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 مقدمه

نرخ کاهش تعداد شعب و افزایش استفاده از ند. اههای اخیر با نرخ قابل توجهی اقدام به ادغام شعب نموددنیا در سال های بناماغلب بانک

با طی چند سال آتی شعب بانک جمع خواهند شد و حاکی از آن است که  ،موبایل بانک و اینترنت بانک صورتبه ،خدمات آنالین بانک

صورت هدر صورتی بقا خواهد داشت که از هم اکنون ب نیز اما بانکداری در بستر دیجیتال. جایگزین خواهند شد ها بانکمدل جدیدی از 

بانکداری باز، بانکداری شناختی . داشته باشدرا های کسب و کار جدید مدل قابلیت پشتیبانی از ،اکوسیستم دیده شود و با ایجاد پلتفرم

 و هوشمند راهگشای این مهم هستند.

، از در جهان استبررسی وضعیت کنونی بانکداری  مندهای بانکداری دیجیتال نیازعنوان یکی از زیر شاخهورود به بانکداری شناختی به

آن در  بندیجمع مصاحبه شده کهکشورهای جهان  ساکن دربه امور بانکی و انفورماتیکی  رو با تعدادی از شهروندان متخصص آشنااین

شهر  هایسال است مقیم کشورهای دیگر هستند و در بانک 10هستند که اغلب بیش از  ، خبرگانیافراد منتخب .است این گزارش آمده

 :استزیر  شرحهب با این افراد سواالت مطرح شده. کننداستفاده میخدمات متعدد مالی از خود حساب دارند و 

 های بانکی چیست؟ ها میان خدمات اپآخرین تفاوت ▪

 دهند؟ ای را به آنها پیشنهاد میشدهسازیها خدمات شخصیبانکآیا  ▪

 ند؟اههای رباتیک که در مقاالت آورده شده، مواجه شدآیا با مشاوره ▪

 لحاظ ابزارهای اتوماتیک و هوشمند خاص مالی چیست؟در شعبه بانک به آنها مشاهدات ▪
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 گیری این نظرات را نیز در انتها مالحظه خواهید نمود.پاسخ این افراد به سواالت مطرح شده در چند محور خالصه شده است و نتیجه

 

 
 

 کارکرد شعب بانک و پست

ها و شعب آنها با اختالف قابل توجهی نسبت به ایران تعداد بانکهای جهان روز به روز در حال افزایش است. نرخ ادغام شعب در بانک

 کمتر است.

توان در اغلب کشورهای اروپایی بانک مسئول صدور امضای الکترونیک است که برای هر قرارداد رسمی و خدمات اجتماعی و درمانی می

ست اشود. جالب تعداد شعب پست بیشتری دارند و اغلب خدمات و مدارک مهم توسط پست ارسال می ،در مقابلآن را مالک قرار داد و 

 ند.اهاختصاص داد ها را به آنهافروشگاههای شعب پست، بخش کوچکی از فضای حتی برای کاهش هزینه در اروپا که

 1هاساختار درآمدی بانک

دهند. سود این  اعتبارآنها  که به هستند مشتریانی در پیاغلب ها بانک ،. در حقیقت است 2واگذاری اعتبارعمده خدمات بانکی از نوع 

شود. به این مورد به خودی خود باعث ایجاد رفاه برای شهروندان می نند.کرقابت میبا هم ها از این طریق اعتبارها زیاد نیست و بانک

برای  هابانک و درصد مبلغ آن را داشته باشید 10-20ست ا ، کافیکانادا، برای خرید خانههای متفاوت آمریکا و نقل از شهروندان ایالت

های مالی معیارهایی مانند نوع مهاجرت، میزان درآمد و پیشینهها با توجه به . بانکدهندوام تخصیص می ،ماشین حتی بدون مبلغ اولیه

 گیرند.سال باز پس می 3-5دهند و طی حدود به آنها اعتبار خرید با سود کم را می ،و الگوهای رفتاری اشخاص

 
1 Bank Revenue Stream 
2 Credit 
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امتیاز اعتبار را مشخص چند شرکت بزرگ بانک با کمک معمول است  است.کننده میزان اعتبار ست که مشخصا ، عددی3امتیاز اعتبار

ها و باالنس حسابی در پرداخت وامدرآمد ساالنه، وضعیت خوش گیرند.دهندگان مالی و بیمه و ... از آنها استعالم میکنند و بقیه سرویس

رائه خدمات خود های بیمه و ... این امتیاز را مالک اها، موسسات مالی، شرکتحساب و پارامترهای دیگری در این امتیاز موثرند. بانک

