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طالعات نامتقارن در فرایند ها در بازار مالی حل مشکل ابانکترین کارکردیکی از مهم
کنندگان ن ناشی از این حقیقت است که عرضهاطالعات نامتقار. گري وجوه در جامعه استواسطه

طور کامل آگاه نیستند و عدم تقارن اطالعاتی ممکن بهوجوه از میزان اعتبار متقاضیان وجوه 
ها از طریق کارشناسان اعتباري در این میان، بانک. ها را با ریسک اعتباري مواجه نمایداست آن

اي وضعیت اعتبار هر یک از متقاضیان وجوه را در جامعه صورت حرفهگیرند بهکه به خدمت می
.نمایندنمایند و نقش مهمی در تسهیل گردش وجوه و رفع نیازهاي مالی جامعه ایفا میارزیابی می

ها نشان از جاري بانکها و باال بودن سطح مطالبات غیرعملکرد نامطلوب بخش اعتبارات بانک
گیرد، مشکل نحو مطلوب انجام نمیبهمشتریان بانکعتباري لیل ااین حقیقت دارد که فرایند تح

هاي مولد مختل اطالعات نامتقارن در جامعه پابرجا مانده و فرایند انتقال منابع مالی به فرصت
.شودمی

هاي ویژگی. ثیرگذار هستندتأایفاي تعهدات متقاضیان اعتباري عوامل متعددي بر توانایی 
انداز وضعیت بازار مشتري، کیفیت وثایق و وضعیت درآمدي، چشماندوخته ثروت، شخصیتی، 

تضامین از جمله مواردي هستند که در فرایند تحلیل اعتباري و ارزیابی کیفیت اعتباري متقاضیان 
همچنین از لحاظ حقوقی مواد قرارداد اعتباري باید . گیرنداعتباري باید به دقت مورد بررسی قرار

.ها را خنثی نمایدگیزه رفتارهاي کژمنشانه از سوي مشتریان اعتباري بانکطوري تنظیم گردد که ان
هاي بایست با حوزهاي است و کارشناس اعتباري میتحلیل اعتباري تکنیکی میان رشته

آشنایی با علوم اقتصاد، حسابداري، حسابرسی، . مختلف علوم مرتبط آشنایی نسبی داشته باشد
هاي گفتاري و نوشتاري و آشنایی کامل با قوق بانکی، مهارتمالیه شرکتی، مدیریت ریسک، ح

ارشناس اعتباري جهت ارائه مقررات حوزه اعتبارات پیش شرط الزم براي موفقیت یک ک
گزارش . ها استمتقاضیان اعتباري بانکسطح ریسککارشناسی جامع و دقیق از هايگزارش

بانک براي پرداخت یا تمدید تسهیالت و گیري ارکان اعتباري کارشناس اعتباري مالك تصمیم
صورت عینی و با یک زبان مشترك براي باید چارچوب تحلیل اعتباري به. تیا ایجاد تعهدات اس

اگر یک پرونده اعتباري به دو کارشناس اعتباري مختلف ارجاع . کارشناسان اعتباري تبیین گردد
ها را آن پرونده اعتباري توجه آنهاي ریسکی مشابهی از وضعیترود، مشخصهشود انتظار می
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اي در چنین فرهنگ اعتباري است که از اعمال معیارهاي ذهنی و سلیقهاستقرار این. جلب نماید
.آوردعمل میکارشناسی اعتباري پیشگیري بههايشتدوین گزار

همت دکتر محمد امیدي نژاد و دکتر ایرج نیازي که به»تحلیلگري اعتباري«جلد اول کتاب 
هاياي مبتنی بر رویهبه رشته تحریر درآمده است، ضمن معرفی مفاهیم تحلیلگري اعتباري حرفه

رهنمود مناسبی براي تهیه هاي کشور،المللی و در چارچوب فضاي مقررات پیرامون بانکبرتر بین
مشخصه منحصر به فرد . گرددشور محسوب میهاي ککارشناسی اعتباري در بانکهايگزارش

به همین دلیل، مطالعه این . کتاب، جامع نگري و بیان ساده مفاهیم فنی و پیچیده اعتباري است
کتاب هیچگونه پیش نیازي ندارد، بلکه در حین مطالعه کتاب خوانندگان به پیش نیازهاي علمی 

.  برندهاي تقویت نمایند پی میکه باید خود را در آن حوزه
مطالعه این اثر هم از جانب ناظران بانکی و هم از جانب کارشناسان و سیاستگذاران اعتباري 

که استقرار فرهنگ اعتباري مطلوب در نظام بانکی کشور نیازمند چرا. شودها توصیه میبانک
ن عنوابه»تحلیلگري اعتباري«به طور کلی، کتاب . یک درك مشترك از مفاهیم اعتباري است

اي ضمن خدمت در حوزه اعتبارسنجی و هاي آموزشی حرفهیک منبع آموزشی براي کلیه دوره
اي همچنین بر. گرددسسات مالی و اعتباري توصیه میمؤها و تحلیلگري اعتباري در بانک

عنوان یک منبع کمک آموزشی قابل هاي کشور این کتاب بهدانشجویان رشته بانکداري دانشگاه
.ستبرداري ابهره

سازي مفاهیم عمیق اعتباري در نظام بانکی کشور و در راستاي نهادینهامید است این کتاب 
اعتال و ارتقاء سطح دانش دانشجویان، کارشناسان و عالقمندان به حوزه تحلیلگري اعتباري مفید 

. واقع شود
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