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اهمیت پژوهش

ردیکپارچهمکانیزم هایوجوداهمیت
انمشتریاعتباریارزیابیخصوص

دراعتباریومالیخدماتحوزهمشکالت
وبانکینظامدرمعوقاتباالیآماروایران

اعتباری

وام دهیکسب وکارهایواستارت آپ هاورود
نتأمیخدماتارائهانحصارحذفوجایگزین

سنتیمالیمؤسساتوبانک هاازمالی

فعلیشاخص هایوجودبامالیشمولعدم
اعتباریومالیخدماتازاستفادهجهت

سنتیمالیمؤسساتوبانک ها

ین،بالک چومصنوعیهوشهمچونپیشرفتهفناوری های
واریبانکدمختلفعرصه هایدرتحولایجادبرایبستری
اعتباراتووامارائهومالیتأمینازجملهپرداخت

دیناکارآموفسادامکانوشفافیتکاهش
صتشخیدرانسانیعاملبودنشاخصبا

افراداعتبار

توسعه و ارتقاء مدل اعتبارسنجی با استفاده از فناوری های نوین، یک نیاز 
جدی نظام مالی و بانکی 



روش و فرآیند اجرای پژوهش

-کاربردیپژوهشیک
توسعه ای

بهاطالعاتگردآوریروش
کتابخانه ایصورت

وفراترکیبتحلیلیروش
جهت دارمحتوایتحلیل

مدلاتقاءوتوسعه:مطالعاتهدفتعیین
تفادهاسبابانک هاوام دهیفرآینددراعتبارسنجی

نوینفناوری هایاز

مطالعه نظام مند ادبیات و جستجو و 
انتخاب منابع مناسب

استخراج اطالعات از منابع

یفیتجزیه و تحلیل و ترکیب یافته های ک

ی افراد مدل ارتقاءیافته اعتبارسنج: ارائه یافته ها
مبتنی بر فناوری بالک چین



ه ایمرور ادبیات و مطالعات کتابخان

نجیاعتبارسسیستم های
اعتبارامتیازدهیو

تماعیاجاعتبارسنجیسیستم

ماعیاجتاعتبارسنجیسیستم
بالک چینبرمبتنی

قراردادهایوبالک چین
هوشمند



بارسیستم های اعتبارسنجی و امتیازدهی اعته ایمرور ادبیات و مطالعات کتابخان

برایروشیآماریروش هایبرمبتنیاعتباریامتیازدهی
اتتصمیماتخاذدرتأثیرگذارعاملیوریسککمی سازی

افرادبهوامارائهبامرتبط

برافراداریاعتبطبقه بندیبرایماشینییادگیریبکارگیری
فراد،ااعتبارووامسوابقواعتباریکارت هایعملکردمبنای
اعتبارسنجیمدل هایدربیشترقدرتوسرعتبهمنجر

استارت آپ هایفردبه فردوام دهیبرایاعتبارسنجیمدل
شینیپیمالیعملکردبرمبتنیشاخص هایباعمدتامالی،
افراد

درمالیسوابقبرعالوهاجتماعی،شاخص هایازاستفاده
ونهمچوام دهیتصمیم گیریواعتبارسنجینوینمدل های

همچونهزاره طرحتوسعه ایاهدافدستیابیبروامتأثیر
اجتماعیتأثیروسالمتمحیط زیست،آموزش،اشتغال،

ننویمدل هایاستفاده یبامالیشمولافزایش
حساب هایودیجیتالردپایازاعتبارسنجی

اجتماعیرسانه هایکاربری



سیستم  اعتبارسنجی اجتماعیه ایمرور ادبیات و مطالعات کتابخان

بانچیدراجتماعیاعتبارسنجیمدلتوسعه
فکریتمالکیحقوقواخالقیاتازپشتیبانی

،مالیاتبهمربوطداده هاینمودناضافه
واینترنتیپلتفرم های،قراردادیعملکرد
آنالینپرداخت

درداعتمابامرتبطچالش هاینمودنمرتفعبرایراهکاری
یجهنتدروجامعهاعضاینمودنپاسخگوواجتماعیروابط

خصوصیبخشوکسب وکارهارفتارتنظیم گری

بینفوق العادهمشارکتوهمکاریالزوم
بیرونودرونسازمان هایودرگیرطرف های

حساسداده هایدارندهدولت،از



سنجی اعتبارمنافع و چالش های فعلی سیستم  ه ایمرور ادبیات و مطالعات کتابخان
اجتماعی

ایجاد شفافیت و اعتماد عمومی

انابزاری برای نظارت بر صاحب منصب

تقیم تنظیم گری اقتصاد با مداخله مس
کمتر دولت

امکان رفتار منصفانه تر افراد و 
سازمان ها با یکدیگر

امکان سوءاستفاده برای کنترل 
اجتماعی

جاسوسی در کلیه جنبه های زندگی
شهروندان

عدم حفظ محرمانگی داده های 
خصوصی



ر اعتبارسنجی اجتماعی مبتنی بسیستم  ه ایمرور ادبیات و مطالعات کتابخان
بالک چین

ارهارفتدرارزش هاارتقاءبرایمؤثررویکردی
افرادوسازمان هاکسب وکارها،عملکردو

غیرمتمرکز،اجتماعیاعتمادزیرساختایک
یلتحلواستخراجتجمیع،جمع آوری،برمشتمل
خصوصیوعمومیپراکندهدادهمنابعازداده ها

امعهجدرمتنوعبازیگرانونهادهابرمشتمل
وشرکت هاسازمان ها،دولت،ازاعم

افرادوخصوصیکسب وکارهای

ادهداشتراک گذاری:اصلیبخشسهبرمشتمل
باتباریاعامتیازرتبه بندیبالک چین،برمبتنی

استراتژی هایوهوشمندقراردادهایازاستفاده
مجازاتوپاداش

واداشپمکانیزمتوسطجامعهدرکنشگریمنع
رفتارکهسازمان هاییوافرادبرایمجازات

.دارنداعتمادبرهم زنندهوضداجتماعی



نجی چالش های سیستم  اعتبارسعدممنافع و ه ایمرور ادبیات و مطالعات کتابخان
اجتماعی مبتنی بر بالک چین

مسیری برای مشارکت افراد در فرآیند
ز امتیازدهی به واسطه ساختار غیرمتمرک

بالک چین

کاهش هزینه دفاع از حقوق هر فرد در 
فرآیند اعتبارسنجی اجتماعی

تم جلوگیری از تسلط و استثمار سیس
ی و اعتبارسنجی اجتماعی توسط سازمان ها

نهادهای بزرگ

رل امکان سوءاستفاده برای کنت
اجتماعی

جاسوسی در کلیه جنبه های 
زندگی شهروندان

عدم حفظ محرمانگی داده های 
خصوصی



اعی معماری کلی سیستم  اعتبارسنجی اجتمه ایمرور ادبیات و مطالعات کتابخان
مبتنی بر بالک چین

اشتراک گذاری داده با استفاده
از بالک چین

رتبه بندی اعتباری بر مبنای
قراردادهای هوشمند

استراتژی پاداش و مجازات

اشتراک گذاری داده با استفاده
از بالک چین

رتبه بندی اعتباری بر مبنای
استراتژی پاداش و مجازاتقراردادهای هوشمند



ر بالک چین، قراردادهای هوشمند و تأثیر آن به ایمرور ادبیات و مطالعات کتابخان
سیستم اعتبارسنجی و وام دهی

تراکنش هایوتعامالتبرایفناوری ایبالک چین،
دادهمدیریتونامتمرکز

کارکردهای فناوری بالک چین در 
اعتبارسنجی و وام دهی

حذف نیاز به درگاه های محتلف و واسطه ها 

ارائه وام ایمن تر

کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش بهره وری

نرخ بهره پایین تر وام ها

شرکت های واسطحذف 

کارکردهای فناوری بالک چین

افزایش شفافیت 

ایجاد اعتماد متقابل

داده هادر تنوع بخشی و ایجاد یکپارچگی سهولت 

افزایش دقت

ایجاد قابلیت اشتراک گذاری



ر بالک چین، قراردادهای هوشمند و تأثیر آن به ایمرور ادبیات و مطالعات کتابخان
سیستم اعتبارسنجی و وام دهی

تعاملهرفرآیندتمامکهاستپروتکلیهوشمندقرارداد
ستربدرنیزمبالغپرداختوشدهانجامآندرمعاملهیا

می شودانجامتوزیع شدهکلدفتر

 دهیقرارداد هوشمند در سیستم اعتبارسنجی و وامکارکردهای 

حذف واسط در فرآیند تعامالت

رشوندهتسهیل در اجرای اتوماتیک فرآیندهای تکرا



ارائه وام
ارائه کارت های اعتباری

سوءسابقه
و تخطی از قوانین راهنمایی

رانندگی

وضعیت عملکردی
گزارش مالی

پرداخت مالیات بر درآمد
فعالیت های داوطلبانه

اطالعات شناسنامه ای
تعداد افراد خانواده

روابط اجتماعی
نظرات و ایده ها

 مشتریداده های تراکنش پرداخت

داده های تراکنش ها و تبادالت مالی در پلتفرم های آنالین و موبایلی
نوع، حجم و میزان فعالیت در پلتفرم های وام دهی جایگزین و فرد به فرد

 اطالعات و داده های پرداختی و
ترجیحات و گرایش ها

 حسابگردش اطالعات
 ها دریافت وام، اعتبارات و چکاز سوابق اطالعات

سوابق گمرکی
اطالعات _ثبات شغلی-اطالعات وضعیت

سازمان تأمین _شرایط مستمری)درآمدی 
(اجتماعی

 بررسی امالک و دارایی ها)وضعیت مالکیت_
(سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 سوابق تحصیلی
 شهرداریپرداخت عوارض
یسوابق تخطی از قوانین راهنمایی و رانندگ

توسعه و ارتقاء مدل اعتبارسنجی اجتماعییافته ها و نتایج
مبتنی بر بالک چین



بر تأثیر مدل اعتبارسنجی اجتماعی مبتنییافته ها و نتایج
تبالک چین بر سیستم بانکداری و پرداخ



سپاس از حسن 
توجه شما


