


برگزارکنندگان
پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی، با 
هدف پاسخگویی به نیازهای پژوهشی کشور در زمینه پولی و بانکی 
و همچنین گسترش تحقیقات و مطالعات علمی در این حوزه، در 
سال ۱۳۶۹ تاسیس شد. در راستای تحقق این ماموریت پژوهشکده 
به صورت مستمر در قالب ۶ گروه پژوهشی )بانکداری، بانکداری 
الکترونیک، بانکداری اسالمی، مدیریت مالی، پول و ارز و مدلسازی( 
بر تحقیق و بررسی مباحث روز اقتصادی و بانکی کشور تمرکز داشته 
و همچنین برگزاری دو همایش بزرگ ساالنه را در دستور کار خود 
دارد. همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی در ابعاد ملی با سابقه 
بیست و شش دوره برگزاری و همایش ساالنه بانکداری الکترونیک 

و نظام های پرداخت با سابقه پنج دوره برگزاری. 

با  مرکزی  بانک  فناوری  بازوی  عنوان  به  انفورماتیک  ملی  شرکت 
تخصص وسیع و تجربه مفید و طوالنی در زمینه فناوری های نوین 
و همچنین تعریف، ایجاد و مدیریت شرکت های فعال در بخش های 
فناوری اطالعات و ارتباطات، مخابرات،  خدمات بانکی و نظام های 
و  فرد  به  منحصر  شرایط  و  موقعیت  از  الکترونیکی،  پرداخت 
ممتازی برخوردار است. شرکت ملی انفورماتیک به عنوان بزرگترین 
شرکت مادر تخصصی در شاخه ی بانکداری الکترونیک و با داشتن 
مجموعه ای کم نظیر از توانمندی ها، با این هدف طراحی گردیده است 
که با ارائه راه حل های حاکمیتی و ظرفیت ساز و متناسب با نیازهای 
حال و آینده، در خدمت نظام پولی و بانکی کشور قرار گیرد. قابلیت 
صحیح  مدیریت  نتیجه  در  انفورماتیک  ملی  فرد گروه  به  منحصر 
ایجاد  قالب  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بزرگ  طرح های 
هم افزایی در زنجیره ای از شرکت های سرآمد در این حوزه و متعاقبا 
تسهیل در اجرای سیاست های پولی و بانکی کشور محقق شده است. 

    درباره برگزارکنندگان 

جمهوری  مرکزی  بانک  ابالغ  اساس  بر  بانکی  و  پولی  پژوهشکده 
ساالنه  همایش  برگزاری  مسئولیت   ۱۳۹۰ سال  از  ایران  اسالمی 
بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت را با مساعدت و حمایت 
با  پژوهشکده  راستا  این   در  دارد.  برعهده  انفورماتیک  ملی  شرکت 
توسعه فعالیت های خود در حوزه بانکداری الکترونیک، ارتقای توان 
بهره وری  با  و  تخصصی  همایش های  برگزاری  در  اجرایی  و  علمی 
حوزه های  و کارشناسان  مدیران  صاحبنظران،   دانشگاه،  اساتید  از 
و  بانکی کشور  تابعه، شبکه  و سازمان های  مرکزی  بانک  در  ذیربط 
شرکت های فعال در زمینه بانکداری الکترونیک، نسبت به برگزاری 

این همایش اقدام نموده است. 



    اهداف همایش

 بررسی کالن روندهای بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

 بحث و تبادل نظر در خصوص آخرین تحوالت صنعت بانکداری الکترونیک

 بررسی چالش های پیش روی نظام بانکی در عصر ارتباطات نوین

 ایجاد فضای مناسب جهت تبادل نظر برای سیاستگذاران، بانکداران و خبرگان حوزه 
فناوری اطالعات 

 معرفی دستاوردهای ملی و بین المللی صنعت پرداخت کشور

    مخاطبین 

مخاطبین این همایش عمدتا شامل گروه های زیر است:

 مدیران ارشد و میانی بانک ها 

 کارشناسان اجرایی حوزه بانکداری الکترونیک 

 شرکت های ارائه کننده خدمات بانکداری الکترونیک

 اساتید و کارشناسان دانشگاهی فعال در حوزه اقتصاد، بانکداری به ویژه بانکداری الکترونیک

تفاوت عمده همایش بانکداری الکترونیک با سایر همایش ها تالش و توفیق در حفظ 
مخاطبان در طول ۲ روز برگزاری، با ایجاد تنوع در برنامه ها در سالن اصلی و سالن های 

جانبی است.



