
  1392دي  16 دوشنبهروز اول: 

  مخاطبین سالن   موضوع  زمان

8:30 - 7:30   نام ثبت 

8:45 - 8:30    اصلی  کلیپ افتتاحیه  -سرود -افتتاحیه : قرآن 

9:00 - 8:45     اصلی  پژوهشکده پولی و بانکی) دکتر فرهاد نیلی (رئیس - گزارش دبیر همایش 

9:30 - 9:00     اصلی  کل بانک مرکزي)  (رئیس اله سیف ولیدکتر  - سخنرانی  

10:00- 9:30     اصلی  )و فناوري اطالعات وزیر ارتباطات (واعظی محمود دکتر  -سخنرانی 

10:30 - 10:00   استراحت و پذیرایی 

12:00 - 10:30  

  میزگرد

  1400انداز  در چشم بانک مرکزينقشه راه  

  

  حاضرین

   مدیر جلسه) - (رئیس پژوهشکده پولی و بانکیدکتر فرهاد نیلی 

  مدیرکل فناوري اطالعات بانک مرکزي)( ناصر حکیمی

گذاري ملی  ري مارانی (مدیرعامل شرکت سرمایهعلیرضا عسگ

  ایران)

  حسن معتمدي (مدیرعامل بانک اقتصاد نوین)

  (مدیرعامل بانک خاورمیانه)دکتر پرویز عقیلی کرمانی 

  اصلی

  

13:30 - 12:00   ناهار و نماز 

  13:30 - 15:30هاي جانبی  در سالن و ارائه مقاله سخنرانی

   B2طبقه  سالن سعدي - » مدیران بانکی در عصر فناوري«نشست 

  اعضاي هیئت رئیسه: دکتر احمد مجتهد

  مخاطبین  سخنرانیموضوع   سخنران  زمان

14:00 - 13:30  
دانشگاه تربیت  ت علمیأعضو هیدکتر امیر البدوي (

  مدرس)
  نقش مدیران در بکارگیري فناوري

  

    کار مبتنی بر بانکداري سیار و نقش شعب در مدل کسب  اف (مدیر عامل بانک آینده) دکتر جالل رسول  14:00 - 14:30

    هاي اثر بخشی بانکداري الکترونیک شاخص  )عضو هیأت مدیره بانک ملی ایراناله فاطمی ( دکتر ولی  14:30 - 15:00

      بندي و پرسش و پاسخ جمع  15:00 - 15:30

  B2طبقه  سالن رودکی - » هاي بین بانکی کیفیت سرویس و کارآیی سیستم«نشست 

  اعضاي هیئت رئیسه: دکتر نیما امیرشکاري

  مخاطبین  سخنرانیموضوع  سخنران  زمان

    کار بانکی و نقش فناوري در تغییر مدل کسب  شکن (مدیرعامل بانک مسکن) بتدکتر محمد هاشم   13:30 - 13:55

    کمک فناوري تحوالت بانکداري به  )پارسیاندکتر علی دیواندري (مدیرعامل بانک   13:55 - 14:25

    سامانه الکترونیکی اعتبارات خرد  دکتر محمد طالبی (مدیرعامل بانک کشاورزي)  14:25 - 14:50

    چشم انداز تحوالت استراتژیک کسب و کار بانکی  دکتر محمدرضا رنجبر فالح (مدیر عامل بانک تجارت)    14:50 - 15:15

      بندي و پرسش و پاسخ جمع  15:15 - 15:30

  13:30 – 15:30هاي جانبی  ارائه مقاالت در سالن

    B2طبقه  – 4شماره سالن  - » بانکداري ابري «نشست 

  مهندس علیرضا کیانپور –مهندس فرامرز خالقی اعضاي هیئت رئیسه: 

  مخاطبین  مقالهعنوان  سخنران  زمان

    افزارهاي تحت رایانش ابري اصول پایه در انتخاب الگوهاي طراحی در امنیت نرم  محمد یوسف امیرانی  13:30 - 13:50