 دهند.قرار می

 های اعتباری رمز دوم ندارند. در آمریکا کارت

که دزدی از آن چیزی شبیه پول نقد است و در صورتی هاکارت ماهیت است و بنابراین 4های بانکی اغلب از نوع بدهکاردر ایران کارت

کنند، اگر کارت دزدیده شود، مبلغ های مطرح دنیا که کارت اعتباری ارائه میدر اغلب بانک کهیحال، راه برگشتی نیست در اتفاق بیافتد

 گردانند.دزدیده شده را به مشتری برمی

ها بانک برای نگهداری از سرمایه درصد است و در اغلب حالت 4تا ماکزیمم  0های کشورهای دنیا از های سپرده اکثر بانکسود حساب

-سرمایه برای ،های خودکند. بنابراین مدل درآمدی به این شکل نیست که شهروندان در حسابای هم دریافت میشارژهای دورهحتی 

 و مبالغ قابل توجهی سود دریافت کنند. نگه دارندپول نقد گذاری 

 ست.ا بزرگایران ا موجود در رمزدهایکانسبت به  نرخ آنکنند که ها برای خدمات متعدد دریافت مینکته دیگر کارمزدی است که بانک

 های یادگیری ماشینالگوریتم

، باشدکه اگر مشتری در حال معامله یا خرید مشکوکی طوریهب هستندصورت آنالین هب 5سیستم کشف خطا دارای های آمریکاییبانک

کنند که آیا ارتباط برقرار میمشتری  با بانککند و سپس از صورت اتوماتیک امکان پرداخت و انتقال را مسدود و متوقف میهسیستم ب

  از انجام این معامله و ریسک آن مطلع است یا خیر.

گیرند های اخیر مورد استفاده قرار میهای ایرانی هم در سالو در بانکهای مختلفی دارند صورت آفالین، مدلههای کشف خطا بسیستم

 برایوجود دارد که  نیز های یادگیری ماشیندسته دیگری از الگوریتم .عمل کنندصورت آنی هب و دقیق ،سریع بایدهای آنالین ولی مدل

 روند.کار میهب 6جلوگیری از رویگردانی مشتریان

 7هدهندهای پیشنهادسیستم 

 هاشود. این پیامهنگام ورود به اپ بانک نمایش داده می ،صورت ایمیل یا در قالب پیامهاغلب پیشنهادها ب ،های خارج از کشوربانکدر 

  های متنوع است.بیشتر برای اعطای وام

 8های بانکیمشاور

 ، وقتمعموالً با هماهنگیاین فرد . ایههای مشاورای از شرکتحال مشاور بانک یا نماینده ؛های پیشرفته دنیا، مشاور دارنداغلب بانک

خدمات  ،مشاورها بسته به نیاز مشتریاند. دههای الزم را انجام میراهنمایی مشتری، با توجه به شرایط و اهدافکند و میتعیین  مشاوره

 ،کنند. برای دریافت وامهای مختلف، خدمات کسب و کارها، بازار سهام و ارز، بیمه و ...  را معرفی میبازارها، بانک از قبیل ارائه انواع وام

 گرفتن تخفیف وجود دارد.و  مذاکره امکان ،بسته به شرایط

 
3 Credit Score 
4 Debit 
5 Fraud Detection 
6 Customer Churn 
7 Recommender Systems 
8 Advisors 
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که سواالت پیچیده باشد، انسان وارد گیرند. در صورتیکار میهرا ب 9هاباتچت ،که شعبه ندارند، برای امر مشاوره یهایاخیراً اغلب بانک

 دهد.شده و راهبری را ادامه می

 10یپردازش زبان طبیع

 که مبتنی بر هوش مصنوعی پردازش زبان طبیعی بررسی میزان رضایت مشتریان از فناوریپشتیبانی و برای ی مطرح دنیا اخیراً هابانک

 کنند.استفاده می ست،ا

 بانکنوین ابزارهای 

 ندارند.دهی هم نوبت ها حتی دستگاهدلیل خلوت بودن بانکابزارهای شعب تفاوت چندانی با ایران ندارد. به

شد اما اخیراً به جهت کردند و دریافت و شمارش پول گاهی با اختالل انجام میپول را دریافت می ها پیش از این با پاکت،خوددریافت

 شود.انجام می و با سرعت محاسبه و به حساب واریز کردن پول به سهولتمارش، حفظ محیط زیست پاکت حذف شده و ش

یک  تاخودپرداز  از. برای استفاده از خدمات بانکی مانند دریافت وجه نقد نیستدر ایران  دستگاه های موجود اندازهتعداد خودپردازها به 

 سقفی نیاز به داشتن کارت نیست.

 (دالر 100 عنوان مثال)به یک مقدار مشخص های زیربرای تراکنش د؛شواز انواع دستگاه پوز استفاده میدر اغلب کشورهای دنیا وقتی 

نتایج مصاحبه مشخص کرد همچنین  شود.پرداخت انجام می روی پوزهانیازی به وارد کردن رمز عبور نیست و تنها با قرار دادن کارت به

های آمریکایی یا ها و پلتفرمزیرساختهای مشابهی دارند که برخی از آنها از پهای مطرح کشورهای آسیای شرقی ابزارها و اکه بانک

 د.نکناروپایی استفاده می

 های بانکاپ

و از طریق تهیه  و اپ با استفاده ازبه حساب گذاشتن چک نیز حتی  و شودهای بانکی با یک اثر انگشت به سهولت انجام میورود به اپ

 گیرد.آن انجام می ییر پشت و روتصو ثبت

پال پیدر واقع  د.شواستفاده می 12پالپیبرای انتقال وجه به خارج از کشور از در دنیا  و 11زلهبرای انتقال وجه بین بانکی از در آمریکا 

 ست. ا ترین سرویس آنالین انتقال وجه در دنیامعروف

 ست.ا داشتن شماره همراه یا ایمیل کافی ،افزار مربوطهچه از طریق اپ و چه نرم ،رای انتقال وجهب

 شود.رمز عبور هم از طریق اپ انجام می بازیابیعملیاتی مانند اعالم مفقود شدن کارت و 

 گیرینتیجه

جای تأمل ایجاد کرد همچنین مشخص کرد که فاصله زیادی بین مدل کسب و کار بانک ایران و جهان وجود دارد.  یگزارش پژوهشاین 

؛ که ند و مشکالتی که در این راه متصور هستند چه مواردی استاهسمت اعطای اعتبار یکپارچه حرکت نکردهای ایرانی بهکه چرا بانک

 .باشد مطالعه دیگری زمینه تواندموضوع می خود این

 
9 Chat bots  
10 NLP 
11 Zelle 
12 Paypal 
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های ایران نتایج نشان داد که بانک اما ،کنندمیهای پیشرفته جهان از ابزار و تجهیزات هوشمند خاصی استفاده تصور آن بود که بانک

 لحاظ ابزار، فاصله زیادی با آنها ندارند.به

در دنیا هم هنوز ده شسازیهای شخصیسرویس های کالن وها مشخص کرد که تحلیل روی دادهمصاحبه مطالب استخراج شده از این

 ست.ا ست و مسیر حرکت تحقیق و توسعه و نوآوری ایران با دنیا همراستاا نوپا

 .خواهند بود دیتاسنتر با تعداد زیادی الگوریتم هوشمند متشکل از ،13 "صورت سرویس هوشمندبانک به" از نوعدر آینده  هابانک

 

 

  

 
13 Bank as Intelligence Service 
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 شدهمصاحبهفهرست خبرگان 

 دکتر پیمان تیموری
 محقق پسا دکتری دپارتمان انفورماتیک دانشگاه اسلو

 اسلو –نروژ 

 کره جنوبی)اقامت سابق(

 دکتر ندا ابراهیمی کوپایی

 دکتری علوم کامپیوتر

 مونترال -کانادا

 دکتر غزاله پروینی

 دانشجوی دکتری دانشگاه ایالتی آیوا

 آیوا - آمریکا

 فاخته ده باشیمهندس 

 کارشناس ارشد علوم کامپیوتر

 لس آنجلس –آمریکا 

 مهندس نگین جوادی

 CIBCنویس ارشد بانک برنامه –کارشناس کامپیوتر 

 تورنتو - کانادا

 مهندس مژده نوری پیام

 کارشناس کامپیوتر

 سیدنی - استرالیا

 مهندس سعیده رامشک
 نویس ارشدبرنامه –افزار کارشناس کامپیوتر نرم

 ونکوور -کانادا

 نیوزلند)اقامت سابق( -استرالیا 

 مهندس نیوشا صانعی
 افزارکارشناس تست نرم -کارشناس صنایع  

 آدالید - استرالیا

 مهندس پرستو پورمیرزا

 های عملیاتیمسئول کنترل ریسک -کارشناس کامپیوتر 

 کاردیف - انگلیس

 ارشدنویس برنامه –کارشناس نرم افزار 

 مونیخ – آلمان

 )اقامت سابق( تایلند

 آرزو قوی بازو

 ولوو کارشناس ارشد – کارشناس ارشد فیزیک

 سوئد

 


