
  
 ۳۱۳۱تْوي  ۶ -رٍس اٍل 

 قزآى، سزٍد، تیاًیِ افتتاحیِ ۷۹۴۸ - ۷۹۲۸

۷۹۴۸ - ۰۸۹۰۴  (CEO/Founder of Moven, Author, Speaker, Radio Host) Brett King سخٌزاًی۹    
 هالی ٍ آیٌذُ تاًکذاریّای  ضذى، فٌاٍری جْاًی

 پذیزایی ۰۸۹۳۴-  ۰۸۹۰۴
 ّای پَلی ٍ تاًکی اقتصاد ایزاى چالص جلسِ رًٍوایی اس کتاب ۰۰۹۸۸ -۰۸۹۳۴

 ۳۰۱۱هزکشی ایزاى در افق  راُ تاًک ًقطِ                                 )دتیز کل تاًک هزکشی(سیذ هحوَد احوذی سخٌزاًی:  ۰۰۹۰۴ - ۰۰۹۸۸

 دٍرًوای صٌعت هالی ایزاى                                        Asad Jafree (Money and Banking expert) ی: سخٌزاً ۰۰۹۲۸ - ۰۰۹۰۴

۰۰۹۲۸ -۰۱۹۰۴ 
 شی(کل ثبًک هزک )رئیسالِ سیف  تز ٍلیدک)ٍسیز اهَر التصبدی ٍ دارایی(، ًیا  دکتز علی طیة ریشی(، ر ٍ رئیس سبسهبى هذیزیت ٍ ثزًبهِجوَْ )هؼبٍى رئیسکتز هحوذ تاقز ًَتخت د  پٌل تخصصی۹

 (ًظز پَلی ٍ ثبًکی صبحت) دکتز احوذ عشیشی  هذیز جلس۹ِ                                                                        کطَر هالیاًذاس ًظام  چطن 
 ًواس ٍ ًاّار ۰۳۹۸۸ - ۰۱۹۰۴

۰۳۹۸۸ - ۰۳۹۱۸ 

)رئیس ّیئت هذیزُ علیزضا لگشایی  اػضبی ّیئت رئیس۹ِ

)ػضَ ّیئت ػلوی دکتز علی ارضذی  ٍ ثبًک هلت(

 پژٍّطکذُ پَلی ٍ ثبًکی(

)هطبٍر ثبًک  ًٍذ دکتز هْزداد سپِ اػضبی ّیئت رئیس۹ِ

)هذیز گزٍُ ثبًکذاری  دکتز کاهزاى ًذریٍ  هزکشی(

 اسالهی(

ّای  هذلپٌل تخصصی۹ 

  ایزاىتاًکی ًَیي 
هؼبٍى ) حویذ تْزاًفز 

 (ًظبرتی ثبًک هزکشی

 حسي هعتوذی

هذیزػبهل ثبًک التصبد )
 (ًَیي

حسي اصغزسادُ 

صبحجٌظز در ) سعفزاًی

 (اهَر ثبًکی

هذیزکل ) ًاصز حکیوی

فٌبٍری اطالػبت ثبًک 
 (هزکشی

  دکتز ًیوادثیز ػلوی۹ 

)هذیز گزٍُ  اهیزضکاری

ثبًکذاری الکتزًٍیک 
 ثبًکی(پژٍّطکذُ پَلی ٍ 

 ۹کبرگبُ

ّای کلیذی در  ریسک

 تاًکی  ITقزاردادّای 
 

 

  هذرس۹

Daniel Thomas 

Holland 

(Partner, 
Stephenson 

Harwood LLP) 

 کبرگب۹ُ
تزاسیاتی 

ّای  ساهاًِ

تاًکذاری ایٌتزًتی 

 در کطَر

 

 هذرسیي۹

  علیزضا

 تزسی هیزسایی
 هٌیزُ ًیکشاد

 کبرگب۹ُ

هذیزیت 

فزآیٌذّای کسة 

ًظام ٍکار در 

 تاًکی

 

 هذرسیي۹

 خاًی هجیذ عثذالِ
 هْز هْذی ایواًی

 کبرگب۹ُ

ارسیاتی ریسک 

اعتثاری اضخاظ 

 حقَقی

 

 هذرس۹ 

Ramzi Watfa 

)CEO, 6 Sigma 

Group( 

 

 :کبرگبُ 
 کزتٌکیٌگ

 

