فالٍُ ثش اٍلَیت ّبی روش ؿذُ ایي اهىبى ٍجَد داسد وِ داًـجَیبى ثتَاًٌذ هَضَفبتی ّن ساػتب ثب اّذاف ،هبهَسیت ّب
ٍ ػیبػت ّبی ثبًه دی ٍ یب هَضَفبت ثذیـ ٍ وبسثشدی ثب هحَسیت هؼبئل پَلی ،ثبًىی ،التلبدی ،هبلی،
حؼبثذاسی ،افتجبس ػٌجی ،هـتشیبى ،ػشهبیِ گزاسی ٍ  ...اسائِ دٌّذ.

ردیف

حوسه بانکداری اسالمی

1

عشاحی ٍ اسایِ الگَی جبهـ اسصیبثی فولىشد ثبًه ّب دس حَصُ ثبًىذاسی اػالهی

2

هغبلقِ ٍ ثشسػی ساّىبسّبی ًْبدیٌِ ػبصی ٍ تقویك فشٌّگ ثبًىذاسی اػالهی

3

ثشسػی تغجیمی فولیبت ثبًىذاسی اػالهی دس ایشاى ٍ ػبیش وـَس ّب ثب تبویذ ثش وـَس ّبی اػالهی

4

ؿٌبػبیی ٍ تحلیل خالء ّبی لبًًَی ٍ حمَلی دس ساػتبی تحمك ثبًىذاسی اػالهی دس ثبصاس پَلی ٍ ثبًىی وـَس

5

تجضیِ ٍ تحلیل آساء ٍ ًؾشیبت فمْی دس حَصُ ثبًىذاسی اػالهی

6

ثشسػی هضایب ٍؽشفیتّبی فمَد اػالهی( هشاثحِ ،اػتلٌبؿ ،خشیذ دیي ٍ )...دس همبیؼِ ثب ػبیش فمَد ثبًىی

7

ثشسػی چگًَگی ثشلشاسی ؿشایظ سلبثتی ٍ خلَكی ػبصی دس ثبًىْب ثب تَجِ ثِ سفبیت اكَل اػالهی

8

ثشسػی تغجیمی الگَّبی ثبصاسیبثی دس ًؾبم ثبًىذاسی اػالهی
حوسه اقتصاد مقاومتی

1

ؿٌبػبیی فَاهل هَثش دس ایجبد صیشػبختْبی التلبدی ٍ فشٌّگی ثبًىْب دس تحمك اّذاف التلبد همبٍهتی

2

ساُ وبسّبی فولی وبػتي اص ثشٍوشاػی پلیغ لضبیی ثب إفوبل پلیغ اداسی دس ثبًىذاسی اػالهی

3

اسصیبثی فَاهل هَثش ثش استمبء هذیشیت التلبدی ؿقت ثش اػبع هذل الگَی اػالهی ایشاًی پیـشفت
حوسه اعتبارات

1

ساّجشدّب ٍ ساّىبسّبی جزة ٍ هلشف هٌبثـ

2

ثْیٌِ ػبصی هقوبسی فشآیٌذ افتجبسی ثبًه دی دس جْت ػشفت ثب حفؼ ًْبیت ثْذاؿت افتجبسی

3

ثشسػی تغجیمی ػیبػتْبی اخز ٍثبیك دس ثبًه ّب ٍ هَػؼبت هبلی ٍ اسائِ ساّىبس ثشای ثبًه دی

4

ثشسػی تقییي لیوت توبم ؿذُ خذهبت افتجبسی ٍ ،سٍؽ ّبی دسیبفت ّضیٌِ ّبی فَق اص هتمبضیبى تؼْیالت

6

ؿٌبػبیی ثْتشیي حَصُ ّبی هلشف ٍ ًحَُ پشداخت تؼْیالت ثب تَجِ ثِ ثشداؿتِ ؿذى تحشین ّبی التلبدی (ثب هذًؾش
لشاسدادى ًَؿ ٍثبئك)

