابتی شرکتهای بخش خصوصی و شرکتهای شبه دولتی (ستاد فرمان ،بنیادمستضعفان و )...با شرکتهای تحت پوشش بانک ملی ايران
ارائه مدلی برای ارتقای بهرهوری و کاهش هزينه فرصت از دست رفته و کاهش معقول و سیستماتیک هزينههای غیرضروریبررسی تاثیر توسعه بانکداری الکترونیک بر درآمدهای کارمزد بانکتدوين سند استراتژيک مالی بانک با استناد به اسناد باالدستی-مقايسه عقود مبادلهای و اعتبار اسنادی داخلی جهت اعطای تسهیالت سرمايه در گردش

بازاریابی و مشتریان
طراحی مدل سنجش نظرات عمومی مشتريان بانکبررسی ضرورت بازاريابی ديجیتالی در بانکمیزان تاثیرگذاری پارامترهای بصری و شعار بانک بر افزايش ديد مثبت عمومیبررسی عوامل رضايتمندی و وفاداری مشتريان سپردهگذار اعم از حقیقی و حقوقیبررسی عوامل موثر بر ايجاد تصوير ذهنی سازمانی مثبتبررسی آثار حضور بانک در شبکههای اجتماعی بر اعتماد و وفاداری به برندبررسی و مطالعه الگوهای جذب و حفظ مشتريان بزرگ (سازمانی و فردی)بررسی عوامل موثر در برندينگ و تبیین شاخصهای آن در بانک ملی ايرانبررسی و تدوين شاخصهای مشتريان مؤثر در تحقق اهداف بانک و طبقهبندی آنها براساس نیاز مشتريان در هر طبقهارزيابی نیازها ،انتظارات و رفتارهای مالی ،فعلی و آتی مشتريان با تأکید بر مشتريان ممتاز)(VIPعوامل موثر بر پذيرش بانکداری الکترونیکی از سوی مشتريان بانک ملی در مقايسه با بانکهای رقیبشناسايی عوامل و بررسی اثربخش تبلیغات هدفمند در افزايش سپردهها و تسهیالتشناسايی عوامل موثر بر ارتقای برند بانک ملی-نیازسنجی بازار در زمینه رويکردهای نوين بانکی

حقوقی
 بررسی های الزم پیرامون چالش های موجود در دعاوی ورشکستگی از لحاظ ابعاد مالی و اقتصادی و خالهای تقنینی و تأثیرآن بر منابع بانک و راهبرد حقوقی مقابله با آن
بررسی چالش دعاوی راجع به مبايعه نامه های مقدم و تأثیر آن در ابطال اسناد رهنی و راههای قانونی مقابله با آن بررسی پیرامون مسئولیت ضامن در صورت ورشکستگی متعهد اصلی با توجه به مقررات قانونی در مقابل تعهدات تاجرورشکسته
پژوهش درخصوص چالشها و ابهامات و اجماالت قوانین مناقصه و مزايدهپژوهش درخصوص مشکالت ترهین محل اجرای طرح درشهرکهای صنعتی توسط بانکها پژوهش درخصوص نحوه اقاله امالک تملیکی در بانکها ( با موضوع اقاله از منظر قانون مدنی متفاوت می باشد)بررسی حقوقی راهکارهای نوين در باب عقود اسالمی وابزارهای مالی مرتبط-تحلیل حقوقی معايب و مزايای صدور ضمانت نامه توسط شرکتهای بیمه

منابع انسانی
بررسی میزان کارايی و ضرورت آزمونهای روان شناختی شغلی برای انتصابات در مشاغل کلیدیبررسی عوامل موثر بر ارتقای بهداشت روانی کارکنانبررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانکبررسی رابطه توانمندسازی مهارتهای ارتباطی با عملکرد شغلیبررسی تاثیر جابهجايی کارکنان بر رضايتمندی شغلیبررسی عوامل رفتاری کارکنان در ارتقای میزان عالقمندی مشتريان به بانکارائه راهکارهای نوين برای ارتقاء سالمت جسمانی و کاهش استرسهای شغلی پرسنل حفاظت فیزيکیآسیبشناسی نظام آموزش بانک ملی ايران و ارائه الگوی بهینه برای آنامکانسنجی برونسپاری فرآيندهای آموزش کارکنان (فوايد ،مضرات و ارائه راهکار)-امکانسنجی استقرار سیستم پايش و ارتقاء سالمت کارکنان و خانوادههای آنان

