مقدمه و اهداف

بانکها به طور سنتی ،به منظور توسعه راهکارهای فناوریاطالعات از رویکردی برنامه محور جهت
حل مشکالت کسبوکار استفاده مینمایند .پس از مدتی نتیجه این امر ،تشکیل تعداد کثیری
از برنامهها و اپلیکیشنهای فناوری اطالعات است که هر کدام چندین زیرمجموعه از عملیات
کسبوکار را تحت پوشش قرار داده و بعض ًا باهم تداخل پیدا میکنند .وضعیت زمانی بدتر میشود
که الزامات کسب و کار مدام پیچیدهتر شده و اپلیکیشنهای جدید جهت پاسخگویی به الزامات
مذکور تهیه و ایجاد میگردند .این برنامههای جدید باید با برنامههای موجود ادغام شده و یکپارچه
سازی صورت گیرد و این امر باعث پیچیدهتر شدن شرایط میگردد .خالصه کالم :یک بانک با
سیستمهای فناوری اطالعاتی روبروست که انعطافناپذیر و ناکارآمد بوده و با نیازهای کسب و کار
نیز همتراز نیستند .این وضعیت ،زمینهای برای تحول فناوری اطالعات در بانکداری است.

سیستمهای بانکداری نیاز به تحول ،نوسازی و نوینگرایی دارند .بانکها میبایست همزمان با
هماهنگشدن با نیازهای در حال تغییر کسبوکار ،بهینهسازی فرآیندهای قدیمی و زیرساختهایی
را انجام دهند که از عملکردهای بانکداری متمرکز پشتیبانی مینمایند .اهداف این تحول کاهش
پیچیدگی ،بهبود چابکی ،استاندارد سازی و همتراز ساختن کسبوکار و فناوری اطالعات است.

در این سمینار جامع آموزشی مخاطبین با هدف تحول بانکداری و مهاجرت به بانکداری نوین
با نگرشها ،معماری ،چارچوبها و مدلهای استاندارد بانکداری بینالمللی از جمله  IFWو
 BIANآشنا خواهند شد و سپس روندهای نوین بانکداری دیجیتال در جهان و راهکارهای ایجاد
تحول در کسب و کار بانکها به کمک پیشرانهای فناوری اطالعات مورد بررسی و تحلیل قرار
خواهندگرفت.
مخاطبین

مدیران ارشد و میانی بانکها

مدیران و متخصصین فناوری اطالعات و انفورماتیک بانکها
متخصصین کسب و کار و فرایندهای بانکی

کارشناسان اجرایی حوزه بانکداری الکترونیک

شرکتهای ارائه کننده خدمات بانکداری الکترونیک
معماران سازمانی و کسب و کار

اساتید و کارشناسان عالقهمندان به مباحث بانکداری الکترونیک و روندها و تکنولوژیهای نوین
در این حوزه

دکتر علی دیواندری

موضوعات و سخنرانان

دکتری مدیریت استراتژیک و استاد تمام دانشگاه تهران ،دارای تألیفات
گسترده در حوزه مدیریت استراتژیک و مدیریت مالی و بانکی و همچنین
دارای  17سال سابقه مدیریت ارشد اجرایی در حوزه پولی و بانکی است.
از آخرین مسئولیتهای ایشان میتوان به مدیریت عاملی بانک ملت ،بانک
پارسیان و ریاست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اشاره کرد.
عنوان سخنرانی:

نقش و اهمیت بانکداری الکترونیک در توسعه پایدار

دکتر نیما امیرشکاری

دکتری مدیریت فناوری اطالعات از دانشگاه  UIBSو عضو هیئت علمی
و مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی است .از
سوابق اجرایی ایشان میتوان به مدیر پروژههای سیستمهای پرداخت
ملی شرکت خدمات انفورماتیک و مشاور مدیرعامل شرکت خدمات
انفورماتیک نیز اشاره نمود.
عنوان سخنرانی:

آینده بانکداری الکترونیک در ایران

ارسالن راد

بیش از  21سال فعالیت درخشان در پیشروترین سازمانهای بزرگ
بینالمللی از جمله  ،Accenture، CSCو  IBMبه عنوان معمار
اجرایی ،مشاور ارشد ،مدیر و مسئول تحویل طرح و مدیر آموزش .دارای
مهارت و تجربه در استراتژی  ، ITادغام کسب و کار و فناوری اطالعات،
مدیریت ارتباط  C-Suiteسازمانی و دارای سابقه بینقص در هدایت
تیمها و پروژههای موفق با بیش از میلیاردها دالر ارزش مالی.

