ردیف

عناوین پژوهشی مصوب بانک در سال 1394
عنوان پژوهش

طبقه بندی (وجه )BSC

1

تعیین معیارهای شناسايي و حفظ مشتريان نمونه و الگوی ارائه خدمات به آنان

بازار و مشتری

2

طراحي الگوها و ارائه راه كارهای مناسب برای جذب مشتريان جديد وافزايش وفاداری مشتريان قديم

بازار و مشتری

3

بررسي و ارائه راهكار ها و ابزارهايي برای افزايش سهم بانك گردشگری از بازار

بازار و مشتری

4

روشهای كاربردی و اجرايي تعیین ،شناسايي و جذب مشتريان هدف بانكداری اختصاصي

بازار و مشتری

5

بررسي عوامل و ارائه راهكارهای ارتقاء جايگاه رقابتي بانك در میان ساير بانك های كشور

بازار و مشتری

6

بررسي اثربخشي تبلیغات بانك در رسانه های مختلف

بازار و مشتری

7

تعیین مؤثرترين شیوههای تبلیغ و بازاريابي خدمات بانك با توجه به مشتريان هدف

بازار و مشتری

8

شناسايي انتظارات و توقعات مشتريان بانك و ارائه الگوی جامع از سطح انتظارات وتوقعات مشتريان از خدمات بانك به منظور تدوين استراتژيهای بازاريابي مطلوب

بازار و مشتری

9

بررسي میزان تاثیر اجزای آمیخته بازاريابي برتجهیز منابع بانك -به تفكیك سپرده ها

بازار و مشتری

10

بررسي اثربخشي كانالهای ارتباطي مشتريان با بانك

بازار و مشتری

11

شناسايي ،بررسي و امكان سنجي فرصت های سرمايه گذاری در صنعت گردشگری با رويكرد گسترش اين صنعت

بازار و مشتری

12

شناسايي و طبقه بندی مشتريان بانك

بازار و مشتری

13

بررسي تامین رضايت مشتری از عملكرد محصوالت و خدمات و دسترسي آسان مشتريان به آنها

بازار و مشتری

14

تعیین سهم بازار به تفكیك منطقه و گروه های اجتماعي بر اساس استراتژی بانك

بازار و مشتری

15

بررسي و ارزيابي ارتباط متقابل رضايت كاركنان و مشتريان بانك

بازار و مشتری

16

آسیب شناسي نظام ارزشیابي فعلي كاركنان و طراحي الگوی بهینه

رشد و يادگیری

17

شناسایی ضعف های فرهنگ سازمانی و عوامل موثر بر بهبود و ارتقای فرهنگ سازمانی كاركنان با توجه به استراتژی بانك

رشد و يادگیری

18

بررسي وارائه ابزارهای انگیزشي مناسب برای كاركنان بانك به تفكیك واحدهای صف و ستاد

رشد و يادگیری

19

بررسي و ارائه مدل جذب و بكارگیری مديران مناسب با استراتژی بانك

رشد و يادگیری

20

بررسي ابعاد استفاده از خالقیت كاركنان در جهت جذب منابع و ارائه خدمات به مشتريان

رشد و يادگیری

21

بررسي عوامل موثر بر انگیزش كاركنان به تفكیك رده های شغلي

رشد و يادگیری

22

بررسي و ارزيابي بكارگیری روش های گردش شغلي ،غني سازی شغلي و توسعه شغلي در واحد های مختلف بانك و تاثیر تعاملي آنها بر يكديگر

رشد و يادگیری

23

ارائه مدلي برای ارزيابي میزان فرسودگي شغلي كاركنان بانك

رشد و يادگیری

24

ارائه مدلي برای اندازه گیری كارايي و اثر بخشي برون سپاری دوره های آموزشي كاركنان

رشد و يادگیری

25

بررسي اثرات به كارگیری سیستم های اطالعات مديريت در بهبود فرآيند تصمیم گیری مديران

رشد و يادگیری

26

بررسي و ارائه الگوهای بهینه تصمیم گیری در مديريت با تأكید بر تمركززدايي

رشد و يادگیری

27

بررسي و ارزيابي فرهنگ سازماني بانك و مولفه های تاثیرگذار در آن

رشد و يادگیری

28

تاثیر سبك های مديريتي در حوزه های تخصصي و انگیزش و مسئولیت پذيری كاركنان

رشد و يادگیری

29

مطالعه  ،بررسي و ارائه مدل مناسب ايجاد دفتر مديريت پروژه در بانك

فرايندها

30

تعیین فاكتورهای تصمیم گیری برون سپاری پروژه ها

فرايندها

31

بررسي مدل های كسب و كار بانكداری شركتي در دنیا و ايران و امكان سنجي خدمات مذكور در بانك گردشگری

فرايندها

 32بررسي و امكان سنجي ارائه خدمات و محصوالت مالي غیربانكي در بانك گردشگری
 33طراحي سیستم ارزيابي و سنجش عملكرد واحدهای بانك متناسب با فعالیت های بخشي و برنامه های استراتژيك

فرايندها
فرايندها

34

بوميسازی مدلهای كسبوكار بانكداری اختصاصي و تعیین بهترين مدل كسبوكار بانكداری اختصاصي برای بانكهای ايراني

35

روش های كاربردی تعیین ،شناسايي و جذب مشتريان هدف بانكداری شركتي بانك گردشگری

فرايندها

36

بررسي تحلیلي تكرار مداوم انحرافات و ضعف عملكرد پروژه ها در دستیابي به اهداف برنامه ريزی شده

فرايندها

 37بررسي و تحلیل عوامل حیاتي موفقیت در مديريت پروژه های سازمان
38

بررسي فرآيندهای ارائه خدمات به مشتريان و امكان سنجي بهبود فرآيند ها با رويكرد مشتری مداری

 39طراحي و استقرار سامانه محاسبه امتیاز مشتريان

فرايندها

فرايندها
فرايندها
فرايندها

شناسايي راهكارهای جذب منابع ارزان قیمت در بانك

مالي

41

بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد منابع پايدار در بانك و اثرات آنها در تخصیص بهینه منابع

مالي

42

بررسي تاثیر توسعه خدمات بانكداری نوين بر درآمدهای كارمزدی

مالي

40

 43بررسي شیوه های كاهش هزينه های سربار در بانك گردشگری

مالي

 44بررسي راهكارهای گسترش خدمات كارمزدی بانك

مالي

بررسي و تدوين مدل مناسب امین منابع با توجه به سیاست های اعتباری و سرمايه گذاری بانك

مالي

46

بررسي و ارائه راهكارهای كاهش قیمت تمام شده پول در بانك

مالي

47

بررسي و ارائه مدل بهینه مناع و مصارف بانك در راستای تحقق چشم انداز مصوب بانك

مالي

48

بررسي راهكارهای اجرايي برای تبديل سريع وثايق ملكي به دارايي ها بازده دار

مالي

49

بررسي آثار سیاست های اعتباری بانك بر روند تجهیز منابع

مالي

50

بررسي پرتفوی تسهیالت بانك گردشگری با توجه به ريسك های بخشي

مالي

51

بررسي راهكارهای پیاده سازی مدل هزينه يابي بر مبنای فعالیت های بانك

مالي

52

بررسي اثرات سیاست های دستوری تعیین نرخ سود بر بانك گردشگری

مالي

53

بررسي و شناخت ابزارهای تأمین مالي جديد برای سیستم بانكي كشور

مالي

54

الگوها و شیوههای مشاركت و سرمايهگذاری بخش خصوصي(بانك) در صنعت گردشگری

مالي

45

