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های ها در مقابل شوکهای اقتصاد کشور، با تقویت قابلیت دوام بانکبخشترین کی از مهمها به عنوان یآوری در بانکتوسعه مفهوم تاب

های ناشی از شوند، فضایی را برای به حداقل رساندن آسیبهای عملیاتی، اعتباری و نقدشوندگی میمختلف که منجر به بروز ریسک

ها نیز پرداخته آوری مالی در بانکتوسعه مفهوم تاب های اخیر کمیته بال بههای مالی فراهم خواهد کرد. حتی در یکی از گزارشبحران

بینی و ها )شامل پیشقابلیت پوشش شوککار در مقابله با رویدادهای مخرب با دو ویژگی  آوری به معنای قابلیت یک کسب وشد. تاب

وقوع بحران است. از آنجا که  ها( و دیگری به حداقل رساندن انحراف از سطح عملکردی عادی پس ازریزی برای کنترل ریسکبرنامه

 اتالف از یریجلوگگیرد، باعث آوری اقتصاد یک کشور است و در روند اقتصاد مقاومتی نیز قرار میها در مسیر تابآوری مالی بانکتاب

موسسات مالی ابالغ  ها وآور به بانکای از قوانین الزامشود و در آینده نیز ممکن است به شکل مجموعهمی سوددست رفتن  از و هیسرما

اند که وجود یک ساختار یکپارچه با نگاه توأم به رسد. تحقیقات این حوزه نشان دادهگردد، آشنایی با این مفهوم ضروری به نظر می

ار ای از چرخه تجاری و برای هر نوع مدل کسب و کار بانکی، بسیار کمک کننده بوده است. تمرکز روی ساختگذشته و آینده در هر دوره

های بانک، کفایت سرمایه، پوشش نقدینگی، اهرم، نسبت پوشش نقدینگی، نرخ تأمین وجوه پایدار و توزیع منابع مالی ها و بدهیدارایی

ها است. هدف از برگزاری این دوره آشنایی با انواع آوری مالی در بانکهای قرار گرفته در مفهوم تابترین بخشبانک از جمله مهم

آوری آوری مالی، جایگاه مدیریت ریسک مالی در تابهای تابآوری مالی، جنبهها، رویکردهای تعیین تابوری مالی در بانکآتعاریف تاب

آوری مالی است. این دوره آموزشی بر اساس تحقیقات انجام شده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر های ارائه شده برای ارتقای تابو سیاست

 ایه در موسسه آموزش عالی بانکداری ایران طراحی شده است.و برای اولین بار جهت ار
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 وزشیآم دوره

هاکآوری مالی در بانتاب  
 

 

ن:مخاطبا  

  سکیر یکارکنان واحدها

 سکیر تهیکم 

 :یادگیری  طراحی شده برای

 آوری مالیتعاریف و مفاهیم پایه تاب 

 آوری مالیالمللی در خصوص مفهوم تابمرور قوانین بین 

  آوری مالیدانشگاهی در خصوص مفهوم تابمرور مطالعات 

 آوری مالیبررسی جایگاه ریسک در تاب 

 هامعرفی مدیریت تاب آوری در بانک 

 آوری مالیهای تابآشنایی با سنجه 

 آوری مالیآشنایی با نحوه محاسبه تاب 

 آوری مالیهای ارتقای تابیک نگاه اولیه برای سیاست 
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