ایشان همچنین وظیفه هدایت و مسئولیت تعداد متعددی از طرحهای
تحول و نوسازی در بانکها و موسسات مالی بزرگ همچون بانک
 INGو ( ABN AMROهلند)( Winterthur Life and Atradius ،انگلستان) ،بانک
( State Street Bankایاالت متحده) ،بانک ( Post Bankفنالند)( RVS ،بلژیک)،
( SKANDIAسوئد)( Banamex ،مکزیک) QNB ،و ( QIBقطر) و چندین مورد دیگر را
داشته است .آقای راد پس از سالها فعالیت به عنوان مدیر اجرایی در گروه مشاوره  CIOجهانی
و مرکز آموزش عالی  IBMدر دسامبر سال  2015شرکت مشاوره شخصی خود در انگلستان را
راه اندازی نمود.
گواهینامهها:

دانشگاه  ، IBM Object Technologyآتالنتا  /ایاالت متحده آمریکا؛

گواهینامه  Global Thought Leader/Chief Business & Enterprise Architectاز
 IBMو ( The Open Groupهلند و ایتالیا)؛

مدرک مدیریت پروژه ( Prince IIانگلستان)  ،معماری سازمان ( TOGAF9هلند)

تکمیل بسیاری از دورههای آموزشی دیگری در ایاالت متحده ،بریتانیا ،سوئد ،فنالند ،فرانسه ،چین،
هلند ،بلژیک ،امارات متحده عربی و ...
خالصهای از سوابق کاری:
معمار اجرایی و مدیر و مسئول راهکارهای سازمانی در  IBMانگلستان /اروپا  /جهانی؛
مدیر عملیاتی و مشاور کلیدی در شرکت  CSCانگلستان  /ایاالت متحده  /اروپا؛
مشاور ارشد شرکت  Accentureسوئد  /اروپا

موضوعات سخنرانی

آناتومی تحول و نوسازی سامانههای بانکی ( )Core Banking Transformationو ضرورت آن
نوسازی کسب و کار و فناوری اطالعات بانکی به کمک بانکداری باز ()Open Banking
معماری سازمانی در صنایع مالی

یکی از سخنرانان حاضر در میزگرد بررسی شرایط کنونی صنعت بانکداری ایران و ارائه پیشنهادات
در راستای بازسازی بانکهای ایرانی با بهرهمندی از چارجوبها و مدلهای استاندارد بینالمللی

مارتن مول

آقای مول ،مدیر اجرایی شناخته شده ،برجسته و موفقی در صنایع مالی
است .ایشان تا سال  2012مسئولیت مدیریت ارشد عملیات ()COO
در حوزه بانکداری تجاری و بازرگانی ،یکی از باالترین مناصب اداری
در بانک  ABN AMROرا بر عهده داشتهاندABN AMRO .
یکی از بزرگترین بانکهای جهان با درآمد عملیاتی ساالنه حدود 10
میلیارد دالر و دارایی به ارزش بیش از نیم تریلیون دالر است .ایشان قبل
از این مقام ،به عنوان مدیرعامل کارگروه سرمایه در بانک مذکور مشغول
به فعالیت بودهاند.

در این جایگاه ،او مسئول ارائه خدمات ،مدیریت محصول ،مدیریت هزینه ،مدیریت رضایت
مشتری ،مدیریت فرایند و مدیریت تغییر برای تمامی مشتریان ‹کسبو کار› ،در حوزه ،SME
مشتریان شرکتهای بزرگ و بانکداری تجاری ،در طیف گستردهای از تجارت ،محصوالت بازار و
بازرگانی ،در بانک  ABN AMROهلند و بانک  Fortisهلند و شرکتهای تابعه خارجی خود،
بوده است.

آقای مول همچنین سابقه فعالیت به عنوان مدیریت محصول برای خدمات پرداخت بینالمللی در
بانک  Bank of Americaرا نیز دارا میباشند.

