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مدل سازی ریسک عملیاتی در شرایط کمبود داده
معزفی ديرٌ:
ریسک عولیاتي یکي اس قذیوي تزیي ٍ هْمومتمزیمي اًمَا
ریسک است کِ هَسسات هالي ٍ باًک ّا با آى هَاجِ همي
باضٌذ .اّویت ایي ریسک بِ اًذاسُ ای است کِ کمومیمتمِ
ًظارت باًکي بال در باسًگزی هقزرات کفایت سزهایِ ( بمال

محتًای ديرٌ:

مخاطبان ديرٌ:

مقذمٍ ای بز ریسک عملیاتی ي ريیکزد بیشیه
کارضٌاساى ادارات ریسک ٍ ادارات باسرسي ٍ کٌتزل ّای
 ریسک عولیاتي در باًکْای کطَر ٍ رٍیکزد باسل  2بِ ریسک عولیاتي داخلي
 هزٍری بز رٍش بیشیي ٍ کاربزدّای آى در ضزایط کو َد دادُ
پیشىیاس ديرٌ :فاقذ پیطٌیاس
 هشایا ٍ پیص ًیاسّای ریسک عولیاتي با رٍش بیشیي
مذت ديرٌ 51 :ساعت

 ) IIایي ریسک را بعٌَاى یکي اس ریسکْا در هماماسم مات

 .ريشُای تخمیه تابع تًسیع ریسک عملیاتی با ريیکزد بیشیه

هزبَط بِ کفایت سزهایِ باًک ّا ٍارد ًومَدُ اسمت .ایمي
ریسک ًاضي اس ًاهٌاسب بَدى ٍ عذم کفایت فزآیمٌمذّما ٍ

 رٍش  Bootstrappingبِ ریسک عولیاتي در رٍیکزد بیشیي
 استفادُ اس ًظزیِ باٍرهٌذی ( )credibility theoryدر رٍیکزد
بیشیي

رٍیذادّای خارج اس هَسسات هالي ٍ باًکْا هي باضمذ .بمِ

مزيری بز وحًٌ پیادٌ ساسی ريیکزد بیشیه در ريش تًسیع سیان

رٍضْا ،افزاد ٍ سیستن ّای داخلي ٍ یا ًماضمي اس ٍقمَ
دالیل گًَاگَى در هااس ِ ٍ هذل ساسی ریسک عولیاتي با
کو َد دادُ هَاجِ ّستین .لذا ایي دٍرُ بزای پزداختي بمِ
چٌیي ضزایطي تذٍیي ضذُ است.

اَذاف ديرٌ:

 بزرسي رٍضْای هتعارف تخویي تابع تمَسیمع ریسمک






عولیاتي در باًک
 هااس ِ سزهایِ هَرد ًیاس ریسک عولیاتي بما رٍیمکمزد



ًاَُ تزکیب چٌذیي پایگاُ دادُ ای بزای کوي ساسی ریسک
عولیاتي با استفادُ اس رٍیکزد بیشیي
ًاَُ دخیل ًوَدى ًظزات خ زگاى در کوي ساسی ریسک عولیاتي
با رٍیکزد بیشیي
ًاَُ تزکیب چٌذیي پایگاُ دادُ با استفادُ اس ًظزیِ باٍرهٌذی
هااس ِ سزهایِ هَرد ًیاس با استفادُ اس تَسیعْای پیص گَیاًِ رٍش
بیشیي ٍ بزرسي چٌذ هَرد هطالعاتي R
هزٍری بز ًاَُ پیادُ ساسی رٍیکزد بیشیي در ًزم افشار اکسل
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َشیىٍ ديرٌ:
9.988.888ریال

َشیىٍ بزگشاری شامل محتًای آمًسشی ,پذیزایی
میان يعذٌ ،واَار ي صذير گًاَیىامٍ می باشذ.
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