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محُرٌای ٌمایش
تجذیذ ساختار وظام باوکیسازی وظام مالی کشُر ضرَرت یکپارچً

 تاسار پْل
 َتاسار طزهای
 تیوَ ّ تاسًشظتگی 
 َطاسی  طاسی طاختار ًظام هالی کشْر در هقاّم ًقش یکپارچ

ْکآى در تزاتز  ُای داخلی ّ خارجی ش

 هعواری ًظام تاًکی
 تاًکی رقاتت تیي
 ُا درجَ توزکش ّ چگالی تاًک

 ًظارت تاًکی ّ طالهت هالی
 چارچْب ًظارت تاًکی 
 َُا تٌذی تاًک ارسیاتی طالهت ّ رتث 
 ُای ًاظز تز افشایش رقاتت در صٌعت تاًکی طیاطت
 تجزتَ جِاًی در ًظارت ّ طالهت تاًکی 

 ُا طاختار تاًک
 ُا افشایش طزهایَ تاًک 
 ٍُا داری تاًک تٌگا 
 ُا تحلیل جزیاى ّجٍْ در تاًک 
 هذیزیت هطالثات غیزجاری 
 ُا اصالح طاختار تزاسًاهَ تاًک 
 ُا تاًک در اطتقزار حاکویت شزکتی
 اصالح طاختار هذیزیت ریظک 

ارزیابی اثربخشی الگٌُای تأمیه مالی در اقتصاد ایران

 تأهیي هالی دّلت
  هالی تخش ًفت ّ گاستأهیي
 تأهیي هالی تخش صٌعت ّ تجارت

 ٍُای تشرگ تأهیي هالی تٌگا 
 ٍُای کْچک ّ هتْطط تأهیي هالی تٌگا

 تأهیي هالی تخش هظکي
 کٌٌذٍ تأهیي هالی هصزف 

سیاست ارزی َ مذیریت بازار ارز سیاست پُلی َ ساختار پایذار وظام باوکی

 ُای طْد تعادلی  طاسّکار تعییي ًزخ 
 تاًکی ًقش تاًک هزکشی در ُذایت تاسار تیي 
  ّ (…خلق اتشارُای جذیذ تزای طیاطتگذاری پْلی )تاسار تذُی

 ًزخی کزدى ارس ّ حفظ پایذار آى تز اطاص  هکاًیظن تک
ُای اقتصاد هقاّهتی طیاطت

 ًزخی ارس ُای تِذیذکٌٌذٍ ًظام تک ریظک 
 ًْطاى درآهذُای ًفتی ّ هذیزیت ًزخ ارس 
 ٍتاسار طلف ارساًذاسی  را 
 َگذاری خارجی ّ هذیزیت حظاب طزهایَ طزهای
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