اولويت های پژوهشی بانک کشاورزی

حوزه اعتباری و بانکداری شرکتی
1

بررسی مشکالت وصول مطالبات در  022شعبه برتراعتباری و پيشنهاد راهکارهای مناسب جهت کاهش مطالبات غيرجاری شعب

موصوف
0

مطالعه و بررسی روشهای بهبود تعامل مشترك بانک و مشتری در حوزه نظارت بر طرحها از طريق مقايسه تطبيقی

3

مطالعه و تدوين شاخصها و معيارهای اخالقی الزم در بانکداری اسالمی

4

عقود جديد و تأثير آن بر روند تجهيز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزی

5

تأثير کاربرد کارتهای اعتباری مرابحه ،در تسهيل روند اعطای تسهيالت

6

امکانسنجی توثيق درآمدهای آتی و دارايیهای نامشهود شرکت براساس منابع فقهی و حقوقی کشور و براساس تجربه ساير کشورها

7

تهيه طرح عملياتی برای تأمين مالی زنجيرههای توليد بخش کشاورزی با استفاده از روشهای نوين(مطالعه تطبيقی با بانکهای دنيا)

8

بررسی ميزان تطابق قراردادها ،دستورالعملها و آييننامههای مرتبط با اعطای تسهيالت با قوانين و مقررات عمليات بانکداری بدون

ربا در بانک کشاورزی
9
12
11

مطالعه و تدوين شاخصها و معيارهای اخالقی در بانکداری اسالمی و ارزيابی عملکرد شعب با اين شاخصها
ارزيابی سطح آگاهی و اطالعات همکاران از بانکداری اسالم
بررسی روشهای بهبود تعامل بانک و مشتری پس از اتمام دوره مشارکت در حوزه نظارت بر طرحها (تهران و البرز)

اداره

حوزه مالی و پشتيبانی
1

راهکارهای شناسايی و افزايش درآمدهای غيرمشاع بانک کشاورزی

0

طراحی الگوی مديريت دارايی و بدهی ) (ALMدر بانک کشاورزی

3

بررسی و تعيين قيمت تمام شده محصوالت و خدمات بانکی به تفکيک نوع خدمت در بانک کشاورزی (مطالعه موردی بر حسب

خدمات گوناگون)

4

بررسی تطبيقی تامين منابع مالی از محل اوراق بهادار اسالمی(صکوك) نسبت به استقراض از سيستم بانکی و طراحی مکانيزمهای

اجرايی
5

مطالعه تطبيقی مدلهای مناسب کنترل و مديريت نقدينگی بر پايه مبادالت الکترونيکی در بانکداری نوين

6

بررسی ميزان تاثير خدمات بانکداری الکترونيکی در افزايش منابع و درآمدهای کارمزدی بانک (مطالعه موردی پايانه های فروش)

حوزه امور مشتريان و بانکداری عمومی
1

بررسی راهکارهای حضور موثر بانک در زنجيرههای ارزش فعاليتهای بخش کشاورزی

0

بررسی و شناسايی موانع و مشکالت شعب شهری در ارائه خدمات مطلوب و پيشنهاد راهکار برای رفع آنها -مطالعه موردی  02شعبه

تهران بزرگ
3

طراحی برنامه توانمندسازی و بازآموزی کارکنان شعب در ارايه خدمات

4

مطالعه چارچوب اجرايی برای راهاندازی باشگاه مشتريان

حوزه نظارت ،بازرسی و حقوقی
1

تحليل حقوقی رويه بانکی جهت اخذ وجه چک های مفقودی

0

تحليل حقوقی عقد مرابحه و بررسی آن در سيستم بانکی

3

تحليل حقوقی ،فقهی و بانکی عقد خريد دين

4

تحليل حقوقی و بانکی عقد استصناع

5

چالش های موجود دردعاوی ورشکستگی و راهبرد حقوقی مقابله با آن

6

ظرفيت سنجی حقوقی وعملياتی ارجاع دعاوی به داوری درخصوص اختالفات بانک و مشتريان

7

تحليل روشهای جلوگيری از تملک مشاعی امالك

8

تحليل اثرات قانون اصالحی ماده  34قانون ثبت بر سيستم بانکی

9

نقش مشارکت حقوقی بانک ها در پويايی سيستم بانکی

12

تأثير اجرای امضاء الکترونيک درجلوگيری از سوء استفاده های بانکی

11

بررسی و تحليل داليل طوالنی بودن فرايند رسيدگی قضايی پرونده های بانکی

10

بررسی آثار و پيامدهای تملک وثايق مشتريان

13

شناسايی ريسکهای حسابرسی در بانک کشاورزی (ذاتی ،کنترلی و عدم کشف) و ارائه راهکارهای عملی برای مقابله و کاهش آنها

حوزه بانکداری الکترونيک
1

بررسی الزامات و ابعاد پيادهسازی IT Auditing

0

بررسی نحوه پيادهسازی سيستم کشف تقلب ) (Fraud Detectionدر بانکداری

3

شناسايی چالشهای برقراری ارتباط سوئيچ کارت بانک با سيستمهای پرداخت بينالمللی و ارائه راهکارهای اجرايی

حوزه حراست
1

بررسی روشهای ارتقاء نقش حراست در ايجاد انگيزه و پويايی کارکنان به منظور جلب همراهی ايشان با سياستهای بانک

0

بررسی روشهای ارتقاء نقش حراستها در ايجاد اتحاد استراتژيک با برخی بانکها

حوزه مديريت
1

ارزيابی اثربخشی فعاليتهای حوزه روابط عمومی و ارتقاء نقش آن در ايجاد ارتباطات و ايجاد همدلی سازمانی

0

شناسايی ظرفيتهای موجود در جامعه برای ايفای نقش و مسئوليت اجتماعی بانک