 هذرسیي۹

 هژدُ قشل ایاغ
 سیذ هحوذ دّقاى

 الِ قزتاًی ًعوت

چزخِ ًَآٍری   )هذیز ػبهل ّوزاُ اٍل(ٍحیذ صذٍقی 

ّا ٍ هَاًع حضَر تلفي  در پزداخت خزد، هحزک

 ّوزاُ در صٌعت پزداخت

تاًکذاری  )هذیز ػبهل ثبًک تجبرت( هحوذاتزاّین هقذم

الکتزًٍیک: الشاهات سیزساختی ٍ هالحظات ًْادی ٍ 

 فٌی

۰۳۹۱۸ -۰۳۹۳۸ 
ضکي )هذیز عاهل تاًک  دکتز هحوذ ّاضن تت

ّوسَساسی استزاتژیک خطَط کسة ٍ هسکي( 

 ای ٍ فٌاٍری اطالعات ّای تَسعِ کار تاًک

تاًکذاری )هذیز ػبهل ثبًک سپِ( ًژاد  سیذ کاهل تقَی

 چاتک

۰۳۹۳۸ - ۰۴۹۸۸ 
)هؼبٍى پژٍّطکذُ الکتزًٍیک سادُ  دکتز هحوَد سلواسی

هذیزیت کلیذ رهشًگاری ٍ  داًطگبُ صٌؼتی ضزیف(

 ّای آى در  چالص

)ًبئت رئیس ّیئت هذیزُ ثبًک سبهبى(  دکتز احوذ هجتْذ

هعیارّای هحاسثِ اعتثارسٌجی در ًظام تاًکذاری 

 ایزاى

تزرسی  )هذیز ػبهل ثبًک سیٌب(دکتز کَرش پزٍیشیاى  ۰۴۹۱۸ - ۰۴۹۸۸

 تأثیز تاًکذاری الکتزًٍیک تز هتغیزّای تاسار پَل

 هبلشی( IDCORP)هذیز ػبهل ضزکت  اهیذ تزاتی

Solving the problem of asymmetric 

information in Crowd Funding by using 

the concepts of social network banking 

 ثٌذی ٍ پزسص ٍ پبسخ جوغ ثٌذی ٍ پزسص ٍ پبسخ جوغ ۰۴۹۲۸ - ۰۴۹۱۸

 پذیزایی ۰۵۹۸۸ -۰۴۹۲۸

۰۵۹۸۸ - ۰۶۹۲۸ 

 ّای اعتثاری کارتاتعاد سیاستی، تجاری، حقَقی ٍ ضزعی   هیشگزد۹
   (،ریشی ٍ ًظبرت راّجزدی ٍسارت ارتجبطبت ٍ فٌبٍری اطالػبت هؼبٍى ثزًبهِ) تزات قٌثزیدکتز 
( ٍ  پژٍّطگبُ فزٌّگ ٍ اًذیطِ اسالهی داًطیبر) سیذ عثاس هَسَیاىدکتز االسالم  حجت

 )ػضَ ّیئت ػلوی داًطگبُ اهبم صبدق )ع(( دکتز هحوذ طالثی
 )هذیزکل فٌبٍری اطالػبت ثبًک هزکشی (ًاصز حکیوی  دثیز ػلوی۹

 ۰۵۹۱۸ـ  ۰۵۹۸۸

 دکتز سّزا خَضٌَداػضبی ّیئت رئیس۹ِ 

 )ػضَ ّیئت ػلوی پژٍّطکذُ پَلی ٍ ثبًکی( 

  )هذیز گزٍُ ثبًکذاری اسالهی( ٍ دکتز کاهزاى ًذری اػضبی ّیئت رئیس۹ِ
  )ػضَ ّیئت ػلوی پژٍّطکذُ پَلی ٍ ثبًکی( دکتز راهیي هجاب

ًطست ٍیژُ 

جَاًاى 
Lean 

Start up 

Machine  

ّبی ًبهَفك صبدرکٌٌذگی  ارسیبثی رٍش جزیوِ ٍ پبداش ثبًک هزکشی ثزای تزاکٌص
 ( وبلی)هحوذرضب ج -کطَر

  ًظبم در سیستوی آفزیي ًمص ّبی ای ثزای ضٌبسبیی ثبًک ّبی ضجکِ کبرگیزی ٍیژگی ثِ

 )دکتز سویِ حیذری(  -ثبًکی کطَر

 ۰۵۹۳۸ ـ۰۵۹۱۸
ّبی ثشرگ تَاًوٌذسبس هذیزیت جزیبى داًص )هَرد هطبلؼ۹ِ  ارائِ چبرچَة حبکویت دادُ