خالصه ای از سوابق کاری:
مدیر ارشد عملیات سازمان ( )COOدر حوزه بانکداری تجاری و بازرگانی  -بانک ABN AMRO

مسئول تراکنش های بانکی  - EVPبانک ABN AMRO

مدیرعامل کار گروه سرمایه در حوزه کشور هلند  -بانک ABN AMRO

مدیر کل ( )Global Headمحصوالت و خدمات پرداخت بینالمللی
بانک Bank of America

موضوعات سخنرانی

آناتومی تحول و نوسازی سامانههای بانکی ( )Core Banking Transformationو ضرورت آن

یکی از سخنرانان حاضر در میزگرد بررسی شرایط کنونی صنعت بانکداری ایران و ارائه پیشنهادات
در راستای بازسازی بانکهای ایرانی با بهره مندی از چارجوب ها و مدلهای استاندارد بینالمللی
سیستمهای پرداخت نوین و بینالمللی

یوجین مک کویی

مدیر شناخته شده با بیش از  30سال تجربه کاری و متخصص موضوعی
در صنایع متفاوت در حوزههای انبار داده ،هوش کسب و کار و استقرار
موفقیت آمیز راهکارهای صنعتی از جمله انبار داده بانکداری ،انبار
اطالعات بیمه و مدلهای بازارها و صنایع مالی در سطح جهانی.

ایشان یکی از مجربترین متخصصین حال حاضر در حوزه چارچوب
اطالعات  IFWاز کشور ایرلند بوده و سالها سابقه فعالیت با ابزارهای
مدلسازی شرکت  IBMرا در کارنامه خود دارد.
گواهینامهها:

دارای گواهینامههای معتبر بینالمللی در حوزههای IFW، FSDM، FSFM، FSWM

خالصه ای از سوابق کاری:
معمار ارشد داده  IFW ،BDWو متخصص مدلسازی اطالعات  -بانک ING

مشاور ارشد  BDWM ،APM ،FSWM ،FSFM ،FSDM( IFWو  - )BFMDWشرکت IBM
مشاور ارشد مدلهای داده ( - )IFWشرکت IBM
مدلساز ارشد دادههای ریسک مالی  -شرکت IBM

موضوعات سخنرانی

دوره تخصصی و فشرده چارچوب اطالعات IFW

یکی از سخنرانان حاضر در میزگرد بررسی شرایط کنونی صنعت بانکداری ایران و ارائه پیشنهادات
در راستای بازسازی بانکهای ایرانی با بهرهمندی از چارجوبها و مدلهای استاندارد بینالمللی
نمونههای موفق ( )Best Practicesپروژههای پیادهسازی شده چارچوب اطالعات IFW

إجاز خان

یک مشاور استراتژی در حوزه فناوری اطالعات ،با سابقه مدیریت و پیشبرد
طرحهای بزرگ فناوری و استراتژیک .ایشان در طی دو دهه اخیر خدمات
متنوعی به تعداد زیادی از مشتریان بینالمللی در بیش از بیست کشور جهان
از جمله ایاالت متحده ،مکزیک ،انگلستان ،فرانسه ،اتریش ،هلند ،آلمان،
مجارستان ،روسیه ،آفریقای جنوبی ،بحرین و  ...ارائه نموده اند.

آقای خان تجربه گستردهای در ارائه مشاوره فناوری و کسبوکار ،تنظیم و
همترازسازی استراتژی ،طرحریزی راهحلهای مدیریت اطالعات  /داده
و توسعه موردی فنآوری کسبو کار دارد.
گواهینامهها:

مدرک معتبر کالن داده ( )Big Dataاز دانشگاه  MITآمریکا
خالصه ای از سوابق کاری:
مشاور ارشد پیادهسازی طرح های معماری سرویسگرا (مبتنی بر چارچوب )IFW
Royal Bank of Scotland
مشاور استراتژی فناوری اطالعات و معماری سازمانی بازارهای مالی
LLoyds Banking Groups

مشاور و معمار  -بانک HSBC

معمار ارشد  -شرکت Infosys

مشاور ارشد  -شرکت IBM

موضوعات سخنرانی

شبکه معماری صنعت بانکداریBIAN -

بهرهمندی از  IFWو  BIANدر راستای ایجاد تحول و نوسازی در بانکداری

یکی از سخنرانان حاضر در میزگرد بررسی شرایط کنونی صنعت بانکداری ایران و ارائه پیشنهادات
در راستای بازسازی بانکهای ایرانی با بهرهمندی از چارجوبها و مدلهای استاندارد بینالمللی
نحوه ارتباط و هم افزایی چارچوب اطالعات  IFWو مدل BIAN

دیلیپ موهاپاترا

آقای موهاپاترا مدیرعامل شرکت استرالیایی  ،Nexrightشرکتی پیشرو در
ارائه خدمات مدیریت  APIو راه حلهای هوشمند بانکداری و همچنین
یکی از  20شرکت برتر شناخته شده جهان در سال  2015در دسته
ارائهدهنده راهکارهای  APIاز دید مجله معتبر  CIO REVIEWاست.