    امنیتی براي حرکت بانکداري به سوي رایانش ابري الزامات  انیطاهر یعل  13:50 - 14:10

    در بانکداري الکترونیک SaaSهاي  مالحظات مدل  امید نجارباشی  14:10 - 14:30

    یلیتجارت موبا کردیبا رو یبیترک يابر انشیبراساس را ياعتبار يها پرداخت  يدهکرد انیناف دیحم  14:30 - 14:50

    پرسش و پاسخبندي و  جمع  14:50 - 15:30

  B2طبقه  – 5شماره سالن  - » بانکداري همراه«نشست 

  مهندس عباس رادور زنگنه –اعضاي هیئت رئیسه: دکتر مهران محرمیان معلم 

  مخاطبین  مقالهعنوان  سخنران  زمان

    و پرداخت همراه يدر بانکدار يتقلب و کالهبردار ییشناسا یعلم يروش ها  مرجان شعبانپور  13:30 - 13:50

    خواهی ارزیابی اثر توسعه خدمات بانکداري الکترونیکی بر ضریب نقدینه  زاده یآمنه نادعل  13:50 - 14:10



  محسن اسالم نژاد  14:10 - 14:30
 يهمراه در بانکدار يپرداخت ها تیامن يارتقا با هدف یبیترک يمدل معمار

  کیالکترون

  

  بر آرزو تاراج  14:30 - 14:50
با استفاده از  انیمشتر يبر وفادار کیالکترون يخدمات بانکدار تیفیک ریتأث یابیارز

  مدل سروکوآل

  

    بندي و پرسش و پاسخ جمع  14:50 - 15:30

   B1طبقه  - 6شماره  سالن - » ها استانداردها و چارچوب« نشست 

  دکتر مهشید شاهچرا –اعضاي هیئت رئیسه: دکتر محسن رستمی 

  مخاطبین  مقالهعنوان  سخنران  زمان

    کیالکترون يبانکدار ستمیدر س یتیامن ياستانداردها يجهت ارتقا یارائه چارچوب  عیسی جبارزاده  13:30 - 13:50

    نفع واحد منظور تشخیص ذي طراحی الگوریتم تطابق اسامی براي زبان فارسی به  بسن یمومن الیلـ  دکتر نیما امیرشکاري  13:50 - 14:10

    بود؟ خواهد مرکزي هاي تهدیدي براي بانک يآیا پول مجاز  ییمهنا نبیز  14:10 - 14:30

    مختلف يبانکدار يها سازي سیستم ارائه یک روش و ابزار یکپارچه  یشعبان يمهد  14:30 - 14:50

    بندي و پرسش و پاسخ جمع  14:50 - 15:30

  B1طبقه  - 7شماره سالن - » وري بهره«نشست 

 دکتر زهرا خوشنود –کامران ندري اعضاي هیئت رئیسه: دکتر 

  مخاطبین  مقالهعنوان  سخنران  زمان

    مدیریت نقدینگی خودپردازها  عبدالرضا شریفی حسینی  13:30 - 13:50

    در صنعت بانکداري يا اثرات شبکه لحاظبا  انیارزش طول عمر مشتر يمدلساز  يدیمحمد سع  13:50 - 14:10

    PSP يتقلب در شرکت ها تیریتقلب تا مد صیاز تشخ  دوست ينظر سیاوش  14:10 - 14:30

    فروش يها انهیتوسعه شبکه پا قیخودپردازها از طر هیمدل کاهش تغذ یطراح  یمیمسعود رح  14:30 - 14:50

    بندي و پرسش و پاسخ جمع  14:50 - 15:30

  B1طبقه  - 8سالن شماره - » 1محصوالت و ابزارهاي بانکی«نشست 

  دکتر علی ارشدي –مهندس حامد قنادپور  اعضاي هیئت رئیسه:

  مخاطبین  مقالهعنوان  سخنران  زمان

    شناسایی ابعاد بانکداري اجتماعی  نیلوفر قطبی  13:30 - 13:50

    هاي احراز هویت مشتریان معرفی راهکاري براي تخصیص شیوه جوکندان يمحسن عباد  13:50 - 14:10