ارايه راهکارهای جذب مديران حرفهای و متخصص در شرکتهای تابعه بانک ملی ايرانآسیبشناسی نظام جبران خدمت در بانک و اولويتبندی مولفههای جبران خدمات جامع بانک ملی در راستای انگیزشکارکنان
شناسايی مولفههای شايستگی مديران صف و ستادبررسی بیماريهای سازمانی (شايعهسازی ،سکوت سازمانی ،فراموشی سازمانی ،بیانگیزشی...) ،شناسايی عوامل موثر بر فشار روانی و بررسی رابطه آن با عملکرد فردی و سازمانیبررسی تبیین مولفههای موثر بر طراحی دورههای آموزشی با تاکید بر اثربخش شیوههای نوين آموزشبررسی میزان تاثیر اجرای نظاممند مديريت دانش بر بهرهوری کارکنان بانک-بررسی الزامات اشتراکگذاری دانش در بانکداری باز

اعتباری
طراحی مدل مناسب اعتبارسنجی مشتريانآسیب شناسی نظام بررسی طرحها در بانک ملی و ارائه الگوی بهینه برای آنبررسی برون سپاری فرآيندهای بررسی طرحها ،مخاطرات آن و ارائه راهکاربررسی تطبیقی شیوه های نوين مطالعات درخصوص امکانسنجی طرحهای اقتصادی بانک در کشورهای منتخبشناسايی و بکارگیری ابزارهای الزم جهت شناسايی ذی نفعان واحد در فرآيند بررسی طرح-تدوين بانک اطالعاتی جامع برای پرفرماها يا پیشفاکتورهای مقايسهای در بررسی فنی طرحها

استراتژی
مطالعه تطبیقی درخصوص رتبهبندی شعب بانکها و ارائه الگوی مناسبارائه الگوی عملیاتی برای ارزيابی عملکرد واحدهای ستادی بانکبررسی و اندازهگیری شاخصهای عدالت و کارايی در نظام بانک ملی-برررسی روش بهبود برنامه عملیاتی و کاربردی بانک در راستای افزايش توان و بهرهوری کارکنان

تدارکات
ارائه مدلی مناسب برای پیادهسازی مديريت انرژی در بانک ملیمستندسازی روشهای طراحی ،اجرا ،سرويس و نگهداری در ساختمانهای بانک ملیآيندهپژوهی تاثیر صنعت بانکداری در تدوين برنامه استراتژيک طراحی فضاها و ارگونومی تجهیزاتبررسی مزايا ،معايب و موانع پیادهسازی استاندارهای ايزو در سازمان بانک با تاکید بر  4استاندارد  ISO50001مديريتانرژیISO14001 ،مديريت سبز (محیط زيست)ISO45001 ،مديريت ايمنی و بهداشت شغلی و نظام آراستگی S5
بررسی راههای ارتقای کارايی و اثربخشی واحدهای مهندسی شاغل در بخش ارائه خدمات مهندسی ساختمانهای کثیر بانکتدوين برنامه راهبردی بانک برای مقاومسازی ساختمانهای واجد شرايط بانک تدوين برنامه راهبردی بانک برای طراحی فضاهای کاری و ارگونومی تجهیزات و لوازم با تاکید بر آينده پژوهی صنعت بانکداری-بررسی چگونگی فروش اموال تملیکی در شرايط رکود بازار

بینالملل
بررسی شرايط حضور بانک درسايرکشورها درقالب تاسیس ويا خريد سهام بانک خارجی -بررسی تاثیر تحريم ها بر فعالیت های بین المللی بانک های ايرانی(فرصت ها و تهديدها) و ارائه راهکارهای خروج از آن

