موضوع :فراخوان دستاوردهای علمی ،پژوهشی بانکداری سبز

پژوهشگر محترم ،با سالم

همانگونه که استحضار دارند ،توجه به حفاظت از محیط زیست یکی از راهبرد های اصلی بانک کشاورزی است و در همین راستا،
این بانک تالش نموده به عنوان اولین بانک ایرانی اصول نظام "بانکداری سبز" را به اجرا بگذارد .این فرایند با اجرای پروژه ای
مشترک با  UNDPبا عنوان "بانکداری سبز در راستای رشد فراگیر و توسعه پایدار" به انجام رسیده است .اینک بانک
کشاورزی در نظر دارد با شناسایی عالقمندان به موضوع بانکداری سبز و به طور کلی تامین مالی سبز در کشور ،مجموعه تالش
های انجام شده در این زمینه را گردآوری نماید و دانش موجود را به سایر نهاده ها و سازمانهای ذینفع گسترش دهد .لذا ،از
صاحبنظران ،پژوهشگران ،اساتید ،دانشجویان وکارشناسان محترم در این حوزه دعوت می شود یک نسخه از کتب تالیف شده،
پایان نامه ،رساله ،مقاالت ،پروژه ها و یا سایر فعالیت های تحقیقاتی خود را در زمینه های بانکداری سبز ،تامین مالی سبز ،خدمات
مالی سبز و تامین مالی پایدار به مرکز پژوهش های کاربردی بانک کشاورزی ،با رعایت موارد ذکر شده در جدول زیر ،حداکثر

تا روز شنبه  31خردادماه سال  1399از طریق ایمیل و با درج شماره تماس ،ارسال فرمایند .شایان توضیح است مرکز پژوهش های
کاربردی بانک به سه اثر برتر (انتخاب شده توسط کمیته داوران) جوائزی را تقدیم خواهد نمود.
مستندات جانبی

ویژگی ها

ردیف

نوع پژوهش یا مستند

1

کتاب

چاپ نخست از  1394به بعد

2

رساله یا پایان نامه

اخذ رتبه بسیار خوب یا عالی ،سال دفاع از  1394به یک نسخه از پژوهش بر روی لوح فشرده بعالوه

3

مقاله علمی پژوهشی

4

طرح پژوهشی

طرح اجرا شده از سال  1394به بعد

5

پروژه اجرا شده

پروژه اجرا شده از سال  1394به بعد

یک نسخه از کتاب

بعد

خالصه ای از پژوهش ( 15صفحه)

چاپ شده یا تایید شده برای چاپ از سال  1395به

یک نسخه از مقاله

بعد
خالصه ای از طرح با تاکید بر دستاوردهای آن (15
صفحه)
خالصه ای از طرح با تاکید بر دستاوردهای آن (15
صفحه)

نشانی مرکز پژوهشهای کاربردی بانک کشاورزی :تهران ،بزرگراه جالل آلاحمد ،نبش خیابان پاتریس لومومبا ،شماره ( 247ساختمان مرکزی بانک
کشاورزی).
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