اَلُیت ٌای پژٌَشی ( کاربزدی ) باوک ملی بزای سال
1397
عَ ؽٌجَ  18اسديجِؾت 1397
طشاحی ًظبم جبهغ هذيشيت سيغک)(ERMتذّيي ًظبم تْعؼَ هحقْالت ّ خذهبت ًْيي ّ طشاحی عبهبًَ هذيشيت چشخَ ػوش هحقْل يب خذهتتذّيي طشح جبهغ فٌبّسی اطالػبت ثبًک هلی ايشاىثبصطشاحی عبختبس عبصهبًی ثبًک هلی ثب سّيکشد عشّيظگشا هتٌبعت ثب هبهْسيت ّ سعبلت ثبًک ثب تبکیذثشعْدآّسی ّ تْاًوٌذعبصی ثبًک هلی ايشاى
ثشسعی الگُْبی تْعؼَ ثبًکذاسی جبهغ (ؽشکتی ،اختقبفی ،خشد ،تجبسی) دس دًیب ّ اسائَ الگْيی ثشای ثبًکهلی ايشاى
طشاحی ًظبم اسصيبثی ػولکشد ؽشکتُبی تبثؼَ ثبًک هلی ايشاىتذّيي ساُجشدُب ّ طشاحی هذل کغت ّ کبس ّ ًمؾَ ساٍ ثبًکذاسی ثبص ثبًک هلیآعیت ؽٌبعی ًظبم ججشاى خذهبت دس ثبًک هلی ايشاىپْل سهضًگبسی ؽذٍ ّ تبثیش آى ثش ثبًکداسی عٌتی دس ايشاىاهٌیت ثبًکذاسی ثبص ّ ُ APIبی ثبًکیاػتوبد ّ اهٌیت دس ثبًکذاسی ديجیتبل دس ثغتش پشداصػ اثشیالگْسيتن ُبی ؽٌبخت ثبت ًت ُب دس ؽجکَ ثبًکیاهٌیت ثبًکذاسی دس ثغتش ؽجکَ ُبی اجتوبػیتبهیي اهٌیت هجتٌی ثش  BLOCK CHAINدس ثبًکذاسی ديجیتبلیساُکبسُبی همبثلَ ثب حوالت فیؾیٌگ دس ثبًکذاسی الکتشًّیکساُکبسُبی همبثلَ ثب ثذافضاسُبی ثبًکیثَ کبسگیشی الگْسيتن ُبی ُْػ هقٌْػی (يبدگیشی ػویك،ؽجکَ ُبی ػقجی ّ  )...دس حْصٍ ُبی کؾف تملت ّتؾخیـ ًفْر ّ اهٌیت پبيبًَ ُب
تذّيي ثشًبهَ هغئْلیت اجتوبػی )(CSRثبًک هلی ايشاى+فزم تقاضای ٌمکاری با باوک ملی ایزان در سمیىً طزحٍای پژٌَشی  -کاربزدی اعالم شدي
فزایىد بزرسی طزح ٌای پژٌَشی  -کاربزدی تا مزحلً اوعقاد قزارداد

اَلُیت ٌای پژٌَشی بزای پایانوامًٌای کارشىاسی ارشد َ دکتزی در باوک ملی ایزان
فیه تکٌا َ استارتاپٌا
اسائَ هذلی جِت اجشای فیي تکُب ّ اعتبستبپُب دس حْصٍ هبلی -ثبًکیاعتشاتژیُبی ايذٍيبثی جِت اجشای فیي تکُب ّ اعتبستبپُباعتشاتژی ُبی تبهیي هبلی دس حْصٍ فیي تک ّ اعتبستبپ ُبپْلسهضی ّ ًحٍْ اًتؾبس آى دس ثبًکًمؼ ) Initial coin offering (ICOدس ثبًکذاسیًمؼ ) initial public offering (IPOدس ثبًکذاسیثشسعی ّ ؽٌبخت فیي تک ُبی هْفك دس ثخؼ تغِیالت اػتجبسیثشسعی اهکبى تأهیي هبلی (چتش حوبيتی) اعتبستبپُبی حْصٍُبی اهْس هبلی تْعظ ثبًک هلیاسائَ هذلی ثشای ثیوَ فیيتکُب ّ اعتبستبپُبی هٌتختطشح تْجیِی ّ ايجبد  minerدس ثبًکثشسعی ؽیٍُْبی تأهیي اهٌیت دس پْل سهضیتکٌْلْژی  ّ block chainکبسثشد آى دس هحقْالت ّ خذهبت ثبًکی-ايجبد هذلُبی کغت ّ کبس جذيذ دس عبختبس دسآهذی ثبًک