7

تقییي ؿبخق ّب ٍ ساّىبسّبی ًؾبست اثشثخؾ ثش هلبسف دس ثبًه دی

8

اًتخبة ٍ ستجِ ثٌذی ؿبخق ّبی هؤثّش دس اٍلَیت ثٌذی افغبی تؼْیالت ثِ هـتشیبى

9

سٍؽ ّبی افضایؾ دس آهذّبی غیش هـبؿ ٍافضایؾ ػْن ثبصاس ثبًه دی

11

عشاحی ٍ تذٍیي هذل تشویت ثْیٌِ پشتفَی افتجبسات ثبًه دی

11

ثشسػی تأثیشات دٍسُ ّبی سًٍك ٍ سوَد التلبدی عی ػیىلْبی تجبسی ثش هغبلجبت هقَق ثبًىْب

12

اسصیبثی ٍ آػیت ؿٌبػی ساُ ّبی ثشٍى سفت ثبًه اص افضایؾ حجن هغبلجبت

13

تحلیل ٍ ثشسػی آثبس ًَػبًبت ًمذیٌگی وـَس ثش تَاى افتجبسدّی ثبًه دی

14

ثشسػی هیضاى هَفمیت ثبًه دی دس افغبی تؼْیالت ٍ هَاًـ ٍ هـىالت آى
حوسه باساریابی

1

ثشسػی همبیؼِای خغیهـیّبی ولی ثبًهّبی ایشاًی دس اسائِ خذهبت ٍیظُ ثِ هـتشیبى خبف.

2

ثشسػی اًَاؿ هذلّبی هَفك دس عشاحی ٍ اسائِ خذهبت ثِ هـتشیبى اسصًذُ ٍ تقشیف هذل اثشثخؾ دس ثبًه دی.

3

هغبلقِ ٍ آػیتؿٌبػی ًؾبم ثبصاسیبثی ثبًه دی دس همبیؼِ ثب ػبیش ثبًهّب ٍ اسایِ ساّىبسّبی پیـٌْبدی.

4

تذٍیي اػتشاتظی اثشثخؾ استجبط ثب هـتشیبى دس ثبًه دی ٍ اسائِ الگَی وبسثشدی دس هذیشیت استجبط ثب هـتشیبى

5

ػٌجؾ ٍ اسصیبثی لذست دسًٍی ٍ ثیشًٍی ثشًذ ثبًه دی اص هٌؾش ثبصاسیبثی دس همبیؼِ ثب ػبیش ثبًىْب.

6

اسائِ الگَیی جْت ػٌجؾ اسصؽ دٍسُ فوش هـتشی ٍ ثخؾثٌذی هـتشیبى ٍ اسائِ اػتشاتظی ثبصاسیبثی هَثش.

7

ثشسػی ساّىبسّبی تشٍیج فشٌّگ هـتشی هذاسی دس ثبًه دی

8

تذٍیي اػتشاتظی ّبی ثبصاسیبثی جْت حضَس دس ثبصاس ّبی ثیي الوللی.

9

ثشسػی ٍ ؿٌبػبیی ساُ وبسّبی جزة ٍ هـقَف ػبصی هـتشیبى خشد دس ثبًه دی.

11

تذٍیي الگَی عشح اهتیبصدّی هـتشیبى( اسصؽ هـتشیبى) اص ًؾش ػَدآٍسی ٍ ستجِ ثٌذی ّش یه اص آًْب.

11

عشاحی ٍ تذٍیي الگَیی جْت هحبػجِ اسصؽ افضٍدُ ّشیه اص خذهبت ٍ هحلَالت ثبًه دی دس ثیي هـتشیبى ٍ ثبصاس

12

ؿٌبػبیی سٍؽ ّبی ًَیي اسائِ خذهبت ٍ عشاحی هحلَالت جذیذ افتجبسی ثش اػبع ًیبص ػٌجی هـتشیبى