 )دکتز ضؼجبى الْی( -ثبًک هزکشی جوَْری اسالهی ایزاى(

 -ثبًکذاری الکتزًٍیک ٍ هبلیبت ثز ًمل ٍ اًتمبل پَل )ثزرسی اهکبى اجزای آى در ایزاى(

 )دکتز جْبًگیز ثیبثبًی(

   ۰۶۹۸۸ـ  ۰۵۹۳۸
هحوذ دکتز ) ّب ثزرسی ًمص خذهبت پزداخت ّوزاُ در ایجبد هشیت رلبثتی ثزای ثبًک

 هْذٍی هشدُ(
اهیزحسیي ) -ّب در جذة سپزدُ ّبی ثبًکذاری الکتزًٍیک ثز سْن ثبًک تبثیز ًَآٍری

 (غفّبری ًژاد

 سیذهحوذرضب حسیٌی -اطالػبت اػتجبری )هطبلؼِ تطجیمی( الشاهبت حمَلی ًطز یک سادُ( )هحوذاهیي صبدق-ًمص اپزاتَرّبی هجبسی تلفي ّوزاُ در ثبًکذاری هَثبیل  ۰۶۹۱۸ـ  ۰۶۹۸۸

 ثٌذی جوغ  ثٌذی جوغ ۰۶۹۲۸ – ۰۶۹۱۸

  



  
 ۳۱۳۱تْوي  ۷ ـرٍس دٍم 

 دٍلت الکتزًٍیک                                        ()هؼبٍى ٍسارت ارتجبطبت ٍ فٌبٍری اطالػبت هٌْذس ًصزالِ جْاًگزدسخٌزاًی۹  ۷۹۴۸ - ۷۹۲۸

 هخاتزاتی کطَرّای جذیذ در تَسعِ سیزساخت  گذاری ساختار سزهایِ                                         )هؼبٍى تَسؼِ خذهبت ثٌیبد هستضؼفبى( هٌْذس هحوَد جزاحیسخٌزاًی۹  ۸۹۰۸- ۷۹۴۸

 ّای فٌاٍری در تاًکذاری تاس ًقص ضزکت                                      )هذیزػبهل ضزکت خذهبت اًفَرهبتیک( هٌْذس سیذ اتَطالة ًجفیسخٌزاًی۹  ۸۹۲۸ - ۸۹۰۸

 جوغ ثٌذی ٍ پزسص ٍ پبسخ ۰۸۹۸۸ - ۸۹۲۸

 پذیزایی ۰۸۹۲۸ -۰۸۹۸۸

 کزتٌکیٌگساسی  الوللی در پیادُ ّا ٍ تجزتیات تیي هَسُآ                                            John C. Kelley   (Senior advisor, PwC Vietnam)سخٌزاًی۹  ۰۰۹۰۴ -۰۸۹۲۸

 ّای َّضوٌذ ّوزاُ تز صٌعت تاًکذاری تاثیزات تلفيتزرسی                                    Peter Heuman (VP Head of M-Commerce Ericsson) سخٌزاًی۹ ۰۱۹۸۸  -۰۰۹۰۴

 ًواس ٍ ًاّار ۰۳۹۸۸ -۰۱۹۸۸

۰۳۹۸۸-۰۴۹۲۸ 

 تاًکذاری ّوزاُ :ًطست

 هطبٍر) عثاس ٍفایی۹ اػضبی ّیئت رئیسِ

 (هجیي اػتوبد تَسؼِ ضزکت هذیزػبهلارضذ 

ّای  پزداختپٌل تخصصی۹ 

 فزاهزسی

 دکتز ضْاب جَاًوزدی

 )هذیزػبهل ضزکت فٌبح(
رًٍذّای آیٌذُ صٌعت 

 پزداخت
 

 Consultant) عثواى قزیطی

T-Orange) 

پیص ًیاس ٍ الشاهات اتصال 

سیستن پزداخت الکتزًٍیکی 

ّای  در کطَر تِ ًظام

 پزداخت جْاًی

 کبرگب۹ُ 
هذیزیت َّیت 

ٍ دستزسی در 

ّای  ساهاًِ

 تاًکی

 

  هذرس۹

آفزیي  ًَش

 هَهي ٍاقفی

 کبرگب۹ُ
ًظارت دادُ هحَر: 