اسائَ سّيَُبی يکپبسچَعبصی کغت ّ کبسُبی هختلف هبلیطشاحی يک پشّتکل اهي دس همبثل جؼل ُْيت ،ثب سػبيت گوٌبهی ّ اًکبسًبپزيشی دس تْلیذ پْل سهضیثشسعی ضشّست ،الضاهبت ّ الگُْبی اعتبًذاسدPSD2محصُالت َ خدمات
اعتشاتژیُبی جزة هٌبثغ اسصاىلیوت اص طشيك اسائَ خذهبت هجتٌی ثش فٌبّسی اطالػبتاسائَ هذلی ثشای طشاحی خذهبت ّ هحقْالت ثبًکی ثشاعبط ًیبصُب ّ اًتظبسات هؾتشيبىثشسعی ساُکبسُبی جزة دسآهذُبی غیشهؾبعؽٌبعبيی ًیبصُب ّ فشفتُبی جذيذ ثبصاسُبی ُذف ثَهٌظْس فذّس ضوبًتٌبهَ ُبی اسصیثشسعی هذلُبی هختلف ثیوَُبی خذهبت ثبًکی (عپشدٍ ،پْل ،اػتجبس ّ تغِیالت )ؽٌبعبيی فشفتُبی جذيذ ثَهٌظْس اعتفبدٍ اص اثضاسُبی ًْيي هبلی اعالهیپژُّؼ دسخقْؿ کلیَ اثضاسُبی پشداخت ًْيي ثبًکی دس حْصٍ ثیيالولل ّ ساُکبسُب ّ ؽیٍُْبی ثَکبسگیشیآىُب دس ثبًک
پژُّؼ دس صهیٌَ "تؼِذ پشداخت ثبًکی ") ّ(BPOثشسعی پیؼ ًیبصُبی الصم ثشای اعتفبدٍ اص آى ثَػٌْاى خذهتیجذيذ
ثشسعی ػْاهل هْثش ثش چشخَ ػوش هحقْالت ثبًک ّ طشاحی هذل دس ايي صهیٌَ ّ اسائَ طشحُبی تْعؼَ ثشایهحقْالتی کَ ًیبصهٌذ ثِیٌَ گشديذى جِت اداهَ حیبت هیثبؽٌذ .
فزایىدٌا
 اسائَ هذل دسجَثٌذی اداسات اهْس ؽؼت ثشاعبط ؽبخـُبی ثبًکذاسی ًْييؽٌبعبيی ّ تؼییي ثِتشيي هذل يب هتذّلْژی جِت ثِجْد فشآيٌذُبی کغت ّ کبسثشسعی ّ هطبلؼَ چگًْگی اجشای ثبًکذاسی اختقبفی دس ثبًک هلی ايشاىسّػُبی ثشآّسد تبهیي هبلی ؽشکتُبی ثبصسگبًی ّ خذهبتیتؼییي اثضاسُب ّ خذهبت ثبًکی پشکبسثشد دس فشآيٌذ پْلؾْيی ّ تأهیي هبلی تشّسيغنثشسعی الضاهبت اجشای اعتبًذاسد  EMVثشای کبست ُبی ثبًکیساسماوی
تجییي جبيگبٍ ضوبًتًبهَُبی اسصی دس حمْق ثیيالوللثشسعی هضايب ّ هؼبيت ّاگزاسی ثشخی اص اهْس اًتظبهی ثَ ثخؼ خقْفیضشّست ،الضاهبت ّ پیؼًیبصُبی ثبًکذاسی ؽشکتیثشسعی تأثیش اجشای حبکویت ؽشکتی ثش ػولکشد ؽشکتُبچبلؼُب ّ ّ هْاًغ ّاگزاسی ؽشکتُبی تبثؼَ ثبًک هلی ايشاى ّ ًمؼ ًِبدُبی ًظبستی دس آىطشاحی هذل جبهغ ّ ثْهی ؽذٍ التقبد همبّهتی دس ثبًک هلیَاحدٌای عملیاتی:
مالی
ثشسعی ساُکبسُبی ًْيي ّ هْثش ّفْل هطبلجبت دس ثبًک هلی ايشاىثشسعی آثبس هطبلجبت غیشجبسی ثش فْستُبی هبلی ثبًکثشسعی ّ ؽٌبعبيی تِذيذات ثشّى عبصهبًی هْثش ثش افضايؼ هطبلجبت غیشجبسیثشسعی سّؽِبی افضايؼ اًگیضٍ ثذُکبساى ثشای ثبص پشداخت ثذُیثشسعی سّػُبی ًْيي تبهیي هبلی (سّػُبی هجتٌی ثش ثذُی)ثشسعی سّػُبی تْعؼَ اثضاسُب اص طشيك ثبصاس عشهبيَثشسعی اسصيبثیُبی اًجبم ؽذٍ دس خبسج اص عیغتن ثبًکی (ثشّىعپبسی) ّ ًمؼ آىُب دس ايجبد ّ يب ّفْل هطبلجبتهؼْق
اهکبىعٌجی ستجَثٌذی ؽشکتُب ّ هؾتشيبى ثبًک تْعظ ؽشکتُبی تخققی خبسج اص ثبًک (ثشّىعپبسی) ثشایاػوبل ًشخ تغِیالت ؽٌبّس
 ثشسعی آثبس اجشای اعتبًذاسدُبی ثیيالوللی حغبثذاسی ثش فْستُبی هبلی ثبًک هلی ايشاى ّ ساُکبسُبیپیؾٌِبدی
-ثشسعی آثبس الالم ثبالی خظ ّ پبيیي خظ تشاصًبهَ دس فْستُبی سيبلی

ّاکبّی ػْاهل ّ ساُکبسُبی هْثش دس کٌتشل ّ هذيشيت ُضيٌَُبی هخبثشاتیثشسعی تأثیش ثخؾْدگی هبصاد جشائن تأخیش ثش ايجبد اًگیضٍ دس ثذُکبساى ثشای ثبصپشداخت ديْىثشسعی ػْاهل کلیذی هْفمیت آهیض دس عبيش ثبًکُبی تجبسی ثش هیضاى کبُؼ هطبلجبت غیشجبسیثشسعی تأثیش ثشّى عپبسی اهش ّفْل هطبلجبت غیش جبسی ثش هیضاى کبُؼ هطبلجبت ثبًکثشسعی اثشات اخز کبسهضد اص تشاکٌؼُبی دسّىثبًکی هلی کبستُب ثش افضايؼ هشاجؼَ هؾتشيبى ثَ ؽجکَ ؽتبةثشسعی عْدآّسی حْصٍ ؽشکتُبی تبثؼَ ثبًک هلی ايشاى دس همبيغَ ثب عْدآّسی کل ثبًک .ثشسعی همبيغَای ثِشٍّسی ّ ؽشايظ سلبثتی ؽشکتُبی ثخؼ خقْفی ّ ؽشکتُبی ؽجَ دّلتی (عتبد فشهبى،ثٌیبد هغتضؼفبى ّ )...ثب ؽشکتُبی تحت پْؽؼ ثبًک هلی ايشاى
 اسائَ هذلی ثشای استمبی ثِشٍّسی ّ کبُؼ ُضيٌَ فشفت اص دعت سفتَ ّ کبُؼ هؼمْل ّ عیغتوبتیک ُضيٌَُبیغیشضشّسی
ثشسعی تبثیش تْعؼَ ثبًکذاسی الکتشًّیک ثش دسآهذُبی کبسهضد ثبًکتذّيي عٌذ اعتشاتژيک هبلی ثبًک ثب اعتٌبد ثَ اعٌبد ثبالدعتیهمبيغَ ػمْد هجبدلَای ّ اػتجبس اعٌبدی داخلی جِت اػطبی تغِیالت عشهبيَ دس گشدػباساریابی َ مشتزیان