ایشان یک فرد دور اندیش در فنآوری و کسبوکار با بیش از  16سال
تجربه در برنامهریزی ،توسعه و اجرای راهکارهای پیشرو جهت رسیدگی
به مشکالت کسبوکار همچون طراحی و ارائه راهحلهای متنوع درحوزه
تحول سامانههای متمرکز بانکی ،بانکداری دیجیتال ،استراتژی Fintech
و امنیت  /انطباق است.

تخصص او در  ،FinTechمدیریت  ،APIامنیت  ،API، SSO، SOAیکپارچهسازی ترکیبی،
مدیریت دسترسی و یکپارچهسازی رایانش ابری میباشد.
گواهینامهها:

دارای گواهینامه IBM MobileFirst Sales Professional

دارای گواهینامه IBM Connectivity and Integration Sales Mastery
خالصهای از سوابق کاری:
مدیرعامل و مشاور  - Fintechشرکت Nexright

تهیه استراتژی و پیادهسازی  IFWو  SOAو راهکارهای امنیت SOA
بانکهای  Westpacو  ANZاسترالیا

موضوعات سخنرانی

مدیر محصول  -شرکت HP

نوسازی کسب و کار و فناوری اطالعات بانکی به کمک بانکداری باز ()Open Banking

رابط برنامههای کاربردی بانکداری ( )Banking APIو نوآوریهای آن

فرانس کمپن

بیش از  27سال سابقه فعالیت حرفهای در سازمانهای پیشرو اروپایی و ارائه خدمات مشاوره
و پیادهسازی راه حلهای مبتنی بر فناوری اطالعات به سازمانهای بزرگ بینالمللی در صنایع
بانکداری و مخابراتی.

در حال حاضر ایشان مدیر طرح و مسئول پیادهسازی راهحلهای مبتنی بر تکنولوژی
 Microsoftدر صنایع مالی در  7کشور بزرگ اروپایی میباشند .از جمله حوزههای
تخصصی او  Dynamics AX، Dynamics CRM، Mobile Bankingو سایر روندها
و تکنولوژیهای نوین و پیشرفته بانکداری الکترونیک است.
موضوعات سخنرانی

روندهای نوین و پیشرفته بانکداری دیجیتال

بانکداری چند مجرایی ()Omni Channel Banking

راهکارهای جهانی جهت ایجاد تحول موفقیتآمیز در بانکداری الکترونیک

وینود کاروا

 13سال تجربه  ITبه عنوان  ،مدلساز ارشد  ، IFWطراح ارشد راهحل  /معمار  /مشاور ارشد در
حوزه  .SDLCسابقه کار در پروژههای بزرگ تحول  /مهاجرت  /یکپارچهسازی پروژهها برای صنایع
بانکداری و مخابرات در ایاالت متحده آمریکا ،استرالیا ،مالزی و هند .متخصص در چارچوبهای
معماری و تکنیکهای مدلسازی پیشرفته.

حوزههای کلیدی تخصص ایشان اجرا و پیادهسازی مدلهای صنعتی  ،IFWراهاندازی فرآیندهای
مدلسازی  IFWو تعریف دستورالعملها ،شناسایی ،طراحی و ارائه خدمات  SOAاست.
گواهینامهها:

تقدیرنامه از سوی بانک  Westpacبه دلیل فعالیتهای برجسته

تقدیرنامه از سوی شرکت  IBMبه عنوان Top Performer
خالصه ای از سوابق کاری:

مدلساز ارشد  IFWو طراح ارشد راه حلهای صنعتی  -بانک Westpac
معمار یکپارچه ساز ،مدل ساز و طراح راه حلهای صنعتی  -شرکت IBM

طراح راهکار  -شرکت AT&T

موضوعات سخنرانی

نوسازی کسب و کار و فناوری اطالعات بانکی به کمک بانکداری باز ()Open Banking
رابط برنامههای کاربردی بانکداری ()Banking APIو نوآوریهای آن

پیشنهادات در راستای بازسازی بانکهای ایرانی با بهرهمندی از چارجوبها و مدلهای
استاندارد بینالمللی

نحوه ثبت نام

عالقهمندان میتوانند جهت ثبتنام و یا کسب اطالعات بیشتر به وبسایت conf.mbri.ac.ir/BT
مراجعه کرده و یا با شماره  88657424تماس حاصل فرمایند.

