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و  بيان مساله )تشريح ابعاد، حدود مساله، معرفي دقيق مساله، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم .5

 متغيرهاي مربوط به پرسش هاي تحقيق، منظور تحقيق(

ها، به دليل نقش كليدي و موثري كه در اقتصاد هر كشور به عهده دارند، هميشهه در  موسسات مالي، به ويژه بانك     

 و نهك با تيريمهد  كنترل قابل يداخل عوامل ريها تحت تأثبانك ياند. سودآورتوجه ناظران اقتصادي قرار داشته كانون

 ههر  از يدور يبرا لذا. باشديم گذارند،يم ريتأث آن بر كه يطيمح عوامل و كشورها بر حاكم ياقتصاد طيشرا و عوامل
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 و)گوخان انهد شهده  ميتقسه  يرونه يب و يداخل كننده نييتع عوامل: ياصل گروه دو به يسودآور بر مؤثر عوامل يانحراف

 (. 7002، 1همکاران

بانك و  يتيريمد يهااستيها اساساَ انعکاس اختالف در سباشند و آنيبانك م تيريرل مدقابل كنت ،يعوامل داخل    

ها نهيو هز ينگينقد تيريو مد هيسرما تيها، كفايها و بدهييدارا يدر توجه به منابع و استفاده از پر تفو يريگميتصم

 هستند.

ترازنامه و  يبررس لهيتواند به وسيبانك مؤثر است كه م يآوركارها در سود نهيدر انجام به يتيريمد يباال يهازهيانگ      

 ياز اهداف اساس ي(. سودآور1831 ،ي)باقررديقرار گ ليو تحل هيو تجز يمورد بررس انيصورت سود و ز يهاحساب

ر شده به منظهو  يزيربه اهداف برنامه دنيرا در جهت رس خودتمام تالش  يتجار يباشد، واحدهايم يهر بنگاه تجار

 (.1830و همکاران، انيدري)حد7ريگيمورد انتظار به كار م يبه بازده لين

توانهد بهه رشهد و    مهى هاى اقتصادى است كه عملکرد صحيح و اصهولى آن،  ام بانکى يکى از اركان اصلى نظامنظ     

 در. خواههد كهرد  هاى سنگينى را بر پيکره اقتصاد وارد در غير اين صورت، ضربه ؛شکوفايى نظام اقتصادى كمك كند

 كهه  هستند خدمات و كشاورزي و مثل صنعت اقتصادي هايبخش منابع كننده نيتأم نيترياصل هابانك ،يمال ستميس

 با مبادالت كه است نيا ستميس نيا مهم هاييژگيو از .دارد يبانک ستميس ييايبا پو يتنگاتنگ رابطه هابخش نيا رشد

 رشد جهينت در و هاي اقتصادبخش ديتول در افزوده ارزش رشد نهيزم آن در و رديگيم انجام شترييب تيامن و سرعت

 شود.يم فراهم اقتصادي

 در اتيثبيب ايران، در اقتصاد مالي تامين در هابانك اساسي بسيار نقش و ايران اقتصاد بودن محور بانك به توجه با      

 فضاي هايويژگي از ييک ديگر فرط از. شود منجر قتصادا كل در بحران و ثباتيبي به تواندمي كشور بانکي تمسيس

 با اقتصادي االنفع ارههمو كه تاس افض اين در آن از ناشي نااطميناني و كالن متغيرهاي نوسانات ايران، در كالن اقتصاد

-بررسي زومل هك روديم مارش هب راناي در النك اداقتص پذيرآسيب نقاط از يکي نيز مساله اين هستند. مواجه و درگير آن

 .شودمي احساس كامال مورد اين در دقيق و علمي هاي

يا آزمايش تئوري ها و نظريه ها  تحقيق بنيادي پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشياء، پديده ها و روابط بين متغيرها، اصول، قوانين و ساخت  -1

 مي پردازد و به توسعه مرزهاي دانش رشته علمي كمك مي نمايد.

 قيق نظري نوعي پژوهش بنيادي است و از روش هاي استدالل و تحليل عقالني استفاده مي كند و بر پايه مطالعات كتابخانه اي انجام مي شود.تح -2

 تحقيقلت بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش ها، ابزارها، وسايل،تحقيق كاربردي پژوهشي است كه با استفاده از نتايج  -3

 توليدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام مي شود.