طشاحی هذل عٌجؼ ًظشات ػوْهی هؾتشيبى ثبًکثشسعی ضشّست ثبصاسيبثی ديجیتبلی دس ثبًکهیضاى تبثیشگزاسی پبساهتشُبی ثقشی ّ ؽؼبس ثبًک ثش افضايؼ ديذ هثجت ػوْهیثشسعی ػْاهل سضبيتهٌذی ّ ّفبداسی هؾتشيبى عپشدٍگزاس اػن اص حمیمی ّ حمْلیثشسعی ػْاهل هْثش ثش ايجبد تقْيش رٌُی عبصهبًی هثجتثشسعی آثبس حضْس ثبًک دس ؽجکَُبی اجتوبػی ثش اػتوبد ّ ّفبداسی ثَ ثشًذثشسعی ّ هطبلؼَ الگُْبی جزة ّ حفع هؾتشيبى ثضسگ (عبصهبًی ّ فشدی)ثشسعی ػْاهل هْثش دس ثشًذيٌگ ّ تجییي ؽبخـُبی آى دس ثبًک هلی ايشاىثشسعی ّ تذّيي ؽبخـُبی هؾتشيبى هؤثش دس تحمك اُذاف ثبًک ّ طجمَثٌذی آىُب ثشاعبط ًیبص هؾتشيبى دس ُشطجمَ
 اسصيبثی ًیبصُب ،اًتظبسات ّ سفتبسُبی هبلی ،فؼلی ّ آتی هؾتشيبى ثب تأکیذ ثش هؾتشيبى هوتبص )(VIP ػْاهل هْثش ثش پزيشػ ثبًکذاسی الکتشًّیکی اص عْی هؾتشيبى ثبًک هلی دس همبيغَ ثب ثبًکُبی سلیتؽٌبعبيی ػْاهل ّ ثشسعی اثشثخؼ تجلیغبت ُذفوٌذ دس افضايؼ عپشدٍُب ّ تغِیالتؽٌبعبيی ػْاهل هْثش ثش استمبی ثشًذ ثبًک هلیًیبصعٌجی ثبصاس دس صهیٌَ سّيکشدُبی ًْيي ثبًکیحقُقی
ثشسعی ُبی الصم پیشاهْى چبلؼ ُبی هْجْد دس دػبّی ّسؽکغتگی اص لحبظ اثؼبد هبلی ّ التقبدی ّ خالُبیتمٌیٌی ّ تأثیش آى ثش هٌبثغ ثبًک ّ ساُجشد حمْلی همبثلَ ثب آى
 ثشسعی چبلؼ دػبّی ساجغ ثَ هجبيؼَ ًبهَ ُبی همذم ّ تأثیش آى دس اثطبل اعٌبد سٌُی ّ ساُِبی لبًًْی همبثلَ ثب آىثشسعی پیشاهْى هغئْلیت ضبهي دس فْست ّسؽکغتگی هتؼِذ افلی ثب تْجَ ثَ همشسات لبًًْی دس همبثلتؼِذات تبجش ّسؽکغتَ
پژُّؼ دسخقْؿ چبلؾِب ّ اثِبهبت ّ اجوبالت لْاًیي هٌبلقَ ّ هضايذٍپژُّؼ دسخقْؿ هؾکالت تشُیي هحل اجشای طشح دسؽِشکِبی فٌؼتی تْعظ ثبًکِبپژُّؼ دسخقْؿ ًحٍْ البلَ اهالک تولیکی دس ثبًکِب ( ثب هْضْع البلَ اص هٌظش لبًْى هذًی هتفبّت هی ثبؽذ )ثشسعی حمْلی ساُکبسُبی ًْيي دس ثبة ػمْد اعالهی ّاثضاسُبی هبلی هشتجظتحلیل حمْلی هؼبيت ّ هضايبی فذّس ضوبًت ًبهَ تْعظ ؽشکتُبی ثیوَمىابع اوساوی
ثشسعی هیضاى کبسايی ّ ضشّست آصهْىُبی سّاى ؽٌبختی ؽغلی ثشای اًتقبثبت دس هؾبغل کلیذیثشسعی ػْاهل هْثش ثش استمبی ثِذاؽت سّاًی کبسکٌبىثشسعی تبثیش فشٌُگ عبصهبًی ثش تؼِذ عبصهبًی کبسکٌبى ثبًکثشسعی ساثطَ تْاًوٌذعبصی هِبستُبی استجبطی ثب ػولکشد ؽغلیثشسعی تبثیش جبثَجبيی کبسکٌبى ثش سضبيتهٌذی ؽغلی-ثشسعی ػْاهل سفتبسی کبسکٌبى دس استمبی هیضاى ػاللوٌذی هؾتشيبى ثَ ثبًک