    محورها

 ابعاد سیاستی و نهادی

 نقش و جایگاه بانک مرکزی

 نظام اطالعاتی بانک ها

 قوانین و مقررات مورد نیاز

 بازمهندسی نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک کشور 

 استانداردسازی فرآیندهای بانکی

 نقش و جایگاه شبکه بانکی

 نقش بانک ها در مواجهه با مدل های کسب و کار نوظهور

 هوشمندسازی عملیات و خدمات بانکی

 هم افزایی یا واگرایی ذی نفعان

 تببین جایگاه شرکای تجاری نوظهور

 مسئولیت اجتماعی در بانکداری

 مدل های مطلوب کسب و کار PSPها

 باز تعریف ساختار مدیریتی و نیروی انسانی در بانک ها

 بازطراحی الگوهای مدیریتی و شیوه های اعتبار سنجی مشتریان

 تحليل دستاوردهای برجام در صنعت بانکداری

 تغییر رفتار مشتریان

 زیرساخت های فناوری اطالعات

 هوشمندسازی سیستم های امنیتی

 طراحی پلتفرم های جدید پرداخت

 سخت افزار و شبکه

 شبکه های مخابراتی و اپراتورها

 الزامات بین المللی

 تحوالت مورد نیاز نظارتی و قانون گذاری

 تطابق با استانداردهای بین المللی

 کشف تقلب و مبارزه با پولشویی

 چالش ها و فرصت های اتصال به نظام های پرداخت بین المللی

 مدل های نوظهور

)Fintech( فین تک 

 بانکداری اجتماعی

 پول های دیجیتال



شورای عالی سیاستگذاری

معاون فناوری اطالعات بانک مرکزی  دکتر علی کرمانشاه

رئیس پژوهشکده پولی و بانکیدکتر علی دیواندری

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکیدکتر احمد بدری

مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزیناصر حکیمی

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیکمهندس مسعود همایونفر

معاون اداری و مالی پژوهشکده پولی و بانکیدکتر مسعود سلطان زالی

کمیته علمی

مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی دکتر نیما امیرشکاری

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک مهندس سعید احمدی پویا

مدیرعامل شرکت امن الکترونیک کاشف سیدعلی هاشمی اقدم

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی )دبیر علمی( دکتر احمد بدری

مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی دکتر جهانگیر بیابانی

عضو هیأت مدیره شرکت توسن دکتر امید ترابی

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس دکتر بابک تیمورپور

مدیرعامل فناپ دکتر شهاب جوانمردی

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران مهندس نصراله جهانگرد

مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مرکزی ناصر حکیمی

رئیس انجمن کامپیوتر ایران و عضو هیأت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه 
صنعتی شریف دکتر جعفر حبیبی

مدیر محترم فناوری و مهندسی کسب و کار شرکت خدمات انفورماتیک دکتر محسن رستمی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی )دبیر همایش( دکتر علی دیواندری

معاون اداری و مالی پژوهشکده پولی و بانکی دکتر مسعود سلطان زالی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف دکتر علی کرمانشاه

مدیرعامل بانک خاورمیانه دکتر پرویز عقیلی کرمانی

صاحبنظر در امور پولی و بانکی مسعود صفاری

رئیس صندوق ضمانت سپرده ها دکتر محمد طالبی

عضو هیأت مدیره بانک مسکن مهندس محسن عزیزی

عضو هیئت مدیره بانک ملی دکتر ولی اله فاطمی اردکانی

    ساختار سازمانی



مدیر گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف دکتر سیدفرشاد فاطمی اردستانی

مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا مهندس سیدحامد قنادپور

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دکتر برات قنبری

مدیرعامل شرکت شاپرک مهندس محسن قادری

قائم مقام بانک ملت مهندس علیرضا لگزایی

مسئول دفتر مشاوره و مطالعات راهبردی شرکت ملی انفورماتیک مهندس سیدجعفر مرتضویان

مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین حسن معتمدی

معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک دکتر مهران محرمیان معلم

مدیر عامل بانک تجارت محمد ابراهیم مقدم

معاون فناوری اطالعات بانک اقتصاد نوین مهندس زهرا میرحسینی

مدیر گروه بانکداری اسالمی دکتر کامران ندری

مدیر طرح و برنامه شرکت امن الکترونیک کاشف علیرضا اطهری فرد

مدیر برنامه ریزی و امور پایش عملکرد شرکت ملی انفورماتیک مهندس فرشید یعسوبی

کمیته اجرایی

مدیر امور مالی پژوهشکده پولی و بانکیرضا پروهان

مدیر امور اداری شرکت ملی انفورماتیکسیدسعید حسینی

مدیر آموزش و همایش  پژوهشکده پولی و بانکیدکتر هستی ربیع همدانی

مدیر روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکیکامبیز زاهدپور

معاون اداری و مالی پژوهشکده )دبیر اجرایی(دکتر مسعود سلطان زالی

مدیر انفورماتیک پژوهشکده پولی و بانکیحسین عظیمی

مدیر انتشارات پژوهشکده پولی و بانکیروناک فرضی

مدیر مالی و سرمایه گذاری شرکت ملی انفورماتیکسیدرضا ناصری نیک

مدیر پشتیبانی و امور فنی پژوهشکده پولی و بانکیپیمان راحمی



     چرا در همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت شرکت کنیم؟

 معتبر ترین رویداد در این حوزه در کشور است.

 ایده های جدید و ناب در اختیار مخاطبان این حوزه قرار می دهد.

 روندهای روز دنیا را در صنعت بانکداری الکترونیک بررسی می کند.

 امکان تبادل نظر اندیشمندان و صاحبنظران در همایش فراهم می شود. 

 شرکت های فعال معتبر داخلی و خارجی در حوزه بانکداری الکترونیک در آن شرکت می کنند.

 سخنرانان و مقامات سرشناس داخلی و خارجی جهت حضور در آن دعوت می شوند.

 نمایشگاه تخصصی ویژه ای در کنار این همایش برگزار می شود. 

 امکان معرفی محصوالت مختلف را برای شرکت ها فراهم می کند.



    برنامه های جانبی

نمایشگاه

در کنار همایش، نمایشگاهی تخصصـی جهت معرفی دستاوردهای سـازمان های ارائه کننـده 
خدمات بانکی کشـور در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت برگزار خواهد 
شد. در این نمایشگاه عالوه بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت هایی که در 
زمینـه ارائه خدمات بانکی فعالیت دارند، جهت معرفی خدمات، محصوالت و توانمندی 

های خود حضور خواهند داشت.

عالقه مندان به حضور در نمایشگاه تخصصی، می توانند فرم مربوطه را از طریق وب سایت 
ebps.ir دریافت و پس از تکمیل و پرداخت مبلغ اجاره غرفه به دبیرخانه ارسال نمایند. 

اولویت حضور در نمایشگاه با حامیان همایش است. 

معرفی محصوالت و خدمات

یکی دیگر از فعالیت های جنبی همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت فراهم 
آوردن امکان مناسبی برای بانک ها و شرکت های فعال در این حوزه است تا محصوالت و 

خدمات خود را در سالن معرفی محصوالت به عالقه مندان معرفی نمایند. 

جشنواره دکتر نوربخش

انتخاب و معرفی بانک های برتر نوآور در حوزه بانکداری الکترونیک:
بانکداری  همایش ساالنه  جنبی  فعالیت های  از  یکی  نوآور  برتر  بانک های  انتخاب 
الکترونیک و نظام های پرداخت است که از اولین دوره برگزاری تا کنون با رعایت سه معیار 

نوآورانه بودن، کاربردی بودن و سودآوری بالقوه در دستور کار همایش قرار گرفته است. 
اولین همایش )۱۳۹۰(

و  پاسارگاد  رفاه،  مسکن،  سپه،  تجارت، كشاورزی،  ملت،  صادرات،  ملی،  بانک های  
پارسیان