13

ثشسػی فَاهل هَثش ثش ػپشدُ گزاسی دس ًؾبم ثبًىی ٍ ساّىبسّبی وبّؾ ثْبی توبم ؿذُ پَل

1

اسصیبثی ٍ ؿٌبػبیی فَاهل هَثش دس استمب ٍ تَػقِ ثشًذ ثبًىْب ٍ ثبًه دی

2

ؿٌبػبیی فَاهل هَثش دس استجبط ثبًه دی ثب ریٌفقبى ٍ ؿٌبػبیی ًیبصهٌذی ّبی آًْب

3

ؿٌبػبیی فَاهل ٍ ثشسػی اثش ثخـی تجلیغبت ّذفوٌذ دس افضایؾ ػپشدُ ّب ٍ تؼْیالت ثبًه دی

4

اًتخبة ثْتشیي اػتشاتظیْبی تجلیغبت سػبًِ ای ثبًه دی ثب تَجِ ثِ تشویت خذهبت ٍ هحلَالت ثبًه

5

ثشسػی ًمؾ اػتفبدُ اص ؿجىِ ّبی اجتوبفی دس حَصُ فقبلیت ّبی سٍاثظ فوَهی

6

اهىبى ػٌجی(الضاهبت ،ضشٍست ،پیؾًیبصّب) تـىیل دپبستوبى هؼئَلیتّبی اجتوبفی دس اداسُ ول سٍاثظ فوَهی ثبًه
دی

7

تذٍیي اػتشاتظیّبی هؼئَلیت ّبی اجتوبفی ثبًه دی

8

تأثیشفَاهل سفتبسی وبسوٌبى ثبًىْب ثش سضبیت هـتشیبى ٍ ٍفبداس ػبصی آًبى

9

ثشسػی هیضاى سضبیت هـتشیبى اص ویفیت خذهبت ثبًه دی

11

اسائِ هذلی ثشای پزیشؽ خذهبت ثبًىذاسی الىتشًٍیىی(اص عشیك ایٌتشًت ،هَثبیل ٍ )...اص دیذگبُ هـتشیبى

11

اسائِ هذل تشجیحبت هـتشیبى دس اًتخبة ثبًه

12

ًمؾ عشاحی ؿقجِ ٍ تبثیش آى دس سضبیتوٌذی ٍ ًگْذاؿت هـتشیبى

13

ؿٌبػبیی ٍ اٍلَیت ثٌذی فَاهل هؤثش ثشجزة هـتشی اص عشیك دػتگبُ ّبیATM

14

ؿٌبػبیی ٍ ستجِ ثٌذی هـتشیبى ثبًه دی ثب اػتفبدُ اص سٍیىشد تشویجی هَسد هغبلقِ :ؿقت ثبًه دی دس ػغح وـَس
حوسه کنتزلهای داخلی

1

آػیت ؿٌبػی فلل ثشٍص تخلف دس وبسوٌبى ٍ اسائِ ساّىبسّبی اجشایی ثشای وبّؾ آى

2

ثشسػی تغجیمی هَاًـ ٍ هحذٍدیتّبی اجشای ًؾبست الىتشًٍیىی دس ثبًىْب

3

ثشسػی تغجیمی اثش وٌتشل ٍ ثبصسػی ؿقت دس وبّؾ تخلفبت اداسی ٍ وـف تملت دس ثبًىْب

4

ثشسػی ؿیَُّبی افوبل ًؾبست دس ثبًىْبی خلَكی ٍ دٍلتی ٍ اسائِ ساّىبس هٌبػت جْت افضایؾ اثشثخـی آًْب

5

ػٌجؾ اثشثخـی وٌتشلْبی داخلی دس جلَگیشی اص فقبلیتْبی پَلـَیی دس
فولیبت ثبًىی
حوسه مالی وسزمایه گذاری

1

تقییي هذل ثْیٌِ هٌبثـ ٍ هلبسف ثبًه دی ٍ همبیؼِ تغجیمی ثب ػبیش الگَّبی داخلی ٍ خبسجی ثبًه

2

تذٍیي الگَی ثْیٌِ ًگْذاسی ٍجِ ًمذ دس ؿقت ثبًه دی

3

ثشسػی ًمبط لَت ٍ ضقف ًؾبم ّبی سایج ثَدجِثٌذی دس ؿجىِ ثبًىی وـَس ٍ اسائِ الگَی ثْیٌِ ثشای ثبًه دی