فناوری اطالعات
طراحی و تدوين معماری سازمانی در بانک ملی ايرانبررسی روندهای جهانی استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک و ارادئه راهکار برای بانک ملیاستفاده ازسیستمهای خبره در عملیات بانکینقش تکنولوژی رايانش ابری در ارائه سرويسهای بانکیکاربرد کالن داده در صنعت بانکداریبررسی شیوههای پیادهسازی سیستم مرکزی ) (Core Bankingمبتنی بر بانکداری اسالمی در مقايسه با سیستم مرکزی)(Core Bankingبانکهای تجاری متداول در جهان
-بررسی نقش روابط عمومی الکترونیک در افزايش منابع بانک و ارائه مدلهای مرتبط

بررسی روندهای جهانی استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک و ارائه راهکار برای بانک ملیبررسی نحوه نهادينه شدن واسطههای پرداخت الکترونیک غیربانکی در ايرانارائه راهکارهای مناسب جهت بکارگیری شبکههای اجتماعی بهمنظور سودآوری سرويسهای بانکی بررسی میزان تاثیر خدمات بانکداری الکترونیکی نوين (بام) در افزايش منابع و درآمدهای کارمزدی بانکنوآوری و فناوریهای جديد در حوزه امنیت در شبکه بانکی-کاربردهای هوش امنیتی در شبکه بانکی

مدیریت ریسک
مديريت ريسک تجارت آنالينبررسی نقش و ضرورت مديريت تداوم کسب و کار) ، (BCPدر حوزههای فناوری اطالعات ،لجستیک و سیستمهای بحرانیبانک ملی ايران
شناسايی ،تبیین و ارائه راهکار بهمنظور کاهش ريسکهای مترتب بر صدور ضمانتنامههای ارزیبررسی امکانسنجی و نحوه ورود بانک در تسهیالت کنسرسیومی و مديريت ريسک اعتباری بانک در آنبررسی نوسانات بازار و تعیین مارژ مناسب برای جلوگیری از افزايش ريسک در بانکبررسی پیش نیازهای استقرار مدل پیش بینی ريسک بازار (نرخ ارز ،نرخ بهره و غیره) براساس الزامات کمیته بالطراحی سیستمی برای محاسبه میزان مجاز برای پذيرش ريسک دربانک ملی ايران براساس روش "ارزش درمعرض خطر "طراحی سیستمی برای محاسبه میزان مجاز پذيرش ريسک در عملیات ارزی-ارائه مدلی برای آزمون استرس ) (Stress testدر بانک ملی ايران

نظارت و سیاستگذاری ،مقررات و آئین نامه ها
بررسی نظام کنترلهای داخلی در باتک بهمنظور کاهش ريسک عملیاتینقد و بررسی ماده  126آيین نامه اجرای اسناد الزم االجراء در روند اجرايی پروندههای بانکی مشکالت و موانع اجرايی شدن قانون برگزاری مناقصات در بانک های دولتیبررسی مشکالت بانک ها درعملیات اجرایقراردادهای رهنی واحدهای خارج ازکشور

بررسی قوانین و مقررات مربوط به بانکداری اسالمی والزامات بانکهای مرکزی کشورهای اسالمی برای ارائه خدماتبررسی اثرات تک نرخی يا چند نرخی شدن ارز بر اجرای طرح هابررسی و آسیب شناسی تنگناهای قانونی در مسیر پیادهسازی استانداردهای بینالمللی در حوزه بانکداریطراحی يک برنامه مؤثر و کارا در زمینه شناسايی مشتريان ) (KYCبرای پیشگیری از بروز پولشويی و تأمین مالی تروريسمبررسی و تعیین الگوهای رفتاری و نیز مصاديق نقل و انتقاالت مرتبط با تأمین مالی تروريسمبررسی میزان اثر بخشی کنترلهای داخلی در پیشگیری از پولشويی و تأمین مالی تروريسمبررسی بیت کوين ) (Bitcoinو نقش آن در فرآيند پولشويی و تأمین مالی تروريسم بررسی نقاط ضعف و قوت اعمال نظارت بر مصارف بصورت مکانیزه و برخط و مقايسه آن با سیستم موجود فعلی با توجه بهتجارب ساير بانکها در اين زمینه
 بررسی تاثیر قوانین مرتبط با امور بانکی در قانون بودجه سنواتی کل کشور ،بر میزان مطالبات شبکه بانکی-بررسی الگوها ،الزامات و قوانین  Peer-to-peer- lendingدر ايران

