
 بورس کاالی ایراناولویت های پژوهشی 

 
 ران ی ا یبورس کاال یدر جهت توسعه بازارها د یجد ی مال یابزارها یمعرف (1

)شامل الزامات،   ( در معامالت خرد و کالنCommoditiesکاالها ) یگذار متیق تیمرجع گاه یبه جا رانیا ی بورس کاال لیتبد  مدل (2

 و موانع(   ایها، مزا فرصت

 ( ی م ی نفت و پتروش   ، ی و معدن   ی صنعت   ، ی )کشاورز ی  مختلف اقتصاد   ی ها در بخش   ران ی ا   ی در بورس کاال   رش ی قابل پذ   ی موانع ورود کاالها   ی بررس  (3

 ران یمناسب در ا یالگو یو طراح ییانبارها و قبض انبار در تجارت کاال نقش (4

 رانیا ییدر تجارت کاال رانیا یبورس کاال  یاستفاده از ابزارها یهامدل ارائه (5

 ران یا ی فعاالن بورس کاال سکیپوشش ر  یهاابزارها و روش یبررس (6

 د یجد یهاییدارا یبر کاال بر رو یانتشار اوراق بهادار مبتن یسنجامکان (7

 ران یدر ا یارز یو ارائه مدل بازار مشتقه  یسنجامکان (8

 یی سپرده کاال  یمعامالت/گواه اریتاخ/یآت یعوامل مختلف بر توسعه و عمق بازار قراردادها ریتأث (9

 ا یدن ییکاال یهابورس ریبر تجارب سا یمبتن  یاصالح یهاو ارائه مدل رانیا یبورس کاال لیو تحو هیتسو  یهامدل یشناسب یآس (10

 رانیا یبورس کاال  یهاتیدر مورد فعال یعموم ی هایآگاه  شیافزا یراهکارها (11

 ران یدر اقتصاد ا یی تجارت کاال سکیپوشش ر نهیبه یالگوها (12

 رانیا یمعامالت در بورس کاال نیتضم افتهیمدل بهبود  ارائه (13

 مختلف جهان  یهاو بورس رانیا یدر بورس کاال ینظام انباردار یقیتطب یبررس (14

  رانیا یدر بورس کاال  یمال نیتأم یابزارها یسازادهیپ  یسنجامکان (15

 رانیدر ا یی کاال  یبازارها یو مدل توسعه راهبرد (16

 رانیا یدر بورس کاال یی مختلف کاال ی هارونق معامالت گروه یهای استراتژ یبررس (17

 کشور یی در توسعه اقتصاد و تجارت کاال یی کاال یهانقش بورس نییابعاد و تب یبررس (18

 یاز بخش کشاورز تیو حما رانیدر ا ی اساس یبازار کاالها میبازارمحور تنظ ی هامدل (19

 ها بهبود آن یبرا شنهادیو ارائه پ  رانیا یو مقررات حاکم بر بورس کاال نیقوان حیتنقو  یابیارز (20

 ران یا یبورس کاال  ی( در بازارهاMicrostructure) زساختارهایر یبررس (21

 (یمیفلزات و پتروش ، یو معدن  یصنعت ،یکشاورز یها )در حوزه  یدر توسعه اقتصاد مل رانیا ینقش بورس کاال یابیارز (22

 ران یا یبورس کاال یکیزیدر بازار ف  هیپا مت یق نییتع نهیمدل به ارائه (23

   دیو جهش تول  یاقتصاد مقاومت یکل  یهااستیدر تحقق س رانیا یبورس کاال نقش (24

 و جهان رانیدر ا ییکاال  یهاساز و کار نظارت بر بورس  یقیتطب یبررس (25

 مختلف( یهانهادها از جنبه ریبا سا رانیا یروابط متقابل شرکت بورس کاال ی)بررس رانیا ی بورس کاال ینهاد طیمح میترس (26

   هامیبا هدف عبور از تحر رانیا ی در بورس کاال یخارج انیمشتر یی مدل نحوه شناسا ارائه (27

 ران ی ا   ی ها در بورس کاال آن   ف ی و تعر   ی ن ی آفر نقش   ی مناسب برا   ی و ارائه الگو   ا ی منتخب دن   یی کاال   ی ها ( در بورس Dealersگران ) نقش معامله   ی بررس  (28

 یاستیس یو ارائه راهکارها رانیا ی بورس کاال یبازارها ی پژوهندهیآ (29

 ران ی ا   ی در حوزه بورس کاال   ی و بهبود خدمات کارگزار   ش ی افزا   ی مختلف و راهکارها   ی ها در کشور   ی کارگزار   ی ها و خدمات شرکت   ها ت ی فعال   ی ق ی تطب   ی بررس  (30