4

تقییي اٍلَیتّب ٍ پتبًؼیلْبی ػشهبیِ گزاسی دس ثبًه دی دس ثخؾ ّبی هختلف التلبدی

5

تبهیي هبلی پشٍطُ ّب اص عشیك اًتـبس اٍساق ثْبداس ثب پـتَاًِ سّي ثبًَیِ

6

ثشسػی ٍضقیت هٌبثـ دسآهذی ثبًه ّب ٍ تغییش پشتفَی دسآهذی ثبًه ّب

7

عشاحی هذل هذیشیت داسایی ّب ثش اػبع هلَثبت وویتِ ثبل
حوسه بانکداری الکتزونیک

1

ؿٌبػبیی ساّىبسّبی افضایؾ دسآهذّبی وبسهضدی ثبًه اص عشیك ثبًىذاسی الىتشًٍیه

2

ثشسػی تبثیش خذهبت ثبًىذاسی الىتشًٍیه دس افضایؾ جزة هٌبثـ ،افغبی تؼْیالت ٍ دسآهذّبی ثبًه دی

3

ػٌجؾ فَاهل هَثش دس سضبیت هـتشیبى اص خذهبت ثبًىذاسی الىتشًٍیه ثبًه دی

4

ثشسػی تبثیش گزاسی اسصؽ ثشًذ ثبًه دی ثش افضایؾ اػتفبدُ هـتشیبى اص خذهبت الىتشًٍیه

5

ثشسػی وبسوشد تجْیضات ٍ تَػقِ في آٍسی اعالفبت ثبًىذاسی الىتشًٍیه ٍ جبیگضیي ؿذى آى ثِ جبی ؿقت فیضیىی
حوسه بین الملل و ارسی

1

تقییي سٍؿْب ٍ ساّىبسّبی هَثش دس جْت استمبءخذهبت اسصی ثب سٍیىشد هضیتْبی ثبًه دس اهَس اسصی

2

ًحَُ هذیشیت ثْیٌِ ثش هٌبثـ ٍ هلبسف اسصی

3

ثشسػی ٍ تقییي ػیبػت ّبی الصم جْت تَػقِ فقبلیتْب ٍ استمبء سٍاثظ وبسگضاسی ثب ػبیش ثبًىْبی خبسجی

4

عشاحی هذل ثْیٌِ جْت پیؾ ثیٌی سیؼه پشتفَی اسصی ثبًه

5

ثشسػی ؿشایظ ػشهبیِ گزاسی ٍ تبػیغ ؿقت دس خبسج اص وـَس

6

آثبس ػیبػتْبی اسصی ثبًه هشوضی ثش داسایی ّب ٍ ثذّی ّبی ثبًه

7

ؿٌبػبیی فَاهل هَثش دس جزة ػپشدُّبی اسصی ثبًه

1

ثشسػی اثش فشٌّگ ػبصهبًی ثبًه دی دس جزة هـتشیبى

2

ثشسػی ساثغِ ثیي تَاًبیی ّبی سّجشی سٍػبی ؿقت ٍ فولىشد ؿقت

3

اسائِ هذل عجمِثٌذی ٍ ستجِثٌذی هـبغل ٍیظُ ثبًهّب ثش اػبع ؿبخقّبی اسصیبثی هـبغل

4

عشاحی الگَی كحیح دٍسُّبی آهَصؿی هتٌبػت ثب ًؾبم استمبء ٍ اًتلبة وبسوٌبى دس ػغَح هختلف ثبًه

5

اسصیبثی اثش ثخـی عشح ّبی اًگیضؿی ثش ثْجَد فولىشد ٍاحذّبی كف ٍػتبد ٍ اسائِ ساّىبسّبی پیـٌْبدی

6

ثشسػی فَاهل هَثش ثش فذالت ػبصهبًی ٍ ػشهبیِ اجتوبفی ٍ اسایِ ساّىبس جْت استمبی آًْب