دومین همایش )۱۳۹۱(

 رتبه اول: نیوشا، تلفن بانک پارسیان با قابلیت تشخیص گفتار از بانک پارسیان

 رتبه دوم: بانک پرداخت از بانک صادرات ایران، پورتال جامع خدمات الکترونیکی 
نوین،  اقتصاد  بانک  از  شرکت ها  قبوض  پرداخت  بانک کشاورزی، کارت  از  بانکی 
محصول BIB از بانک توسعه ی صادرات ایران و محصول بانکداری مجازی بانک 

پاسارگاد

 رتبه سوم: شهاب ملی یا شعب هوشمند الکترونیک از بانک ملی ایران و بانکسا از 
بانک سامان

سومین همایش )۱۳۹۲(

 رتبه اول: كارت تجاری بانک صادرات ایران 

 رتبه دوم:  برداشت بدون كارت از خودپرداز بانک مسکن 

 رتبه سوم: كارت دانش بانک اقتصاد نوین و سامانک بانک سامان  



چهارمین همایش )۱۳۹۳(

 رتبه اول: سرویس موبایل بانک برای کلیه کارت های عضو شبکه شتاب  بانک تجارت 

 رتبه دوم: انتقال وجه بانکی از طریق شماره موبایل )MMT( بانک اقتصاد نوین و 
نرم افزار پایای گروهی ACH بانک سامان 

پنجمین همایش )۱۳۹۴(: )به ترتیب حروف الفبا(

 برگزیده در بخش محصوالت برتر بانکی: سامانه هدف )نسخه موبایلی( از بانک آینده

 برگزیده در بخش محصوالت برتر بانکی: زیرساخت انتقال وجه فراگیر مبتنی بر احراز 
هویت دوعاملی از بانک مسکن

انتخاب و معرفی شرکت های برتر نوآور در حوزه بانکداری الکترونیک 

از همایش چهارم دبیرخانه جشنواره دکتر نوربخش تصمیم به انتخاب و معرفی محصوالت 
برتر شرکتی در کنار محصوالت برتر بانکی گرفت. 

چهارمین همایش )۱۳۹۳(

 رتبه اول: سامانه انتقال تصویر چک )چکاوک( شرکت خدمات انفورماتیک 

 رتبه دوم: درگاه ارائه سرویس های بانکی یاقوت شرکت توسن 
پنجمین همایش )۱۳۹۴(

 برگزیده در بخش محصوالت برتر شرکتی: زیرساخت بانکداری باز از شرکت خدمات 
رایان اقتصاد نوین

از شرکت خدمات همراه  آیسان شارژ  برتر شرکتی:  در بخش محصوالت  برگزیده   
آیسان لوتوس

 برگزیده در بخش محصوالت برتر شرکتی: سامانه تیام کارت )مانیتورینگ هوشمند 
بر خط( از شرکت  داده کاوان هوشمند توسن



محل برگزاری 

مرکــز همایش هــای بین المللــی بــرج میــالد تهــران بــا برخــورداری از امکانــات منحصــر بــه فــرد مجهــز بــه ۱۵ 
ــه مســاحت ۶۰۰ مترمربــع، اســتودیوی رادیویــی و تلویزیونــی  ســالن کنفرانــس جنبــی، فضــای نمایشــگاهی ب
ــری در  ــی و هن ــی، فرهنگ ــای علم ــزاری برنامه ه ــای برگ ــب ترین مکان ه ــی از مناس ــی، یک ــالن های پذیرای و س

کالنشــهر تهــران اســت.

نحوه ارسال مقاالت

ــا ۲۶  ــر ت ــود را حداکث ــه خ ــده مقال ــود چکی ــوت می ش ــش، دع ــن همای ــه در ای ــه مقال ــه ارائ ــدان ب از عالقه من
ــد. نتیجــه  ــه علمــی همایــش ارســال فرماین ــه دبیرخان آبان مــاه ۱۳۹۵ از طریــق وب ســایت www.ebps.ir. ب
ارزیابــی اولیــه تــا ۱ آذر  مــاه ۱۳۹۵ بــه اطــالع نویســندگان خواهــد رســید. آخریــن مهلــت بــرای تحویــل نســخه 
نهایــی مقــاالت پذیرفته شــده ۲۶ آذرمــاه ۱۳۹۵ می باشــد. لطفــا بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در زمینــه 

ــد. ــه وب ســایت همایــش مراجعــه فرمایی ــه، ب ــه مقال چگونگــی ارســال مقــاالت و فرمــت تهی