اسائَ ساُکبسُبی ًْيي ثشای استمبء عالهت جغوبًی ّ کبُؼ اعتشطُبی ؽغلی پشعٌل حفبظت فیضيکیآعیتؽٌبعی ًظبم آهْصػ ثبًک هلی ايشاى ّ اسائَ الگْی ثِیٌَ ثشای آىاهکبىعٌجی ثشّىعپبسی فشآيٌذُبی آهْصػ کبسکٌبى (فْايذ ،هضشات ّ اسائَ ساُکبس)اهکبىعٌجی اعتمشاس عیغتن پبيؼ ّ استمبء عالهت کبسکٌبى ّ خبًْادٍُبی آًبى اسايَ ساُکبسُبی جزة هذيشاى حشفَای ّ هتخقـ دس ؽشکتُبی تبثؼَ ثبًک هلی ايشاى آعیتؽٌبعی ًظبم ججشاى خذهت دس ثبًک ّ اّلْيتثٌذی هْلفَُبی ججشاى خذهبت جبهغ ثبًک هلی دس ساعتبیاًگیضػ کبسکٌبى
ؽٌبعبيی هْلفَُبی ؽبيغتگی هذيشاى فف ّ عتبدثشسعی ثیوبسيِبی عبصهبًی (ؽبيؼَعبصی ،عکْت عبصهبًی ،فشاهْؽی عبصهبًی ،ثیاًگیضؽی...) ،ؽٌبعبيی ػْاهل هْثش ثش فؾبس سّاًی ّ ثشسعی ساثطَ آى ثب ػولکشد فشدی ّ عبصهبًیثشسعی تجییي هْلفَُبی هْثش ثش طشاحی دّسٍُبی آهْصؽی ثب تبکیذ ثش اثشثخؼ ؽیٍُْبی ًْيي آهْصػثشسعی هیضاى تبثیش اجشای ًظبمهٌذ هذيشيت داًؼ ثش ثِشٍّسی کبسکٌبى ثبًکثشسعی الضاهبت اؽتشاکگزاسی داًؼ دس ثبًکذاسی ثبصاعتباری
طشاحی هذل هٌبعت اػتجبسعٌجی هؾتشيبىآعیت ؽٌبعی ًظبم ثشسعی طشحُب دس ثبًک هلی ّ اسائَ الگْی ثِیٌَ ثشای آىثشسعی ثشّى عپبسی فشآيٌذُبی ثشسعی طشحُب ،هخبطشات آى ّ اسائَ ساُکبسثشسعی تطجیمی ؽیٍْ ُبی ًْيي هطبلؼبت دسخقْؿ اهکبىعٌجی طشحُبی التقبدی ثبًک دس کؾْسُبی هٌتختؽٌبعبيی ّ ثکبسگیشی اثضاسُبی الصم جِت ؽٌبعبيی ری ًفؼبى ّاحذ دس فشآيٌذ ثشسعی طشحتذّيي ثبًک اطالػبتی جبهغ ثشای پشفشهبُب يب پیؼفبکتْسُبی همبيغَای دس ثشسعی فٌی طشحُباستزاتژی
هطبلؼَ تطجیمی دسخقْؿ ستجَثٌذی ؽؼت ثبًکُب ّ اسائَ الگْی هٌبعتاسائَ الگْی ػولیبتی ثشای اسصيبثی ػولکشد ّاحذُبی عتبدی ثبًکثشسعی ّ اًذاصٍگیشی ؽبخـُبی ػذالت ّ کبسايی دس ًظبم ثبًک هلیثشسسعی سّػ ثِجْد ثشًبهَ ػولیبتی ّ کبسثشدی ثبًک دس ساعتبی افضايؼ تْاى ّ ثِشٍّسی کبسکٌبىتدارکات
اسائَ هذلی هٌبعت ثشای پیبدٍعبصی هذيشيت اًشژی دس ثبًک هلیهغتٌذعبصی سّؽِبی طشاحی ،اجشا ،عشّيظ ّ ًگِذاسی دس عبختوبىُبی ثبًک هلیآيٌذٍپژُّی تبثیش فٌؼت ثبًکذاسی دس تذّيي ثشًبهَ اعتشاتژيک طشاحی فضبُب ّ اسگًْْهی تجِیضاتثشسعی هضايب ،هؼبيت ّ هْاًغ پیبدٍعبصی اعتبًذاسُبی ايضّ دس عبصهبى ثبًک ثب تبکیذ ثش  4اعتبًذاسد ISO50001هذيشيت اًشژیISO14001 ،هذيشيت عجض (هحیظ صيغت)ISO45001 ،هذيشيت ايوٌی ّ ثِذاؽت ؽغلی ّ ًظبم