    يکد دوبعد پرداخت با  مسعود خاتونی  14:10 - 14:30

    در صنعت بانکی کشور GISجایگاه   مجتبی وزیري  14:30 - 14:50

    بندي و پرسش و پاسخ جمع  14:50 - 15:30

  B2طبقه  - 3سالن شماره - » 2محصوالت و ابزارهاي بانکی«نشست 

  دکتر نیما امیرشکاري اعضاي هیئت رئیسه:

  مخاطبین  عنوان مقاله سخنران  زمان

      QFDبا استفاده از مدل  يهوش تجار يریراهکار مناسب بکارگ یشناسائ  فاطمه کریمی  13:30 - 13:50

     کیالکترون يبانکدار ستمیبه س یاعتماد شهروندان تهران زانیم یبررس  يماندانا طاهر  13:50 - 14:10

  مقدم یقاض درضایحم  14:10 - 14:30
پول  فیدر توسعه بازار ک يانتشار نوآور هیو نظر يفناور رشیمدل پذکاربرد 

  کیالکترون

  

    امضاي همراه: راهکاري با پشتوانه حقوقی براي افزایش امنیت بانکداري الکترونیک  محمد اهدایی  14:30 - 14:50

    بندي و پرسش و پاسخ جمع  14:50 - 15:30

  استراحت و پذیرایی  15:30 - 16:00

17:30 - 16:00  
  میزگرد

  مسیر، ابزار و بانکخدمات بانکی مستقل از 

  حاضرین

مدیر  دیرکل فناوري اطالعات بانک مرکزي ـمناصر حکیمی (

  جلسه)

  ابوطالب نجفی (مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک)  مهندس

  علیرضا لگزایی (نایب رئیس هیئت مدیره کارگزاري بانک ملت)

  بانک آینده) مدیرعاملمشاور ( نیا مهندس احمد مرآت

 ی بانکینی (معاون فناوري و اطالعات بانکمهندس زهرا میرحس

  اقتصاد نوین)

  اصلی

  



  
  1392دي  17شنبه سه روز دوم: 

   اصلی هاي مرکزي کار بانک هاي کسب مدل -)CALمور (مدیر عامل شرکت  پاول ویت -سخنرانی  8:30 - 9:15

    اصلی  کمک فناوري کار بانکی به و رونق کسب –مهندس سید ابوطالب نجفی (مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک)  - سخنرانی  9:15 - 9:45

    اصلی  کار از طریق مدیریت فناوري اطالعات  و نیل به اهداف کسب  -) E&Yمایلز او یونگ (مشاور  -سخنرانی  9:45 - 10:30

  استراحت و پذیرایی   10:30 –11:00

12:30 – 11:00  

  میزگرد

هوشمند و ارتباطات همراه در  يافق ابزارها

 يبانکدار

  حاضرین

مدیر هاي پرداخت ـ  صاحبنظر در نظامدکتر نیما امیرشکاري (

  جلسه)

مدیر  دیرکل فناوري اطالعات بانک مرکزي ـ(م ناصر حکیمی

  جلسه)

مهندس محمود جراحی (معاون سرمایه گذاري بنیاد مستضعفان و 

  جانبازان)

اطالعات  يوزارت فناور يزیر معاون برنامه(مهندس برات قنبري 

  )و ارتباطات

  (عضو هیئت مدیره همراه اول) انیدکتر رسول سرائ

 

  اصلی

  

  ناهار و نماز  12:30 –14:00

  14- 15:30هاي جانبی   در سالن  - ي آموزشیها کارگاهها و  سخنرانی

  B2طبقه  رودکیسالن  - » افزایش اثربخشی به کمک فناوري «نشست 

 اعضاي هیئت رئیسه: دکتر فرشاد فاطمی

  مخاطبین  سخنرانیعنوان   سخنران  زمان

    )3هاي بازارهاي مالی (بال  زیرساخت  ریچارد هندز   14:00 - 14:30

    هاي پرداخت خرد کار در سامانه و تحوالت کسب  شهاب جوانمردي (مدیرعامل شرکت فناپ) مهندس  14:30 - 15:00

