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کنترل و  ،یریاندازه گ ،ییبه منظور شناسا یبانک مرکز ایمقام ناظر  یاطیاحت یمقررات و رهنمودها کرد،یرو نیدر ا

در حوزه کسب و کار  ینگر نسبت به مسائل و مشکالت احتمال ندهیآ کردیرو کی جادیا نیها و همچن سکیکاهش ر

 سکیثر رؤم تیریمد یکه برا کردیرو نیمربوط به ا یابزارها واز روش ها  یکی ن،یگردد. بنابرا یم هیو ارا هیبانک ها ته

 کیآزمون  نیا .باشد یروش آزمون بحران م ، اجرا است یبرا یمختلف یهاروش رندهیبوده و دربرگ تیحائز اهم اریبس

 ییارویور یبرا یمؤسسات اعتبار ازیمورد ن هیسرما زانیبوده که م سکیر تیریمد یابزارها گریدر کنار د یلیابزار تکم

 نییشوک ها را تع نیاز وقوع ا یناش یها انیو پوشش ز ینگینقد ای یمختلف مثالً شوک اعتبار یبا شوک ها منیا

 کند. یم یانیوقوع شوک و بحران کمک شا طیکشور در شرا یشبکه بانک یبه حفظ ثبات مال نیکرده و بنابرا

آزمون  گاهیو آزمون بحران؛ جا یثبات و سالمت بانک سک،یر تیریمد میبا مفاه ییآشناهدف از برگزاری این دوره 

 باشد.می آن یاینحوه انجام آزمون بحران و مزا ؛یاطیبحران در مقررات احت

 ساعت 8

   دوره معرفی  

 
 وزشیآم دوره

 یآزمون بحران در بانکدار

(Stress testing ) 

 

 مخاطبین:

سکیر یکارکنان واحدها  

سکیر تهیکم   

یبده - ییدارا تهیکم   

 :پیش نیاز

 نیازفاقد پیش 

 :یادگیری  طراحی شده برای

 مفهوم ثبات و سالمت در بانک ها 

  آن ها رییو علت تغ یاطیمقررات احتهدف از 

 آن ها تیریمد یبانک ها و ابزارها یها سکیر انواع 

 آزمون بحران و هدف از آن در بانک ها فیتعر 

 انجام آزمون بحران یها روش 

 در ارتباط با آزمون بحران یسازمان ساختار 

 آزمون بحران و نحوه استفاده از آن جینتا 

 بال تهیبر مقررات کم یا مقدمه 

 در خصوص انجام آزمون بحران ییمثال ها ذکر 
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 دکتری مدیریت مالی 
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