آساعتگی S5
 ثشسعی ساٍُبی استمبی کبسايی ّ اثشثخؾی ّاحذُبی هٌِذعی ؽبغل دس ثخؼ اسائَ خذهبت هٌِذعی عبختوبىُبیکثیش ثبًک
تذّيي ثشًبهَ ساُجشدی ثبًک ثشای همبّمعبصی عبختوبىُبی ّاجذ ؽشايظ ثبًکتذّيي ثشًبهَ ساُجشدی ثبًک ثشای طشاحی فضبُبی کبسی ّ اسگًْْهی تجِیضات ّ لْاصم ثب تبکیذ ثش آيٌذٍ پژُّیفٌؼت ثبًکذاسی
ثشسعی چگًْگی فشّػ اهْال تولیکی دس ؽشايظ سکْد ثبصاسبیهالملل
ثشسعی ؽشايظ حضْس ثبًک دسعبيشکؾْسُب دسلبلت تبعیظ ّيب خشيذ عِبم ثبًک خبسجیثشسعی تبثیش تحشين ُب ثش فؼبلیت ُبی ثیي الوللی ثبًک ُبی ايشاًی(فشفت ُب ّ تِذيذُب) ّ اسائَ ساُکبسُبیخشّج اص آى
فىاَری اطالعات
طشاحی ّ تذّيي هؼوبسی عبصهبًی دس ثبًک هلی ايشاى-ثشسعی سًّذُبی جِبًی اعتفبدٍ اص اثضاسُبی ثبًکذاسی الکتشًّیک ّ اسادئَ ساُکبس ثشای ثبًک هلی

اعتفبدٍ اصعیغتنُبی خجشٍ دس ػولیبت ثبًکیًمؼ تکٌْلْژی سايبًؼ اثشی دس اسائَ عشّيظُبی ثبًکیکبسثشد کالى دادٍ دس فٌؼت ثبًکذاسیثشسعی ؽیٍُْبی پیبدٍعبصی عیغتن هشکضی ) (Core Bankingهجتٌی ثش ثبًکذاسی اعالهی دس همبيغَ ثب عیغتنهشکضی ) (Core Bankingثبًکُبی تجبسی هتذاّل دس جِبى
ثشسعی ًمؼ سّاثظ ػوْهی الکتشًّیک دس افضايؼ هٌبثغ ثبًک ّ اسائَ هذلُبی هشتجظثشسعی سًّذُبی جِبًی اعتفبدٍ اص اثضاسُبی ثبًکذاسی الکتشًّیک ّ اسائَ ساُکبس ثشای ثبًک هلیثشسعی ًحٍْ ًِبديٌَ ؽذى ّاعطَُبی پشداخت الکتشًّیک غیشثبًکی دس ايشاىاسائَ ساُکبسُبی هٌبعت جِت ثکبسگیشی ؽجکَُبی اجتوبػی ثَهٌظْس عْدآّسی عشّيظُبی ثبًکیثشسعی هیضاى تبثیش خذهبت ثبًکذاسی الکتشًّیکی ًْيي (ثبم) دس افضايؼ هٌبثغ ّ دسآهذُبی کبسهضدی ثبًکًْآّسی ّ فٌبّسیُبی جذيذ دس حْصٍ اهٌیت دس ؽجکَ ثبًکیکبسثشدُبی ُْػ اهٌیتی دس ؽجکَ ثبًکیمدیزیت ریسک
هذيشيت سيغک تجبست آًالييثشسعی ًمؼ ّ ضشّست هذيشيت تذاّم کغت ّ کبس ) ، (BCPدس حْصٍُبی فٌبّسی اطالػبت ،لجغتیک ّعیغتنُبی ثحشاًی ثبًک هلی ايشاى