 تحقيق عملي پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي و با هدف رفع مسائل و مشكالت جوامع انساني انجام مي شود. -4

                                                 
1 . Gok han & et al 
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به دست آمده در  سوابق مربوط )بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده درباره موضوع و نتايج .6

 داخل و خارج از كشور، نظرهاي علمي درباره موضوع تحقيق(

اي چه در سطح خارجي و چه در سطح داخلي انجام نشده است اما بصورت مستقيم در رابطه با اين موضوع مطالعه     

. اثر نوسانات اقتصادي از قبيل: نوسانات نرخ ارز، نوسانات توليد ناخالص داخلي، نوسانات تو رم، نوسانات صادرات و ..

بر ساير متغيرهاي اقتصادي بررسي شده است. همچنين اثر متغيرهايي از قبيل نرخ بهره، انباشت سرمايه، رشد اقتصادي، 

 ها بررسي شده است.تورم و ... بر سودآوري بانك

گهردد كهه   ن تحقيق سهعي مهي  ها بررسي نگشته است. لذا در اياما هنوز اثر نوسانات اقتصادي بر سودآوري بانك     

هها را  ، تورم و رشد قتصادي را به عنوان نوسان متغيرهاي كالن اقتصادي در نظر گرفته و اثر آنگذاريسرمايهنوسانات 

 ها در ايران بررسي نماييم.بر سودآوري بانك

طور مستقيم يکي مايه است و بهها )ديدگاه توليدي(، نرخ بهره قيمت نهاده توليدي سرگذاران و بنگاهاز ديد سرمايه     

توانهد  اين ترتيب كاهش)افزايش( نهرخ بههره مهي   شود. بههاي توليد در قيمت تمام شده محصول محسوب مياز هزينه

موجب كاهش)افزايش( قيمت تمام شده محصول و در نتيجه قيمت محصول شود و از اين طريهق بهر سهطح عمهومي     

تواند منجر به كاهش نرخ تورم شود. از ياري بر اين باورند كه كاهش نرخ بهره ميها تأثير بگذارد. بر اين اساس بسقيمت

كنندگان وجوه با در نظر گرفتن شرايط بازار و تقاضا، طرف ديگر، نرخ بهره قيمت وجوه قابل استقراض است كه عرضه

تورم انتظاري است كه نرخ بهره را  كنند. از اين منظر )ديدگاه اقتصادي(،تورم انتظاري را در تعيين نرخ بهره لحاظ مي

اند كه در بلند مدت نرخ بهره از نرخ تورم انتظهاري متهأثر   برد. اقتصاددانان در مطالعات خود نشان دادهباال يا پايين مي

يك نيست، بلکه تغييرات نرخ بهره كمتر از تغييرات نرخ تورم انتظهاري  بهاي متناسب و يكشود ،اما اين تأثير رابطهمي

( بنابراين نرخ بهره واقعي داراي تغييرات همسويي با نرخ تورم است و روند حركت بين اين دو متغير روند 5است. )

تر نرخ بهره اسمي با نرخ تورم انتظاري را بيان مي كند. اين ارتباط در كشورهاي مختلف به كنترل بازار سرمايه متناسب

ارد. همچنين عوامل تشکيل دهنده بهازار، سهاختار بخهش پهولي و     و مقررات حاكم بر آن از طرف دولت ها بستگي د

( نتايج تجربي حاصل از برازش مدل اقتصادسنجي 1عملکرد دولت نقش مؤثري در ارتباط نرخ بهره و نرخ تورم دارد. )

مها  دارد ا ها رابطهه مثبهت وجهود   براي ايران نيز نشان دهنده اين است كه ميان نرخ سود واقعي و سطح عمومي قيمت

 حساسيت آن پايين است. 