 نظارت بر انجام معامالت   وهیالگوها و ش یبررس (31

 رانیدر ا یی مبادالت در تجارت کاال ینهیو کاهش هز یی و کارا  تیشفاف شیافزا یالگوها (32



 منتخب  یسپرده محصوالت کشاورز یمعامالت گواه یاندازراه یو امکان سنج یبررس (33

 ران یا یبورس کاال  یبازارها ییکارا یبررس (34

 رانیا یبورس کاال ییاجرا یندهایفرآ یو حقوق یابعاد فقه یبررس (35

 رانیا یبورس کاال یبر بازارها یتحوالت کالن اقتصاد آثار (36

 ی اقتصاد یژهیبر نقش مناطق آزاد و و د یبا تأک یخارج یبازرگان  ی در سامانده رانیا یبورس کاال  ینیآفرمدل نقش ارائه (37

 رانیا یانتشار اطالعات در حوزه بورس کاال قیکسب درآمد از طر یراهکارها یبررس (38

 ران ی ا   یشرکت بورس کاال   یها ی و توانمند  هات ی از ظرف   یر ی گ با بهره   یو اساس  ک ی استراتژ   یمحصوالت و کاالها   عی توز   ی ها شبکه   ی طراح  (39

 یرفتار ی مال  کردیبا رو رانیا یبورس کاال یبازارها یبررس (40

 ( یاسهیمعامله )مطالعه مقا اریاخت کیتئور متیمحاسبه ق یبرا نهیمدل به نییتع (41

 معامله اریاخت کیتئور متیق نییمدل بلک شولز جهت تع volatility rateمحاسبه نرخ  یبرا نهیبرآوردگر به ارائه (42

 ی آت یقراردادها ر یسا یبر رو یآت  د یجد یقراردادها یاندازراه  اثر (43

 کننده و مصرف دکنندهیتول متیشدن ق کیبر نزد  ییسپرده کاال  یبازار گواه یاندازاثر راه یبررس (44

 های مرتبطسازی تحریم های اقتصادی در حوزه نقش بورس کاالی ایران در خنثی بررسی (45

 کاهش اندازه دولت   ا یدولت  یدر کاهش بار مال  رانیا ی بورس کاال نقش یبررس (46

 رانیا یبورس کاال یکیزیحراج در بازار ف نهیمدل به ارائه (47

 نماد  ک یدر قالب  یمحصوالت کشاورز ی هاگروه ییسپرده کاال یمدل جهت انجام معامالت گواه ارائه (48

 ران یا  یدانش در شرکت بورس کاال تی ریمند مدو استقرار نظام یطراح (49

 رانیا یاطالعات شرکت بورس کاال یفناور تینظام حاکم یطراح (50

 ا یدن ییکاال  یهادر بورس ی سازمان سکیر تیریمد یقیتطب مطالعه (51

 رانیا یخدمات شرکت بورس کاال رهیزنج ی ابیاحصاء و ارز ، ییشناسا (52

 ا یدن ییکاال یهادر بورس یابیبازار یهامدل یو بررس مطالعه (53

 رانیا یبورس کاال یک یزی( در بازار فنگی)مچ یانجام معامالت توافق یبرا یی راهکارها ارائه (54

 رانیا یچرخه عمر خدمات شرکت بورس کاال تیریسامانه مد یطراح (55

 ران یا  یخدمات شرکت بورس کاال یگذارمتیق یسازنهیمدل به یطراح (56

 رانیا یدر شرکت بورس کاال  یسازمان ی مدل تعال  یسازادهیپ  (57

 ران یا یمدل جبران خدمات )پرداخت کارانه( در شرکت بورس کاال  یطراح (58

 ران یا ی( شرکت بورس کاال CRM) انیارتباط با مشتر تیریمدل مد  یطراح (59

 شتر یب انیجذب مشتر یو کاال در راستا یمشتر رشیپذ ندیفرا سیشنا بیآس (60

دوره   نمادها،  دیاندازه قرارداد، سررس ی) مطالعه مورد ییسپرده کاال یمعامالت گواه یبازار بر رو یساختارها زیر رییتغ اثرات (61

 حجم مبنا و ...(   نییتع مت،ی محدوده مجاز نوسان ق ، یمعامالت 

 مشتقه و ...(  ،ی کیزیبازارها ) ف ریو سا  یی سپرده کاال یبازار معامالت گواه نیارتباط ب یبررس (62


