اولویت های پژوهشی بانک سینا
فزاخَاى ّوکاری تا پایاى ًاهِ ّای داًطجَیی در تاًک سیٌا
تاًک سیٌا اس تواهی داًطجَیاى کِ در حال تذٍیي پایاى ًاهِ داًطگاّی خَد تا هَضَع تاًکی ٍ یا اٍلَیت تحقیقاتی ٍ
پژٍّطی تاًک سیٌا در هقاطغ کارضٌاسی ارضذ ٍ دکتزی هی تاضٌذ دػَت تِ ّوکاری هی ًوایذ .ػالقوٌذاى هیتَاًٌذ
پزٍپَسال ّای خَد را تِ ّوزاُ فزم ضوارُ ( )1تِ آدرس تْزاى ،خیاتاى استاد هطْزی ،تؼذ اس هیزػواد ،پالک 181
کذپستی ( )1181998811تاًک سیٌا ،هذیزیت پژٍّصًَ ،آٍری ٍ تَسؼِ هحصَل ارسال ًوایٌذ.

اولویت های تحقیقاتی و پژوهشی
بانکداری الکترونیک
•

تکارگیزی ضثکِ ّای اجتواػی تزای سَدآٍری سزٍیس ّای تاًکی

•

ارائِ راّکارّای خالقاًِ جْت ایذُ ّای ًَ در سهیٌِ تاًکذاری الکتزًٍیکی

•

تزرسی تاثیز تَسؼِ تاًکذاری ًَیي ٍ الکتزًٍیکی تز درآهذّای کارهشدی تاًک

•

تخص تٌذی گزٍُ ّای هطتزیاى استفادُ کٌٌذُ اس کاًال ّای تاًکذاری الکتزًٍیک ٍ طزاحی تزًاهِ ّای

تاساریاتی ٍیژُ آًْا
سپرده و تسهیالت
•

تزرسی راّکارّای ًَیي ٍ هَثز ٍصَل هطالثات ٍ تجزتِ ّای هَفق دًیا

•

تزرسی ضیَُ ّای جذب هٌاتغ ارساى قیوت ٍ ضٌاسایی تاسارّای ّذف

•

ضٌاسایی فزصت ّای پیطزٍ تاًک در استفادُ اس اتشارّای تاهیي هالی جذیذ اسالهی

•

تزرسی ٍ ضٌاسایی تْذیذات تزٍى ساسهاًی هَثز تز افشایص هطالثات غیز جاری
مالی

•

تزرسی ٍضؼیت هٌاتغ درآهذی تاًکْا ٍ تغییز در پزتفَی درآهذی تاًک

•

تزرسی هذل ّای ًَیي ارسیاتی ػولکزد ضزکت ّا اس تؼذ حساتزسی ٍکٌتزل ّای دقیق هالی

•

تزرسی الگَّای پیص تیٌی رفتارّای هالی آتی هطتزیاى

•

استزاتژی تٌَع درآهذّا ٍ تاثیزات آى تز تاسدّی تاًک

•

ضٌاسایی ظزفیت ّای درآهذسایی ٍ هذیزیت ّشیٌِ ّا

•

تزرسی رٍش ّای کارایی ّشیٌِ یاتی تِ ػٌَاى یکی اس هثاًی قیوت گذاری خذهات تاًک
بازاریابی

•

تاثیز تثلیغات صَرت گزفتِ تز رٍی هحصَالت هاًٌذ (دستگاُ ّای خَدپزداس سالٌی در هتزٍّا ٍ سایز هکاًْا

ٍ ٍ )...تاثیز آى تز رٍی افشایص تزاکٌص ّای ضتاتی
•

تزرسی ػَاهل هَثز تز تاًک پذیزی کَدکاى ٍ ًَجَاًاى ٍ ارائِ راّکارّای قاتل اجزا

•

ضٌاخت ػادات رساًِای گزٍُّای هختلف هطتزیاى تاًک سیٌا تا ّذف تذٍیي استزاتژیّای رساًِای (هٌطقِای)

•

ضٌاسایی ٍ تؼزیف تاسارّای کسة ٍ کار هَجَد تزای حفظ ٍ جذب هطتزیاى جذیذ
سایر

•

ضٌاخت ضکاف کیفیت خذهات تیي تاًک ّای خارجی ٍ داخلی ٍ تاًک سیٌا

•

تزرسی الگَّای تَسؼِ تاًکذاری اختصاصی در دًیا

•

تزرسی الگَی تَسؼِ تاًکذاری ضزکتی در دًیا

•

تزرسی ٍ هقایسِ تطثیقی استزاتژیک تاًک ّای ایزاًی

•

تزرسی الگَّای پیص تیٌی ضذُ در دًیا تزای تاًکذاری در  02سال آیٌذُ

•

ارسیاتی ٍ قیوت گذاری هحصَالت تاًک

•

تزرسی ظزفیت ّای افشایص درآهذّای کارهشدی تاًک

•

ارائِ الگَیی تزای تؼییي چزخِ ػوز هحصَالت تاًکی

•

تزرسی ٍ تجشیِ ٍ تحلیل رٍضْای غیزرسوی تاهیي هالی گزٍّْای اجتواػی ٍ راّکارّای ٍرٍد تِ سیستن تاًکی

•

تزرسی رٍشّای ایجاد اًگیشُ ٍ پَیایی کارکٌاى تِ هٌظَر جلة ّوزاّی آًاى تا سیاستّای تاًک