تر از رابطه عللي نرخ بهره و نرخ تورم است، به توان گفت كه رابطه عللي نرخ تورم و نرخ بهره قوياز اين رو مي      

تر از حساسيت تغييرات نرخ تورم نسبت به اين بيان كه حساسيت تغييرات نرخ بهره نسبت به تغييرات نرخ تورم بيش

بول اين نتيجه، براي كاهش نرخ بهره بايد نرخ تورم را پايين آورد. به نظهر برخهي از صهاحبنظران    نرخ بهره است. با ق
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دهد كه در دو اقتصادي تورم مهمترين عامل باال بودن نرخ سود بانکي در ايران است. مطالعات انجام شده نيز نشان مي

شار تقاضا و تورم ناشي از فشار هزينه. تورم ناشي از گيرد : تورم ناشي از فدهه اخير تورم ايران ازدو منشأ سرچشمه مي

دليل افزايش پايه پولي از طريق افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي )كه فشار تقاضا مربوط به افزايش نقدينگي به

شده خود ناشي از كسري بودجه ساختاري دولت است( است.تورم ناشي از فشار هزينه مربوط به باال بودن قيمت تمام 

هاي بزرگ كه اغلب دولتي هستند، ضعف ساختار حکمراني آوري توليد، ناكارآيي بنگاهدليل پايين بودن فنمحصول به

ها، نبود بستر رقابهت و فقهدان انگيهزه بهراي     هاي جديد مديريت منابع در بنگاهتوجهي به روشها، بيشركتي در بنگاه

زاي اقتصاد اتخاذ اي بايد با در نظر گرفتن عوامل تورمكاهش نرخ بهرهرو هر گونه سياست گذاري است. از اينسرمايه

كه اگر علل اصلي تورم از ميان برداشته نشود ، كاهش نرخ بههره اثهري بهر كهاهش نهرخ تهورم يها افهزايش         شود، چرا

 .گذاري نخواهد داشتسرمايه

 وجود  تورم نرخ و  اسمي سود نرخ ميان مثبتي رابطة بلندمدت در كشورها از بسياري در كه دهدمي نشان هابررسي      

 تورم و اسمي سود نرخ ميان مثبت رابطة است. تورمي روند از بازتابي تقريباً اسمي، سود نرخ ميزان كه جايي تا دارد،

اسهت.   3اثر فيشر به معروف اقتصادي ادبيات در كهاست  2منسوب به ايروينگ فيشر كالسيك نظرية يك انتظار، مورد

بود كه توسط فيشر در  1380  سال در بعدها اما ، شد مطرح  1802سال در 4تورنتون توسط بار اولين هرابط اين دهرچن

 ( مطرح شد.5كتاب معروف او )نظريه بهره

 افزايش واحد يك را اسمي بهرة نرخ انتظاري، تورم نرخ در افزايش واحد يك كه داردمي بيان فيشر اثر خالصه طور به

 ( داريم:  1) رابطة طبق يا و ماندمي ثابت انتظار مورد واقعي بهرة نرخ و دهدمي

                                         (1                                                      )     ,      1i r     

 

 بسيار مدتكوتاه در انتظارات تطبيق و كامل بينيپيش فرض او نظر از كند،مي مطرح را انتظارات بحث سپس فيشر     

 اين بر فيشر بدانيم. تطبيقي بلندمدت، در را انتظارات و تأخيري را بينيپيش كه است اين ترواقعي فرض و است آل ايده

 خاطرنشان اما يابد، تطبيق جديد تورم ميزان با اقتصاد تا كشدميطول سال  80به  نزديك زيادي زمان مدت كه بود باور

 ترسريع انتظارات تطبيق و تركامل گذشته به نسبت روز هر بينيپيش جديد، دنياي در و قتصادا پيشرفت با كه كردمي

 pد:           بو خواهد برابر واقعي تورم نرخ با انتظاري تورم نرخ بلندمدت ر د بنابراين، گيرد.مي انجام

                                                 
2 . Fisher, Irving. 

3 . Fisher Effect. 
4 . Thornton. 
5 . Fisher, Irving. The Theory of Interest, 1930. New York : A, M, Kelly. 