7

اسائِ الگَی ثْیٌِ ػٌجؾ اسصیبثی فولىشد حَصُ هٌبثـ اًؼبًی

8

اسصیبثی ًمؾ فَاهل فیضیىی هحیظ وبس ثش ػالهت ٍ افضایؾ ثبصدّی وبسوٌبى

9

آػیت ؿٌبػی فشٌّگ وبس هَجَد ٍ ؿٌبػبیی فشٌّگ وبس هغلَة دس ؿقت ثبًه دی اص هٌؾش هـتشیبى

11

اٍلَیت ثٌذی هَلفِ ّبی ججشاى خذهبت جبهـ ثبًه دی دس ساػتبی اًگیضؽ وبسوٌبى

11

اهىبى ػٌجی اػتفبدُ اص الگَّبی هختلف (ٍاتؼَى تبٍسصّ ،ی ،جیىَة ،هشػش ٍ  ...دس عجمِ ثٌذی ٍ اسصؿیبثی هـبغل
ثبًه دی

12

عشاحی الگَی ػشهبیِ گزاسی هٌبثـ اًؼبًی دس ثبًه دی

13

عشاحی الگَی هغلَة اسگًََهی هحیظ وبس دس ؿقت ثبًه دی

14

عشاحی ًؾبم جبهـ ػالهت ثبًه دی ثش اػبع اػتبًذاسدّبی جْبًی
حوسه ریسک

1

ؿٌبػبیی ،اًذاصُ گیشی ،پبیؾ ٍ وٌتشل اًَاؿ سیؼه (ًمذیٌگی ،افتجبسی ،فولیبتی ،ثبصاس ٍ )...

2

عشاحی هذل دیٌبهیىی اثش ًشخ ثْشُ ثش ًَػبى سیؼه ػیؼتوبتیه

3

عشاحی هذل هذیشیت سیؼه ًمذیٌگی ثب سٍیىشد پیؾ ثیٌی ػشیْبی صهبًی جشیبى ٍجَُ ًمذ دس ثبًىْب

4

پیبدُ ػبصی هذل  CR+دس ثشآٍسد سیؼه افتجبسی

5

پیبدُ ػبصی هذلْبی آهبسی جْت ثشآٍسد PD

6

پیبدُ ػبصی هذلْبی آهبسی دس تخویي LGD

7

پیبدُ ػبصی سٍؽ ّبی تخویي تالعن

8

هذلؼبصی ػشی ّبی صهبًی اص سفتبس ػپشدُ ّب

9

ػٌجؾ سیؼه افتجبسی پشتفَی تؼْیالت دس ثبًه دی ٍ ساّىبسّبی وبّؾ آى

11

تبثیش آًبلیضّبی  Peer ٍ CAMELS ،SWOTثش سیؼهّبی ثبًه

11

اسصیبثی ثشًبهِ ّبی حَصُ هٌبثـ اًؼبًی ثبًه دی اص هٌؾش ػشهبیِ گزاسی(ؿبخق سیؼه ٍ ثبصدُ)