ؽٌبعبيی ،تجییي ّ اسائَ ساُکبس ثَهٌظْس کبُؼ سيغکُبی هتشتت ثش فذّس ضوبًتٌبهَُبی اسصیثشسعی اهکبىعٌجی ّ ًحٍْ ّسّد ثبًک دس تغِیالت کٌغشعیْهی ّ هذيشيت سيغک اػتجبسی ثبًک دس آىثشسعی ًْعبًبت ثبصاس ّ تؼییي هبسژ هٌبعت ثشای جلْگیشی اص افضايؼ سيغک دس ثبًکثشسعی پیؼ ًیبصُبی اعتمشاس هذل پیؼثیٌی سيغک ثبصاس (ًشخ اسصً ،شخ ثِشٍ ّ غیشٍ) ثشاعبط الضاهبت کویتَثبل
طشاحی عیغتوی ثشای هحبعجَ هیضاى هجبص ثشای پزيشػ سيغک دسثبًک هلی ايشاى ثشاعبط سّػ "اسصػدسهؼشك خطش "
طشاحی عیغتوی ثشای هحبعجَ هیضاى هجبص پزيشػ سيغک دس ػولیبت اسصیاسائَ هذلی ثشای آصهْى اعتشط ) (Stress testدس ثبًک هلی ايشاىوظارت َ سیاستگذاری ،مقزرات َ آئیه وامً ٌا
ثشسعی ًظبم کٌتشلُبی داخلی دس ثبتک ثَهٌظْس کبُؼ سيغک ػولیبتیًمذ ّ ثشسعی هبدٍ  126آيیي ًبهَ اجشای اعٌبد الصم االجشاء دس سًّذ اجشايی پشًّذٍُبی ثبًکیهؾکالت ّ هْاًغ اجشايی ؽذى لبًْى ثشگضاسی هٌبلقبت دس ثبًک ُبی دّلتیجشسعی هؾکالت ثبًک ُب دسػولیبتاجشای لشاسدادُبی سٌُی ّاحذُبی خبسج اصکؾْس
ثشسعی لْاًیي ّ همشسات هشثْط ثَ ثبًکذاسی اعالهی ّالضاهبت ثبًکُبی هشکضی کؾْسُبی اعالهی ثشای اسائَخذهبت
ثشسعی اثشات تک ًشخی يب چٌذ ًشخی ؽذى اسص ثش اجشای طشح ُبثشسعی ّ آعیت ؽٌبعی تٌگٌبُبی لبًًْی دس هغیش پیبدٍعبصی اعتبًذاسدُبی ثیيالوللی دس حْصٍ ثبًکذاسیطشاحی يک ثشًبهَ هؤثش ّ کبسا دس صهیٌَ ؽٌبعبيی هؾتشيبى ) (KYCثشای پیؾگیشی اص ثشّص پْلؾْيی ّ تأهیيهبلی تشّسيغن
ثشسعی ّ تؼییي الگُْبی سفتبسی ّ ًیض هقبديك ًمل ّ اًتمبالت هشتجظ ثب تأهیي هبلی تشّسيغنثشسعی هیضاى اثش ثخؾی کٌتشلُبی داخلی دس پیؾگیشی اص پْلؾْيی ّ تأهیي هبلی تشّسيغنثشسعی ثیت کْيي )ً ّ (Bitcoinمؼ آى دس فشآيٌذ پْلؾْيی ّ تأهیي هبلی تشّسيغنثشسعی ًمبط ضؼف ّ لْت اػوبل ًظبست ثش هقبسف ثقْست هکبًیضٍ ّ ثشخظ ّ همبيغَ آى ثب عیغتن هْجْدفؼلی ثب تْجَ ثَ تجبسة عبيش ثبًکُب دس ايي صهیٌَ
ثشسعی تبثیش لْاًیي هشتجظ ثب اهْس ثبًکی دس لبًْى ثْدجَ عٌْاتی کل کؾْس ،ثش هیضاى هطبلجبت ؽجکَ ثبًکیثشسعی الگُْب ،الضاهبت ّ لْاًیي  Peer-to-peer- lendingدس ايشاى+فزم تقاضای ٌمکاری با باوک ملی ایزان بزای پایان وامً ی داوشجُیی
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