 9 

 خواهد افزايش واحد يك را اسمي بهرة رخن تورم، در افزايش واحد يك بلندمدت در كه كندمي استدالل فيشر رو اين از

 ماند: مي ثابت واقعي بهرة نرخ ميزان و داد

                                                             (7                                 )     ,      1i r p    

 و وريبهره نظير اقتصاد اقعيو عوامل آن، كنندة تعيين عوامل و است مستقل تورم نرخ از واقعي بهرة نرخ بنابراين،

  (38، 1838و اسنودن،  181، 1821و فيشر و دورنبوش،  XIX .IV، 1380د. )فيشر، انجوييصرفه

 

 سود بانكي و رشد اقتصادي     

نظر اكثر علماي توسعه، نقش سرمايه در فرايند رشد اقتصادي اصلي و اساسي است و افزايش سرمايه هم منهوط بهه   به

گذاري خود تابع معکوس نرخ بهره است، لذا بر اساس رابطه تعدي، رشد اقتصادي با نرخ ي است. سرمايهگذارسرمايه

گذاري موجب كاهش)افزايش( اين معني كه افزايش)كاهش( نرخ بهره از طريق اثر بر سرمايهبهره رابطه معکوس دارد. به

نرخ رشد اقتصادي به تغييرات نرخ بههره اسهت.    نرخ رشد اقتصادي خواهد شد. اما آنچه اهميت دارد ميزان حساسيت

دهد كه ارتباط ميان نرخ سود واقعي با ميزان رشد نتايج تجربي حاصل از برازش مدل اقتصادسنجي براي ايران نشان مي

تر بوده، اما كشش توليد نسبت به نرخ سود بانکي پايين است. اين اقتصادي منفي است، اين ارتباط در بلندمدت مستحکم

ناپذير است و شاهدي بر اين مدعا است كه هاي نرخ سود واقعي انعطافدهد كه توليد نسبت به واكنشوضوع نشان ميم

كه در ( چرا3پذيرد،)زاي ديگر تاثير ميگذاري در اقتصاد ايران از عوامل ديگري نظير نفت و عوامل برونتوليد و سرمايه

  .پايين استمدت ارتباط ميان سود و نرخ سود واقعي بلند

 

 گذارينرخ سود بانكي و سرمايه

گذاري متغير نرخ بهره است كه با گيري براي سرمايههاي مهم در تصميمهاي اقتصادي ،يکي از متغيربر اساس نظريه    

گهذاري  گذاري رابطه معکهوس دارد؛ يعنهي افهزايش )كهاهش( نهرخ بههره موجهب كهاهش )افهزايش( سهرمايه          سرمايه

. كننهد مي تأمين استقراض و شخصي  طور كلي از دو منبع آوردهگذاران منابع مالي مورد نياز خود را بهشود.سرمايهمي

 انهواع  از يکي خريد با توانستمي  گذارسرمايه كه است هاييدرآمد واقع در شخصي آورده محل از مالي تامين هزينه

يکي  البته. است استقراض بابت پرداختي بهره استقراض يمال تأمين هزينه. آورد دست به هاآن بازده محل از هادارايي

گذاري مراجعه به بازار سرمايه از طريق فروش سهام است. عالوه بر هاي تأمين وجوه مورد نياز براي سرمايهديگر از راه

ا عبارتند از : هگذاري مؤثرند كه برخي از آنگذاري عوامل ديگري نيز در تصميم براي سرمايههزينه تأمين وجوه سرمايه

اي هاي دسترسي به منابع مالي، شرايط منطقهگذاري در هر بخش، ريسك و نااطميناني در توليد، روشسودآوري سرمايه

 .و سياسي، قوانين و مقررات مالکيت
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 (فرضيه ها )هر فرضيه به صورت يك جمله خبري نوشته شود

 بين سرمايه گذاري و نرخ سود بانکي رابطه منفي و معنادار وجود دارد. (1

 و معنادار وجود دارد. مثبتبين تورم و نرخ سود بانکي رابطه  (7

 بين رشد اقتصادي و نرخ سود بانکي رابطه منفي و معنادار وجود دارد. (8

 

 
 

 خاص انجام تحقيق( 3، ضروريات2، كاربردي1اهداف تحقيق )شامل اهداف علمي .7

 

 ها است.ها بر سودآوري بانكهدف تحقيق حاضر، مطالعه و شناسايي عوامل نوسانات اقتصادي و اثر آن -1

 

 

 

 

 

2- 

 

 

 

 

 
 

 

در صورت داشتن هدف كاربردي بيان نام بهره وران )اعم از موسسات آموزشي و اجرايي و  .8

 غيره(:
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 قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود.()اين جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست؟ . 11

 

 موضوع مورد مطالعه تاكنون كار نشده است.
 