12

اًذاصُ گیشی سیؼه ٍ ثبصدُ ػشهبیِ اًؼبًی ثبًه دی

حوسه استزاتژیک،آمار و بزنامه ریشی
1

عشاحی هذل هغلَة هقوبسی ػبصهبًی ثبًه دی

2

ثشسػی تبثیش ػبختبس ػبصهبًی ثش جشیبى گشدؽ اعالفبت دس ػبصهبى

3

ثشسػی هتذٍلَطی  UMLثش چبسچَة فولىشد صووي

4

ثشسػی فَاهل هَثش ثش هَفمیت ثشًبهِ سیضی اػتشاتظیه دس ثبًىْب

5

ثشسػی فَاهل ولیذی هَفمیت دسآیٌذُ ثبًىذاسی ایشاى

6

ؿٌبػبیی ٍ اسائِ فَاهل هَثش دس پیبدُ ػبصی هَفك ػیؼتن  BSCدس ثبًىْب

7

عجمِ ثٌذی هذلْبی ثشًبهِ سیضی اػتشاتظیه ثب سٍیىشد ػبصهبًْبی خذهبتی ٍ هبلی

8

تحلیل هحیظ وؼت ٍ وبس دس ایشاىً ،ؾشیِ ّب،ؿبخلْب ٍ تىٌیه ّب

9

ؿٌبػبیی ٍ ستجِ ثٌذی فَاهل هَثش ثش پیبدُ ػبصی ًؾبم هذیشیت داًؾ دس ػبصهبًْب

11

اسائِ هذل دسجِ ثٌذی ؿقت ثش اػبع ؿبخق ّبی ثبًىذاسی هذسى

11

ثشسػی اثش اػتمشاس  ISO10002دس جْت افضایؾ سضبیتوٌذی هـتشیبى ثبًه
حوسه بانکداری اختصاصی و شزکتی

1

اسائِ الگَ جْت ستجِ ثٌذی هـتشیبى ؿشوتی ثبًه دی ثش حؼت سیؼه افتجبسی

2

اسائِ الگَیی جْت ػٌجؾ اسصؽ دٍسُ فوش هـتشی ٍ ثخؾثٌذی هـتشیبى.

3

گؼتشُ هحلَالت ٍ خذهبت ثبًىذاسی ؿشوتی ٍ تحلیل تجشثِ ّبی پیبدُ ػبصی آى دس ثبًهّبی ایشاًی

4

هغبلقِ ٍ همبیؼِ هذلّبی وؼت ٍ وبس ثبًهّبی خبسجی ٍ ایشاًی دس ثبًىذاسی ؿشوتی

5

ًیبصّبی استجبعی ٍ هذیشیت استجبط ثب هـتشیبى ثبًىذاسی ؿشوتی

6

هغبلقِ ٍ تحلیل ثبصاس ثبًىی ایشاى ثب توشوض ثش خظ وؼت ٍ وبس ثبًىذاسی ؿشوتی

7

تحلیل ًمبط لَت ٍ ضقف ،فشكت ّب ٍ تْذیذّبی ثبًىذاسی ؿشوتی ثبًه دی

8

تحلیل ٍ گضیٌؾ ثبصاسّبی ّذف فقبلیت ثبًىذاسی ؿشوتی ثبًه دی

9

تذٍیي اػتشاتظیّب ٍ تبوتیهّبی ثبصاسیبثی دس ثبًىذاسی ؿشوتی
حوسه حقوقی

1

سٍؽ ّبی وبسثشدی حمَلی تؼْیل دس فشآیٌذ ٍكَل هغبلجبت ثبًىی

2

ؿیَُ فولی إحیبء حمَق ثبًه ثب فشضیِ اهىبى ٍكَل هغبلجبت ػَخت ؿذُ دس ٍضقیت ًؾبستی

3

چبلؾ ّبی أفوبل حمَلی ثبًه ثب سٍیىشد آػیت ؿٌبػی أًَاؿ هقبهالت ٍ لشاسدادّبی ثبًىی

4

دیذگبُ ّبی لضبیی ساجـ ثِ ؿشط داٍسی ثب لحبػ لَاًیي حبون ثش اهَال ثبًه ّبی خلَكی

5

تغجیك ٍجِ التضام ٍ دیشوشد اص دیذگبُ حمَق هذًی ٍ حمَق ثبًىذاسی

6

ضوبًت إجشاء ؿشط تشن فقل ٍ هیضاى لبثلیت اػتٌبد ثِ ػلت جضئی ٍ إػمبط حك دس لشاسدادّبی ثبًىی
حوسه مبارسه با پولشویی

1

ثشسػی اثقبد جشم اًگبسی پَلـَیی ٍ تبهیي هبلی تشٍسیؼن ثب لَاًیي هَضَفِ داخلی

2

ثبًىذاسی الىتشًٍیه ٍ سٍؽ ّبی هجبسصُ ثب پَلـَیی

3

سٍؽ ّبی ؿٌبػبیی ٍ وـف هَاسد هـىَن ثِ پَلـَیی

4

وبسثشد دادُ وبٍی دس وـف هَاسد هـىَن ثِ پَلـَیی

