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اصالح فرآیند توسعه محصوالت و خدمات بانکی مبتنی بر تحلیل ماتریس ریسک -کنترل

علی حبیبی ،سجاد خزایی

96

برآورد اعتباری ریسک مشتریان بانکی با استفاده از روش های داده کاوی

هادی گنجی زهرایی ،سیده میناحسینی

97

ارائه الگویی برای قیمت گذاری اوراق سلف موازی نفتی براساس مدل قیمت گذاری اختیار معامله بلک شولز

سارا حنجری ،قاسم نیک جو

98

بررسی رویکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در مدیریت ریسک بازار سرمایه

سید علی حسینی ،نسترن عضدی فر

99

شناخت و ارزیابی ریسک سیستمی در بانکها و مؤسسات مالی چالشها و راهکارها

عاطفه علیدوستی ،مصطفی نامدار

100

بررسی عملکرد سرمایه گذاری خطرپذیر مستقل در مقایسه با سرمایه گذاری خطرپذیر وابسته به بانک با استفاده از نگرش سیستمی و پژوهش عملیاتی

علی فروض باستانی ،حامد حامدی نیا ،محمد قجری