 
 

 
 

 امضا                                                                                                               
 

 
 

 روش كار.11
 

 :الف: نوع روش تحقيق

 مطالهب  تحليهل  از كه است استوار قياسي استدالل پايه بر فرضيه آزمون جهت تحقيق اين در استفاده مورد روش     

 نوع از حاضر تحقيق است، تاريخي و واقعي اطالعات استفاده مورد هايداده اينکه به نظر د.شومي ناشي تجربي و نظري

 از پژوهش اين .است توصيفي وعن از تحقيق هاداده آوريگرد نحوه حسب بر و شوديم محسوب نگر گذشته تحقيقات

 معلولي و علت روابط بررسي رويدادي، پس تحقيقات هدف . است رويدادي پس ايزمينه تحقيقات جمله هافرضيه نظر

 .است شده انجام عمل علت يافتن اميد به قبلي زمينه و موجود نتايج مطالعه طريق از
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 انه اي و غيره(:ب: روش گردآوري اطالعات )ميداني، كتابخ

 ايكتابخانهه  روش از پهژوهش  متغيرههاي  شناسهايي  و موضوع ادبيات جهت نياز مورد اطالعات آوريجمع براي     

 عالوه به گرديده، اخذ اينترنتي علمي هايسايت از كه معتبر نشريات در موجود هايمقاله روش اين در. شودمي استفاده

. شد خواهد استفاده موضوعات با مرتبط هايكتاب و ارشد كارشناسي و دكتري هايمهناپايان ها،نمايه علمي، هايمجله

 ساير و ايران آمار مركز ايران، مركزي بانك رسمي هايسايت از نيز تحليل و تجزيه به مربوط هايداده آوريجمع براي

 .شد خواهد استخراج كرد، تهيه هاآن از بتوان را تحقيق هايداده كه نهادهايي

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

پ: ابزار گرد آوري اطالعات )پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فيش، جدول، نمونه برداري، تجهيزات آزمايشگاهي و 

 بانك اطالعاتي و شبكه هاي كامپيوتري و ماهواره اي و غيره(:

 انترنت و سايت بانك مركزي و مركز آمار ايران و تحقيقات در كتابخانه

 

 

 

 

 
 

 ه و تحليل اطالعات:ت: روش تجزي

 VARجهدا كهرده و در مهدل     EGARCH، را با رهيافهت  رشداقتصادي و سرمايه گذاري و تورمنوسانات  ابتدا     

 كنيم:جايگذاري مي
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هاي شرطي ( پيشنهاد گرديد. او در اين مدل واريانس1331نمايي توسط نلسون ) GARCHيا  EGARCHمدل       

شهود  نمايي به صهورت زيهر محاسهبه مهي     GARCHكند. واريانس شرطي مدل يبندي مرا به صورت ديگري فرمول

 (:1331، 1)نلسون

                                                           2 2 11
1 2 2

1 1

2
ln ln tt

t t

t t

uu
     

 




 

 
     

  

 

لگاريتمي است و لذا ضرايب به صورت  اين مدل داراي چند مزيت است. اوالً در اين مدل، متغير وابسته يعني       

مثبت خواهد شد. بدين ترتيب نيازي به اعمهال   توانند مثبت يا منفي باشند كه در حالت متغيرهاي سمت راست مي

ها نيز نامتقارن باشد، آنها را اين محدوديت كه ضرايب الزاماً غيرمنفي باشند وجود ندارد. ثانياً در اين مدل اگر اثر شوک

برابر صفر باشد،  تواند مثبت يا منفي باشد. در اينجا نيز اگر مي است كه  ضريب  گيرد، زيرا نظر ميدر 

و اثر  هاي مثبت برابر هاي مثبت است. به عبارت ديگر اثر شوکهاي منفي بيشتر از اثر شوکدهد كه اثر شوکنشان مي

 است. هاي منفي برابر شوک

و بر اساس روابط كلي اقتصاد ايران و ساير مطالعات انجام شده،  ات مجزا بر روي متغيرهاي مدلبه تبعيت از مطالعحال 

 گردد. برآورد مي 1837-1858براي ايران خالل سالهاي  VARمدل 

 شکل تبعي مدل به صورت زير است:

                                                                                                        
4

0

1

t i t i t

i

y y  



   

 كه در آن:

                                                                                        ( , , ,  INVEST)y INFL GDP 
infl قيمت مصرف كننده و  شاخصGDP  توليد ناخالص داخلي وinvest و  انباشت سرمايهπ .نرخ سود بانکي است  

 مناسب براي نرخ سود اسمي به دو دليل نيازمند تأمل بيشتري است:هاي استفاده از داده

 تغيرها را در مدلي كه بهق تمامي ممقادير دقيتوانيم كنيم كه ميكند: ما در ابتدا فرض مياشاره مي 7همانطور كه گرين

افتد. يکي از مشکالتي كه ممکن است متأسفانه اين، به ندرت اتفاق مي . اماستي تصريح شده است، به دست آوريمدر

 اي مبهم با مقادير واقعي متغيرها همخواني داشتهگيري نشوند و يا به گونهها دقيق اندازهداده پيش بيايد ، اين است كه

 .اي از اين متغيرها استنمونه باشند. نرخ بهره،

اوان نيز با مشهکالت فهر   هاي دقيق در مورد نرخ بهره حتي در كشورهاي توسعه يافتهآوردن دادهبنابراين به دست     

مي كنند، به عنوان مثال در مطالعات تجربي مربوط به  تغير استفادههاي متفاوتي براي اين مهمراه است و محققان از داده

، "نرخ اسناد خزانه"، "نرخ اوراق قرضه سه ماهه"، "نرخ برات بازرگاني سه ماهه"هاي مربوط به فيشر از داده اثر آزمون

 ، به عنوان نرخ بهره اسمي استفاده شده است."نرخ اوراق بهادار بازرگاني"

                                                 

. Nelson1 

7.  Greene,W, H. 
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 ه و تقاضاي منابعتحقيق، از عرض ، مطابق ادبياتدر مدل تحقيق حاضر تصريح شده استمتغير نرخ سود اسمي كه       

ان، با مشهکلي دو  مناسب براي نرخ سود اسمي در اير هايپولي در بازار آزاد تعيين مي شود، لذا به دست آوردن داده

 :چندان مواجه است

و تقاضاي پول تعيين  از يك سو نرخ سود بانکي توسط مقامات پولي به صورت دستوري و بدون ارتباط با عرضه     

ي كه تابع عرضه و تقاضا در اين غيررسم ة نرخ سود بازارطالعات و آمار كامل و موثق دربارديگر اشود و از سوي مي

ر تحقيق حاضر هاي مربوط به اين متغير، دمشکالت ناشي از داده باشد. براي حداقل كردنبازار است، در دسترس نمي

سهه  نرخ سود اسمي استفاده كرده و بهه آزمهون   متغيرهاي متفاوتي به عنوان متغير جايگزين  ، ازدر سناريوهاي مختلف

 :دشوتحقيق به صورت زير تعريف مي در هانرخ سوداوري بانك فرضية تحقيق خواهيم پرداخت. بنابراين متغير

1π هاي بانکي()نرخ سود موزون سپرده هاي بانکييانگين وزني نرخ سود انواع سپردهم 

7π  نرخ سود موزون تسهيالت بانکي( کيبان تسهيالتميانگين وزني نرخ سود انواع( 

8π هاي بانکي و نرخ تورممجموع نرخ سود موزون سپرده 

3π نرخ بازدهي اجارة مسکن در مناطق شهري 

ن نرخ به دليل دستوري بودن تعييهاي مربوط به دو سناريوي اول داده) (1832كميجاني )به تبعيت از نتايج مطالعه      

 هاي مربوط بهتند نوسانات بازار را منعکس كنند، به ويژه دادهيوهاي سوم و چهارم قادر نيسسنار ه خوبيها، بسود بانك

( ما نيز نرخ بازدهي اجاره مسکن در مناطق به دليل رقابتي بودن بازار مسکن، قابل اعتمادترند ،نرخ بازدهي اجارة مسکن

 كنيم.ها لحاظ ميشهري را به عنوان متغير نرخ سودآوري بانك

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 . جدول زمان بندي مراحل انجام دادن تحقيق از زمان تصويب تا دفاع نهايي12

 تا تاريخ از تاريخ تاريخ تصويب
   مطالعات كتابخانه اي
   جمع آوري اطالعات

   تجزيه و تحليل داده ها
   نتيجه گيري و نگارش پايان نامه

  تاريخ دفاع پاياني
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    طول مدت اجراي تحقيق