تجزتِ تاًک هزکشی 

 لثٌاى 
 

 هذرس۹

Geoffroy de 

Lamalle 

)CEO eProseed 

, Fusion 
Middleware 

Expert( 

 

  پٌل تخصصی۹
 اًکیکاٍی در کسة ٍ کار ت ًقص دادُ

 
ػضَ ّیئت ػلوی ( دکتز تاتک تیوَرپَر

 )هذرس داًطگبُ تزثیت
ضَ ّیئت ػلوی )ػ دکتز جوال ضْزاتی

 (اهیزکجیز داًطگبُ صٌؼتی

کبٍاى  هذیز ػبهل دادُ) اتیدکتز رٍستِ تز

 (تَسي
هؼبٍى تحمیك ٍ ) اهیز حسیي حویذیاى

 (تَسؼِ ضزکت آرٍیي

 کبرگب۹ُ

 فاکتَرّای الکتزًٍیک

 
  ۹یيهذرس

Miha Filipi  
(Product manager, 

Halcom d.d) 
Ostroversnik 

Matjaz 

ساسهاًذّی  ۹کبرگبُ

اهٌیت اطالعات در 

 ّا تاًک

 ۹یيهذرس

 اقذم سیذ علی ّاضوی

 علیزضا اطْزی فزد
 

تذافشارّای  ۹کبرگبُ

تاًکی، تْذیذ یا 

 سزگزهی

 هذرسیي۹

سیذ علی ّاضوی 

 اقذم

 هحوذ جزجٌذی ًژاد

 تاًکذاری تاسپٌل تخصصی۹ 

دکتز هْزاى هحزهیاى  اػضبی ّیئت رئیس۹ِ

 (هؼبٍى ضجکِ ضزکت خذهبت اًفَرهبتیک) هعلن

Olutunmbi Idowu 

(Head of Compliance & Risk 

Control at Ericsson M-

commerce) 

الوللی در  ّای هَفق تیي هعزفی تجزتِ

استفادُ اس هَتایل در صٌعت تاًکذاری 

 الکتزًٍیک
 

Julien Duvaud-Schelnast 

)Manager at Arthur D. Little( 

ّا ٍ  راّثزدّای هطارکت تاًک

 اپزاتَرّای هَتایل در پزداخت هَتایل

 (،ؼبٍى هحصَل ضزکت تَسي)ه جاّذ حجت

ػضَ ّیئت هذیزُ ثیوِ ) دکتز اکثز افتخاری

هؼبٍى فٌبٍری ) عَد پطوچیهس(، ایزاى

هذیز ) هْزاى افسزی (،اطالػبت ثبًک سیٌب

ّبی ًَیي ثبًکی ضزکت خذهبت  سیستن

)کبرضٌبس  دکتز ًادر قاسوی(  ٍ اًفَرهبتیک

ارضذ تحمیمبت ٍ فٌبٍری ضزکت خذهبت 
 اًفَرهبتیک(

 پذیزایی ۰۵۹۸۸ - ۰۴۹۲۸

۰۵۹۸۸- ۰۶۹۲۸ 
  ّا تاسًگزی ساختار درآهذی تاًک  هیشگزد۹

 ، بئت رئیس ّیئت هذیزُ ثبًک سبهبى()ً دکتز احوذ هجتْذ(،  یشکهز کثبً یهؼبٍى ًظبرت) حویذ تْزاًفز

 ( ػضَ ّیئت هذیزُ ثبًک هلی) فاطوی اردکاًی الِ دکتز سیذ ٍلی ( ٍهذیز ػبهل ضزکت ضجکِ الکتزًٍیکی پزداخت کبرت) هحسي قادری

 )هؼبٍى پژٍّطی پژٍّطکذُ پَلی ٍ ثبًکی(دکتز سیذ فزضاد فاطوی دثیز ػلوی۹ 

 پذیزایی ۰۷۹۸۸ - ۰۶۹۲۸

۰۷۹۸۸- ۰۸۹۲۸ 
  ۹ اختتبهیِهزاسن 

 ّب ّب ٍ ضزکت دستبٍردّبی ثزتز ثبًک، جَاًبىًتبیج ًطست ، ّب ثبًک ـ گذاری فبٍا ارسیبثی ٍضؼیت سزهبیًِتبیج ۹  طٌَارُ دکتز ًَرتخصج

 هَسیقی                                     تیاًیِ اختتاهیِ

 

 


