اولويت هاي تحقیقاتی کاربردي سال  ٤٩٣١بانک صادرات ايران اعالم شذ

ثب تَجِ ثِ اّويت تحقيق ٍ تَعؼِ در عبسهبىّب  ،ثبًک فبدرات ايزاى هطبثق ثب رٍال عبلْبي گذؽتِ اقذام ثِ
اعتخزاج ػٌبٍيي اٍلَيتّبي پضٍّؾي اس ٍاحذّبي هختلف ثبًک کزدُ اعت تب اس طزيق ثزٍىعپبري آًْب ،ػالٍُ ثز
.کوک ثِ اؽبػِ فزٌّگ تحقيق ٍ تَعؼِ در جبهؼِ ،اس ظزفيتّبي ػلوي هَجَد ثْزُهٌذ ؽَد
لذا ثِ اعتحضبر اػضبء هحتزم ّيئت ػلوي ٍ پضٍّؾگزاى گزاهي داًؾگبّْب ٍ هزاکش پضٍّؾي ٍ فٌبٍري ٍ هَعغبت
تحقيقبتي کؾَر هي رعبًذ در فَرت توبيل ثِ ارعبل پيؾٌْبد اًجبم پزٍصُ (ثؼٌَاى هجزي) در هَضَػبت پضٍّؾي هَرد
ًظز ثبًک ،اس ايي ػشيشاى دػَت هي ؽَد پظ اس هطبلؼِ هَضَػبت پضٍّؾي ثبًک ،ثب دريبفت فزم پيؾٌْبد تحقيق
 ،طزح اٍليِ خَد در هَضَع هَرد ػالقِ را حذاکثز تب تبريخ  ٠١ثْوي هبُ  ٠٩٣١ثِ ًؾبًي پغت )(Proposal
.ثب ػٌَاى "ادارُ کل تحقيقبت ٍ ثزًبهِريشي" ارعبل فزهبيٌذ  research@bsi.irالکتزًٍيکي
.جْت ّوبٌّگي ثيؾتز ثب کبرؽٌبط هزثَطِ عزکبر خبًن کزيوي ،تلفي  ٧٧٧٩٢١٠٨-٧١٨٢٧٧٤٨توبط حبفل ًوبييذ

عناوين بخش هاي کلی پژوهشی
پروژه هاي تحقیقاتی مصوب سال  ٣١بانک صادرات ايران
رديف

عنوان پروژه

زمینه تذوين

٤

ّشيٌِ يبثي ثز هجٌبي فؼبليت )(A.B.C

2

ثزرعي راّکبرّبي جذة هٌبثغ ثبًکي ٍ هذيزيت تخقيـ آًْب در ؽزايط رکَد ،تحزين ٍ ثحزاًْبي هبلي

٩

مالی

هطبلؼِ ٍ تحقيق در سهيٌِ اًَاع هذلْبي ارسػگذاري عْبم ثبًک

١

ؽٌبعبيي ظزفيت ّبي درآهذسايي ٍ هذيزيت ّشيٌِ ّب

5

ثْيٌِ عبسي تزکيت دارايي ّب ٍ ثذّي ّبي ثبًک

6

تذٍيي ثزًبهِ اعتزاتضيک ثبًکذاري هجبسي

7

ثزرعي رٍػ پزداسػ دادُّبي کالى ) ٍ (Big Dataکبرثزد آى در فٌؼت ثبًکذاري

٧
٣
٠١
٠٠
٠٧
٠٩
٠١
٠٤

هٌبثغ اًغبًي
ثبًکذاري آيٌذُ

ثزرعي اهکبىعٌجي ٍ پيبدُعبسي هذل  ITILدر ٍاحذّبي هزتجط ثب فٌبٍري اطالػبت
جبًوبيي ثْيٌِ ؽؼت ٍ دعتگبُ ّبي خَدپزداس
ثزرعي ػَاهل هَثز ثز افشايؼ اهٌيت خذهبت ًَيي ثبًکي
ثکبرگيزي تکٌَلَصي رايبًؼ اثزي در خقَؿ عيغتنّبي ًزم افشاري داخلي ثبًک
پزٍصُ تذٍيي فزآيٌذ تجبري عبسي خذهبت ًَيي ثبًکي
هذيزيت ّشيٌِ يبثي خذهبت الکتزًٍيکي
طزاحي ٍ اعتقزار عيغتن حغبثذاري هٌبثغ اًغبًي در ؽجکِ ثبًک فبدرات ايزاى
تذٍيي ثزًبهِ اعتزاتضيک ثزاي آيٌذُ ثبًکذاري الکتزًٍيکي

٤6

اصالح فراينذها

فناوري

و روشها
٠٨
٠٧

اػتجبري

٠٣
٧١
٧٠
٧٧
٧٩
٧١
٧٤

ثبسهٌْذعي فزآيٌذّبي داخلي ثبًک فبدرات ايزاى
ثْيٌِ عبسي تزکيت هٌبثغ ٍ هقبرف در عطح ؽجکِ
تذٍيي ثزًبهِ اعتزاتضيک ثبساريبثي
ؽٌبعبيي ػَاهل هَثز در تَعؼِ خذهبت ًَيي ثبًکي ثِهٌظَر افشايؼ عْن ثبسار ثبًک فبدرات ايزاى

ثبساريبثي

ثخؼ ًظبرتي

طزاحي هذل تحليل رفتبر هؾتزيبى ثزاي ثزًبهِ ريشي
کبرثزد رٍؽْبي َّؽوٌذي تجبري در ثبًک
طزاحي ثغتِ ّبي خذهبت ثبًکي ٍ هبلي ثزاي ّز هؾتزي
طزاحي هذل کغت ٍ کبر ّزهؾتزي يک ثبًک
ؽيَُ اعتفبدُ اس اعتبًذاردّبي ثيي الوللي در فؼبليتْبي ثبًک فبدرات ايزاى
اعتقزار کٌتزل ّبي داخلي ثقَرت يکپبرچِ ٍ ًبهحغَط

