فزم ب
فزم اطالعات پايان نامو ىاي كارشناسي ارشد و دكحزاي حزفواي
نام واحد دانشگاىي :دىاقان
نام و نام خانوادگي دانشجو:

كد شناسايي پايان

نیما افضم

كد واحد :
نامو:
سال و نیمسال اخذ پايان نامو:

پور
شمارة دانشجويي 910833122 :
عنوان پايان نامة كارشناسي ارشد يا دكحزاي حزفواي :اوذاسي گیزی ریسک اعتثاری
تسٍیالت اعطایی تً تخصٌای مختلف اقتصادی (مطالعً مُردی :پستتاوک
ایزان)
جاريخ دفاع اس پايان نامو:
جعداد واحد پايان نامو:

نمزة پايان نامة دانشجو بو عدد :
بو حزوف:

چكیدة پايان نامو( :شامم خالصو ،اىداف ،روشىاي اجزا و نحايج بدسث آمده)

ریسک اعتثاري یکی اس مٍمتزیه عُامل تُلیذ ریسک در تاوکٍا َ
مُسسات مالی است .ایه ریسک اس آن جٍت واضی می ضُدکً دریافت
کىىذگان تسٍیالت تمایل یا تُاوایی تاسپزداخت تذٌی خُد را تً تاوک
وذاضتً تاضىذ کً اسآن تً عىُان وکُل یاد می ضُد کً متزادف ریسک
اعتثاري استٌ .ذف ایه مطالعً تزرسی

ریسک اعتثاری پزتفُی

تسٍیالت اعطائی پستتاوک ایزان در تخصٌای مختلف اقتصادی(صىعت
َ معذن ،تاسرگاوی ،کطاَرسی َ مسکه) َ مقایسً آن در تخص ٌای
مختلف در پست تاوک در دَري سماوی پایان سالٌای  1389الی 1391
اوتخاب َ تا اطالعاتی کً اس اوُاع تسٍیالت اعتثاری ،اوُاع
تخصٌای اقتصادی ،اوُاع تاسپزداخت تسٍیالت ،وزخ تٍزي تسٍیالت،
وزخ تٍزي تذَن ریسک(وزخ تٍزي اَراق مطارکت) َ ماوذي
تسٍیالت(اس قثیل ماوذي جاری ،سزرسیذ گذضتً َ ماوذي معُق)
تًدست میآَریم تکمیل میضُد.

رَش مُرد استفادي در تٍیىً

یاتی ،رَش ویُته در حل معادالت غیزخطی می تاضذ.
وتایج جذَل

تا تُجً تً

 َ 9-4ضزایة تزآَردی تا استفادي اس الگُریتم

ژوتیک کً وطان داد ریسک اعتثاری در تخص ٌای مختلف تً تزتیة
اس سیاد تً کم تخص ٌای کطاَرسی ،مسکه ،صىعت َ معذن َ
تاسرگاوی می تاضذ ،می تُان پیطىٍاد داد تسٍیالت اعطایی تً
تزتیة در تخص ٌای تاسرگاوی ،صىعت َ معذن ،مسکه َ کطاَرسی
پزداخت ضُد.

کلمات کلیدی :ریسک اعتثاری ،پست تاوک ،الگُریتم ژوتیک.
Credit risk, post banks, Genetic Algorithms

امضا استاد راٌىما
امضا مذیز گزَي
پژٌَص َ فىاَری

امضا معاَن