همچنین سازمانها در صورت تمایل به ثبتنام به صورت گروهی و بهرهمندی از مزایا و تخفیفات
آن میتوانند به هریک از روشهای زیر در این سمینار  ۲روزه ثبتنام نمایند:

تعداد

مبلغ(میلیون تومان)

سایر خدمات

12
30
 .1درج نام و لوگو بر اسالید معرفی سمینار
 .2درج نام و لوگو در تمامی تبلیغات رسانهای سمینار شامل مجالت معتبر بانکی،
وبسایتها و دعوت نامه الکترونیکی
 .3درج لوگو بر روی استند خوش آمدگویی
 .4درج لوگو بر پشت کارتهای ورود به سمینار
 .5درج لوگو بر گواهینامه
 .6درج لوگو بر کارتهای دعوت رسمی
 .7درج لوگو بر روی کلیه بنرها
 .8قراردادن بروشور های معرفی محصوالت در بسته اهدایی به شرکتکنندگان
 .9قراردادن پرچم تشریفات کوچک بانک بر روی سن در سالن اصلی
 .10قراردادن پرچم تشریفات بزرگ بانک بر روی سن در سالن اصلی
 .11اولویت نسبت به سایر درخواستکنندگان جهت برگزاری جلسه خصوصی با مدرسین
مورد نظر در حین روزهای برگزاری سمینار در اتاق جلسات اختصاصی جهت دریافت مشاوره
و بررسی همکاریهای کاری (مدت زمان جلسات  1ساعت)
 .12یک صفحه آگهی رنگی مرتبط با محصوالت و خدمات بانکداری الکترونیک و یا
چارچوبها و استانداردهای بانکداری در کاتالوگ ارائه شده به شرکتکنندگان در سمینار
(طراحی آن بر عهده بانک میباشد).
 .13عضویت در سامانه ابری «قطب علمی» حاوی مستندات ،فیلم،redbook ،
 best practiceو مدارک مفید در حوزه صنعت و تکنولوژی بانکداری ،در موارد مختلف از
جمله بانکداری الکترونیک ( ... ،BIAN ،IFW ،به تعداد شرکتکنندگان)

8

تعداد

مبلغ(میلیون تومان)

سایر خدمات

20

 .1درج نام و لوگو در تمامی تبلیغات رسانهای سمینار شامل مجالت معتبر بانکی،
وبسایتها و دعوت نامه الکترونیکی
 .2درج لوگو بر روی کارتهای ورود به سمینار
 .3درج لوگو بر گواهینامه
 .4درج لوگو بر کارتهای دعوت رسمی
 .5درج لوگو بر روی کلیه بنرها
 .6قراردادن پرچم تشریفات کوچک بانک بر روی سن در سالن اصلی
 .7اولویت نسبت به سایر درخواستکنندگان جهت برگزاری جلسه خصوصی با مدرسین مورد
نظر در حین روزهای برگزاری سمینار در اتاق جلسات اختصاصی جهت دریافت مشاوره و
بررسی همکاریهای کاری (مدت زمان جلسات  1ساعت)
 .8یک صفحه آگهی رنگی مرتبط با محصوالت و خدمات بانکداری الکترونیک و یا
چارچوبها و استانداردهای بانکداری در کاتالوگ ارائه شده به شرکتکنندگان در سمینار
(طراحی آن بر عهده بانک میباشد).
 .9عضویت در سامانه ابری «قطب علمی» حاوی مستندات ،فیلم،redbook ،
 best practiceو مدارک مفید در حوزه صنعت و تکنولوژی بانکداری ،در موارد مختلف از
جمله بانکداری الکترونیک( ... ،BIAN ،IFW ،به تعداد شرکتکنندگان)
6

تعداد

مبلغ(میلیون تومان)

