فزم ب
فزم اطالعاخ پايان نامو ىاي كارشناسي ارشذ ً دكتزاي حزفواي
نام ًاحذ دانشگاىي :دىاقان

كذ ًاحذ :
نامو:

كذ شناسايي پايان

نام ً نام خانٌادگي دانشجٌ :کتايٌن نادری
شمارج دانشجٌيي 911096830 :
عنٌان پايان نامح كارشناسي ارشذ يا دكتزاي حزفواي :تزرسی تاثيز ريسک
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تاسار(تٌليذ) ،ريسک نقذينگی ،ريسک اعتثاری تز سپزده ىای تانکی ( منتخة
تانکيای خصٌصی ً دًلتی)
تاريخ دفاع اس پايان نامو:
تعذاد ًاحذ پايان نامو:

نمزج پايان نامح دانشجٌ تو عذد :
تو حزًف:

چكيذج پايان نامو:

در ادبیات هالی ،سزهایَ گذاراى ّ هذیزاى یک بٌگاٍ اقتصادی عالٍّ بز باسدٍ
دارایی بَ ریسک دارایی ًیش هی اًذیشٌذ .ریسک ًقذیٌگی ّ ریسک اعتباری
یکی اس بشرگتزیي چالش ُای صٌعت باًکذاری است کَ بایستی تحت
شزایط هختلف ّ هتٌْع اقتصادی  ،هذیزیت شْد .در ُویي راستا در ایي
هطالَ بَ بزرسی ایي هْضْع بزای باًک ُای دّلتی ّ خصْصی در طی
سالِای  1380-91پزداختَ هی شْد.کلیَ هحاسبات ّ عولیات ریاضی ایي
تحقیق با استفادٍ اسًزم افشارُای  Eviews, Excelاًجام خْاُذ شذً .تایج
تحقیق ًشاى هی دُذ کَ اثز اًْاع هتغیزُای ریسک اس جولَ ریسک
ًقذیٌگی ّ اعتباری هٌفی ّ هعٌادار بز سِن سپزدٍ ُای باًکی هی باشذ ّ
ًشاى هی دُذ کَ ُزچَ ًْساًات ًقذیٌگی بَ عٌْاى ریسک ًقذیٌگی ّ
هیشاى ّام ُای هعْقَ بَ عٌْاى ریسک اعتباری افشایش یابذ ،هیشاى اعتواد
هزدم بَ باًک هْرد ًظز کوتز شذٍ ّ خْد باًک ًیش با هشکالت پزداخت
تسِیالت هْاجَ هی شْد کَ در ًِایت ًارضایتی هشتزیاى باعث کاُش
سپزدٍ ُای باًکی هی شْدُ.وچٌیي ًتایج تحقیق ًشاى هی دُذ کَ
ًسبت بذُی(ًسبت بذُی بَ دارایی) ّ تْرم ّ ًزخ ارس بز سِن سپزدٍ
ُای باًکی هی باشذ هٌفی ّ هعٌادار هی باشذ ّ اًذاسٍ باًک اثز هثبت ّ
هعٌاداری بز سِن سپزدٍ ُای باًکی دارد ّ ًشاى هی دُذ کَ افشایش
دارایی ُای باًکی هْجب جلب اعتواد هشتزیاى ّ افشایش سپزدٍ ُای
باًکی خْاُذ شذ.

امضا استاد راهنما
امضا مدیر گروه
پژوهش و فناوری

امضا معاون