همایش پنجمهمایش چهارمهمایش سومهمایش دومهمایش اول

۳۰ بهمن و ۱ زمان برگزاری
اسفند ۱۳۹۰

۲۶ و ۲۷ دی 
۱۳۹۱

۱۶ و ۱۷ دی 
۱۳۹۲

۶ و ۷ بهمن 
۱۳۹۳

۲۱ و ۲۲ دی  
۱۳۹۵

مرکز همایش های مکان برگزاری
برج میالد تهران

مرکــز همایش های 
لمللی   بین ا
صدا و سیما

مرکز همایش های 
برج میالد تهران

مرکز همایش های 
برج میالد تهران

مرکز همایش های 
برج میالد تهران

تعداد 
شرکت کنندگان در 
۲ روز )نفر-روز(

۲۲۰۰۲۰۰۰۲۵۰۰۳4۰۰۵۵۰۰

تعداد سخنرانی های 
۶۵۶۱۱۱۱کلیدی

تعداد سخنرانی های 
۶4۱۲۱۲۱۱تخصصی

تعداد سخنرانان 
۲۳۳۱۰۵خارجی

۱۶۲۱۱۰۹۱۵تعداد کارگاه ها

تعداد مقاالت 
۲۰۲4۲۵۱۰۱۶ارائه شده

تعداد پنل های 
۲۳۳۳۶تخصصی

تعداد چکیده 
۳8۰۳۹۹۲۱۰۲۹۰۲8۱مقاالت دریافتی

تعداد حامیان و 
مشارکت کنندگان 

در نمایشگاه
۲۶۳4۳۵4۲۳۳

    تاریخچه برگزاری



نوع ثبت نام
شهریه ثبت نام تا ۱۰ آذر 

 )هزار تومان(
شهریه ثبت نام از ۱۰ آذر تا 

۲ دی
 )هزار تومان(

4۰۰4۵۰ثبت نام عادی

۳۶۰4۰۰ثبت نام گروهی )بیش از ۱۵ نفر(

۲۰۰۲۲۵ثبت نام دانشجویی 

۲۰۰۲۲۵کسانی که چکیده مقاله آنها مورد تائید قرار گرفته است 

رایگانرایگانکسانی که اصل مقاله آنها پذیرفته شده است

    نحوه حضور در همایش

ثبت نام
عالقه مندان به شرکت در همایـش الزم اسـت از طریق وب سایت ebps.ir مراحل ثبت نام خود را تکمیل نمایند. 

تقویم همایش

۱۳ و ۱4 دی ماه ۱۳۹۵زمان برگزاری همایش

۲۶ آبان ماه ۱۳۹۵آخرین مهلت ارسال چکیده مقاالت

۱ آذر ماه ۱۳۹۵اعالم نتیجه ارزیابی اولیه

۲۶ آذرماه ۱۳۹۵آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقاالت پذیرفته شده

۲4 آذرماه ۱۳۹۵آخرین مهلت اعالم مشارکت و حمایت

۲ دی ماه ۱۳۹۵آخرین مهلت ثبت نام در همایش

مشارکت در برگزاری همایش

ــه  ــا توجــه ب بانک هــا و شــرکت هایــی کــه تمایــل بــه حمایــت و مشــارکت در برگــزاری ایــن همایــش دارنــد، ب
بســته هــای حمایتــی کــه از طریــق دبیرخانــه در اختیــار آنــان قــرار می گیــرد، می تواننــد در برگــزاری ایــن همایــش 
مشــارکت نماینــد. لطفــًا جهــت دریافــت فرم هــای حمایــت مالــی و پاســخگویی بــه هــر نــوع ســوال احتمالــی بــا 

شــماره های ۹۷ و 88۶۵۷۳۹۵ ســرکار خانــم رجبــی، تمــاس حاصــل فرماییــد.



اطالعات تماس با دبیرخانه
تلفن: ٩٧ و ٨٨۶۵٧٣٩۵ (٠٢١)
دورنگار: ٨٨۶۵٧۴٣٠ (٠٢١)

  ebps.ir :وب سایت
 ac@mbri.ac.ir :�پست ال�ترونی

نشان�: تهران،  میدان آرژانتین، ابتدای آفریقا، پالک ١٠، پژوهش�ده پول� و بانک�


