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-ش آن سازمان محسوب می گردد. دادهداده ها و اطالعات تاریخی شریان اساسی و حیات بخ ،هادر هر سازمانی از جمله بانک

ها نیستند و به ابزارهایی نظیر داده کاوی برای شناسایی الگوها در پایگاه داده های ها به تنهایی گویای الگوهای موجود در بانک

ه را پردازش کرده و اطالعات حاصل از آن را در اختیار مدیران های ذخیره شدداده حجیم نیاز است. به کمک این ابزار می توان

های آن های بسیاری در حال استفاده از داده کاوی برای مدیریت  همه بخشو مسئولین بانکی قرار داد. در این راستا، بانک

ر حوزه بانکداری، چند روش معروف بانک هستند. در این دوره ابتدا بعد از ارائه مقدمه ای در مورد داده کاوی و کاربردهای آن د

داده کاوی تدریس شده و سپس با تمرکز بر روش پرکاربرد درختان طبقه بندی و رگرسیون کاربردهای این روش را در 

 هدف از برگزاری این دوره به شرح ذیل می باشد:خواهیم دید.  بررسی بانکداری 

 هاریسک  با داده کاوی و نحوه بکارگیری این فن در بانک ها و کارشناسان مدیریتآشنایی کارشناسان اعتباری بانک  

  

 

  

 

 ساعت  16

   دوره معرفی  

 

 وزشیآم دوره

 کاربرد داده کاوی در مسائل بانکداری
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ن:مخاطبا  

 اتکارکنان واحد اعتبار

 سکیر

 کیانفورمات

 :یادگیری  طراحی شده برای

 مقدمه ای بر داده کاوی و کاربردهای آن 
 در تعيين حجم وجه مورد نياز دستگاه هاي خودپرداز 
 امتيازدهي اعتباريمدل  
 شناسایي تقلب 

 مدیریت ریسک
 مدیریت ارتباط با مشتري

 بانکداري الکترونيک 
 بر انواع چند روش برتر داده كاوی مروری 

 C4.5روش  
 ميانگين -Kهاي الگوریتم

 ماشين بردار پشتيبان 
 EMروش 

 روش بيزین ساده 
 الگوریتم آپریوري 

 درخت طبقه بندي و گررسيون
 نزدیکترین همسایگيروش 

 های شرح تفصیلی روشCART ،EM ،SVM ،Naïve Bayes ،Apriori ،K-Means 
 ها چيست؟ها چيستند؟  مزایا و معایب آناین روش 
 ها در نرم افزار هاي معروف داده کاوينحوه برنامه نویسي روش 

 های فوق ها با استفاده از روشارائه چندین مثال واقعی از بانکداری و تحلیل آن 
 مدل امتياردهي اعتباري  

 وجه مورد نياز براي دستگاه هاي خودپرداز
 شناسایي تقلب 
 مدیریت ارتباط با مشتري 

 ، عملياتي و نقدینگيمدیریت ریسک اعتباري
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