    رایانش ابري در بانکداري   ) ایران مهندس فرامرز خالقی(مدیر عامل شرکت داده پردازي  15:00 - 15:30

  مخاطبین  سالن  کارگاه موضوع مدرس  زمان

15:30 - 14:00  

    سعدي IBM-IFWاستاندارد سازي مدل بانکی بر مبناي   )هاي پرداخت صاحبنظر در نظامدکتر نیما امیرشکاري (

اداره ي نظام هاي پرداخت بانک  ( لطفی محسنیمریم 

  مرکزي)

مهندس سید محمد سعید طباطبایی (مدیر گروه 

  هاي پرداخت شرکت خدمات انفورماتیک) سیستم

  مهندس حامد حاتمی (مدیر فنی سامانه چکاوك)

  سامانه چک و اسناد وصولی کاغذي (چکاوك)
 4سالن شماره

  B2طبقه 

  

کاوان  شرکت دادهعباس رادور زنگنه (عضو هیئت مدیره 

  آیسان)
  کار جامع پرداخت خرد و کیف پول الکترونیکی راه

 3سالن شماره 

  B2طبقه 

  

مهندس جعفر مرتضویان (مدیر پروژهاي شرکت ملی 

  انفورماتیک)

  )عبدالمجید کریمی (مدیر پروژه نهابمهندس 

  نهاب و پروفایل مشتریان بانکی
  6سالن شماره

 B1طبقه 

  

  الگوهاي موفق جهانیـ هاي برداشت مستقیم در ایران  چالش  میها فیلیپیچ
  5سالن شماره 

 B2طبقه 

  

  استراحت و پذیرایی  15:30 -  16

  16:00 – 17:30هاي جانبی  در سالن - ي آموزشیها کارگاهها و  سخنرانی

  B2طبقه  رودکیسالن  - » هاي آتی بانکداري زیرساخت«نشست 

 محمدهادي شالبافاعضاي هیئت رئیسه: مهندس 

  مخاطبین  سخنرانی سخنران  زمان

    خدمات مشاع دیتا سنتر  دکتر فریدون قاسم زاده (مدیرعامل شرکت افرانت)  16:00 - 16:30

    روند تکنولوژي و توسعه خدمات پهن باند  مهندس عباس وفایی (مشاور شرکت اعتماد مبین)  16:30 - 17:00

    توسعه ي بانکداري و پرداخت همراه  نیکوفر( رئیس هیئت مدیره ي جیرینگ)دکتر حمیدرضا   17:00 - 17:30



 
  مخاطبین  سالن  کارگاه موضوع مدرس  زمان

17:30 – 16:00  

    سعدي  هاي بازار مالی در ارتباط با فناوري اطالعات زیرساخت  )CAL(معاون شرکت  آنتونی لی

مسعود رحیمی ( معاون اداره ي نظام هاي پرداخت  

  بانک مرکزي)

مهندس علی سیفی (مدیر اداره کارت شرکت خدمات 

  انفورماتیک)

  سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس)
 4سالن شماره

  B2طبقه 

  

  یبانک يها اطالعات در سامانه تیامن يها سکیر تیریمد  نوش آفرین مومن واقفی
 3سالن شماره 

  B2طبقه 

  

  امنیت پرداخت همراه  احسان محمدي (کارشناس شرکت فناپ) 
  6سالن شماره

 B1طبقه 

  

  یاجتماع هاي در شبکه یکسب و کار بانک ینیبازآفر  مهندس مهدي ایمانی مهر (کارشناس شرکت توسن)
  5سالن شماره 

 B2طبقه 

  

  استراحت و پذیرایی  17:30 – 18:00

    اصلی  اجراي موسیقی زنده  –جشنواره دکتر نوربخش  –مراسم اختتامیه   18:00 – 19:30

  گردد. برگزار می B2طبقه  1سالن معرفی محصول در سالن شماره 

  

  مخاطبین

  ها مدیران ارشد و میانی بانک  

  کارشناسان اجرایی حوزه بانکداري الکترونیک  

  هاي ارائه کننده خدمات بانکداري الکترونیک شرکت  

  مند اساتید، کارشناسان و دانشجویان عالقه  

  