 

 

 فهرست منابع و مآخذ )فارسي و غير فارسي( مورد استفاده در پايان نامه به شرح زير:. 13

 كتاب: نام خانوادگي، نام، سال نشر، عنوان كتاب، مترجم، محل انتشار، جلد

 عنوان نشريه، سال، دوره، شماره، صفحهمقاله: نام خانوادگي، نام، عنوان مقاله، 

 منابع داخلي

 خنر اتتغيير و مالي زيساآزاد ههاي سياست اتثرا يابيارز»(،1831) رضايعل ا،يكيرهادف ن،يعالءالد ،يازوج .1

صهص   ،3شهماره   ،2 سهال  ،ياقتصاد يهاپژوهش ،فصلنامه«انيرا دقتصاا در مالي بخش توسعه بر بانکي هبهر

130-113. 

ي سهوري، تههران،   (، راهنماي نوين اقتصاد كالن، ترجمه منصهور خليلهي عراقهي و عله    1838اسنودن، برايان ) .7

 انتشارات برادران.

هاي زماني، ترجمه مهدي صادقي و سهعيد شهوال پهور، انتشهارات     (، اقتصادسنجي سري7003اندرس، والتر ) .8

 .1831دانشگاه امام صادق)ع(، 

ها و ها بر متغيرهاي كالن اقتصادي، فصلنامه پژوهش(، بررسي تاثير تغيير نرخ سود سپرده1837باصري، بيژن) .3

 .51-73، صص 72هاي اقتصادي، سال يازدهم، شماره سياست

، آزمون رابطة بلندمدت بين نرخ سود تسهيالت بانکي و نرخ تهورم ، 1832كميجاني، اكبر و دومان بهرامي راد  .5

 .37شماره  - 1832بهار «  ياقتصاد قاتيمجله: تحق

 انتشهارات  :تههران  ششهم،  پچا دوم، جلد ابريشمي، حميد ترجمه سنجي، اقتصاد مباني(، 1833گجراتي، د ) .1

 .تهران دانشگاه

 منطقهه  يها)كشهور  ياقتصهاد  كالن يرهايبر متغ يمال يسازاثر آزاد»(، 1833)اعظم ان،يمجتهد، احمد و احمد .2

 .7، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره «(منا

 چهارم مارهش اول، سال دوم، دوره اقتصادي، مجله بانکي، سود ميزان كاهش داليل  (،1830موحدي نژاد، علي) .3

 .71-17 صص پنجم، و

 انکي،به  ومعله  ديريتم دارش كارشناسي رساله تکليفي،( اعتبارات) تسهيالت بر (، تحليلي1821مونسان، ن، ) .3

 .ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك ايران، بانکداري عالي هموسس
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 علم، نور و اقتصادي علوم دانشکده نشر سنجي، اقتصاد در 4 ايويوز راهنماي(، 1830ر)  رضائي، ن و مهرگان، .10

 .اول چاپ

 .مختلف هاي شماره ايران، اسالمي جمهوري مركزي بانك اقتصادي، نماگرهاي .11

 رسا. تان(، ريشه واحد و همجمعي در اقتصادسنجي، تهران، موسسه خدمات فرهنگس1823نوفرستي، محمد ) .17
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 . هزينه هاي تحقيق پايان نامه14

 جه پايان نامه و ميزان هر يك )ريالي، ارزي، تجهيزاتي و غيره(الف: منابع تامين بود

 تجهيزات و تسهيالت بودجه ارزي بودجه ريالي نام مؤسسه رديف

1     

     

     

     جمع
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 ب: هزينه هاي پايان نامه

 : هزينه هاي پرسنلي )براي مواردي كه در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد(1ب

 تعداد افراد ع مسوليتنو
كل ساعات كار براي 

 طرح

حق الزحمه در 

 ساعت
 جمع

     

     

     

 جمع هزينه هاي تخميني به ريال

 

 : هزينه هاي مواد و وسايل )وسايلي كه صرفا از محل اعتبار طرح تحقيق بايد خريداري شوند(2ب

نام ماده يا 

 وسيله

مقدار 

 مورد نياز

مصرفي، 

 غيرمصرفي

ساخت 

داخل يا 

 خارج

 شركت سازنده

 قيمت كل قيمت واحد

 ارزي ريالي ارزي ريالي

         