سایر خدمات

15
 .1درج نام و لوگو در تمامی تبلیغات رسانهای سمینار شامل مجالت معتبر بانکی،
وبسایتها و دعوتنامه الکترونیکی
 .2درج لوگو بر پشت کارتهای ورود به سمینار
 .3درج لوگو بر روی کلیه بنرها
 .4قراردادن پرچم تشریفات کوچک بانک بر روی سن در سالن اصلی
 .5عضویت در سامانه ابری «قطب علمی» حاوی مستندات ،فیلمbest ،redbook ،
 practiceو مدارک مفید در حوزه صنعت و تکنولوژی بانکداری ،در موارد مختلف از جمله
بانکداری الکترونیک ( ... ،BIAN ،IFW ،به تعداد شرکتکنندگان)

محل برگزاری

«مرکز مطالعات بهرهوری و منابع انسانی»

سالن آمفی تئاتر :مکان برگزاری کارگاههای اصلی همگانی

سالن پویش :مکان برگزاری کارگاههای موازی

اتاق جلسات  :VIPمکان برگزاری جلسات خصوصی با مدرسین و متخصصین سمینار و تبادل نظر
و دریافت مشاوره در صورت نیاز

آدرس :تهران ،خيابان شيخبهايی جنوبی ،خيابان ايرانشناسی ،خيابان نهم

تاریخ

 10بهمن ماه 1394

ساعت

8:45

9:00

عنوان

قرآن و سرود

سخنرانی افتتحایه :نقش و اهمیت بانکداری الکترونیک در توسعه پایدار

9:10

استراحت

نوسازی کسبو کار و فناوری اطالعات بانکی به کمک بانکداری باز (/ )Open Banking
ظهور APIهای نوین بانکی

آناتومی تحول و نوسازی سامانههای بانکی ( )Core Banking Transformationو
معرفی چارچوبهای بانکی

آینده بانکداری الکترونیک در ایران

9:45

10:30

11:00

12:30

13:30

13:30

ناهار

کارگاه  :1دوره تخصصی و فشرده چارچوب اطالعات IFW

ارگاه  :2نوسازی کسبو کار و فناوری اطالعات بانکی از طریق نوآوری API

15:00

15:15

15:15

استراحت

کارگاه  :1ادامه دوره تخصصی و فشرده چارچوب اطالعات IFW

کارگاه  :2ادامه نوسازی کسبو کار و فناوری اطالعات بانکی از طریق نوآوری API

16:30

-

سخنران
Dr. DivanDari
Dr. Amirshekari
Mr. Rad / Mr. Mol

Mr. Mohapatra / Mr. Rad

Mr. McCooey
Mr. Rad / Mr. Mohapatra /
Mr. Karwa

Mr. McCooey
Mr. Rad / Mr. Mohapatra /
Mr. Karwa
-

 11بهمن ماه 1394

قرآن و سرود

معماری سازمانی در صنایع مالی

8:45

9:00

9:45

ناهار

میزگرد بررسی شرایط کنونی صنعت بانکداری ایران و ارائه پیشنهادات در راستای بازسازی
بانکهای ایرانی با بهره مندی از چارجوبها و مدلهای استاندارد بینالمللی از جمله  IFWو
BIAN

استراحت

شبکه معماری صنعت بانکداری ( )BIANچیست؟  /بهره مندی از  IFWو  BIANجهت
ایجاد تحول در بانکداری

10:30

11:00

12:30

13:30

13:30

15:00

کارگاه  :1روند های نوین و پیشرفته بانکداری دیجیتال از جمله بانکداری چند مجرایی
( )Omni Channel Bankingو ارائه راهکارهایی جهت ایجاد تحول موفقیتآمیز در
بانکداری الکترونیک

کارگاه  :2نحوه ارتباط و همافزایی چارچوب اطالعات  IFWو مدل BIAN

استراحت

15:15

کارگاه  :4نمونههای موفق ( )Best Practicesپروژههای پیاده سازی شده چارچوب اطالعات
IFW

کارگاه  :3سیستمهای پرداخت نوین و بینالمللی

15:30

16:30

-

Mr. Rad
Mr. Khan

Dr. Amirshekari / Mr. Rad /
Mr. McCooey / Mr. Khan /
Mr. Karwa / Mr. Mol

Mr. Kempen
Mr. Khan
Mr. Mol

-

Mr. McCooey

امکان برگزاری جلسات خصوصی جانبی در اتاق جلسات  VIPبرای سازمانها جهت پرسش و پاسخ ،تبادل نظر و مشاوره با مدرسین و متخصصین.