         

         

         

         

         

 جمع هزينه هاي مواد و وسايل به ريال                   

 

 : هزينه هاي متفرقه3ب

 ارزي ريالي شرح هزينه رديف
معادل ريالي بودجه 

 ارزي
 كل هزينه به ريال
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     هزينه تايپ 1

     هزينه تكثير 2

     هزينه صحافي 3

     هزينه عكس و اساليد 4

     هزينه طراحي و خطاطي 5

     نقاشي، كارتوگرافي 

     هزينه خدمات كامپيوتري 6

     هزينه هاي ديگر 7

     جمع

 

 جمع كل هزينه ها

 زينه كل به رياله ارزي ريالي نوع هزينه رديف

    پرسنلي 1

    مواد و وسايل 2

    مسافرت 3

    متفرقه 4

    جمع كل

 

 . تاييدات:15

 الف:

 نام و نام خانوادگي استاد راهنما:

 

 امضا تاريخ

 

 

 نام و نام خانوادگي استاد مشاور:

 

 امضا تاريخ
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 امضا تاريخ نام و نام خانوادگي استاد مشاور:

 

 

 

 

 ه كميته تخصصي گروه درباره:ب: نظري

 . ارتباط داشتن موضوع تحقيق با رشته تحصيلي دانشجو:1

 داردارتباط دارد                                                    ارتباط فرعي دارد                                      ارتباط ن

 . جديد بودن موضوع:2

 در ايران بلي                                          خير                                             بلي                   

 . اهداف بنيادي و كاربردي:3

 قابل دسترسي است                                       قابل دسترسي نيست                                مطلوب نيست

 ساله:. تعريف م4

 رسا است                                                          رسا نيست

 فرضيات: .5

 درست تدوين شده است                                          درست تدوين نشده و ناقص است 

 

 . روش تحقيق دانشجو:6

 مناسب نيست                مناسب است                                        

 . محتوي و چارچوب طرح:7

 از انسجام برخوردار است                                                 از انسجام برخوردار نيست

 

 

 

 ب: تاييد نهايي:
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 امضا نوع راي سمت و تخصص نام و نام خانوادگي رديف

1     

2     

3     

4     

5     

 

 تحقيق پايان نامه آقاي:  موضوع

 دانشجوي مقطع: كارشناسي ارشد                    رشته: علوم گياهي

  تحت عنوان:

 در جلسه مورخ                                كميته تخصصي گروه مطرح شد و به اتفاق آرا      يا با تعداد      راي از     راي مورد

 نگرفت.       تصويب اعضا قرار گرفت    

 امضا          مدير گروه:                                                            تاريخ:                                                 

 

 ت: نظريه شوراي پژوهشي دانشگاه:

 دانشجوي مقطع: كارشناسي ارشد          موضوع و طرح  تحقيق پايان نامه آقاي: توحيد رمضاندوست                   

 رشته: علوم گياهي                  كه به تصويب كميته تخصصي مربوط رسيده بود، در جلسه مورخ:                         

شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضا )تعداد     نفر( قرار گرفت 

 .گرفتن\

 

 

 

 نوع راي نام و نام خانوادگي رديف

)موافق يا 

 مخالف(

 توضيحات امضا

1     

2     
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 5فرم شماره 

 

 

 

 

 يباسمه تعال

 فرم گزارش پيشرفت كار

 

 دانشجو:

 رشته:

3     

4     

5     

6     

7     

8     

نام ونام خانوادگي معاون 

 پژوهشي واحد

 امضا تاريخ

   

شماره ثبت در امور پژوهشي 

 واحد

 تاريخ ثبت 
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 عنوان پايان نامه:        

 تاريخ تصويب پايان نامه:                                   نيمسال:

 بررسي كننده:

 مشاور )استادان(استاد راهنما                               استاد            

 ه شدند:موارد زير براي رفع اشكاالت تذكر داد

 

 

 تاريخ مقرر براي رفع اشكاالت:

 

 نام و نام خانوادگي و امضاي استاد راهنما:

 

 نام و نام خانوادگي استاد مشاور: 

 

 چگونگي رفع اشكاالت:

 

 نام و نام خانوادگي و امضاي استاد راهنما:

 

 نام و نام خانوادگي استاد مشاور: 

 


