درباره برگزارکنندگان

پژوهشکده پولی و بانکی بر اساس ابالغ بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران از سال  ۱۳۹۰مسئولیت برگزاری همایش ساالنه
بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت را با مساعدت و حمایت
ن راستا پژوهشکده با
شرکت ملی انفورماتیک برعهده دارد .در ای 
توسعه فعالیتهای خود در حوزه بانکداری الکترونیک ،ارتقای توان
علمی و اجرایی در برگزاری همایشهای تخصصی و با بهرهوری
از اساتید دانشگاه ،صاحبنظران ،مدیران و کارشناسان حوزههای
ذیربط در بانک مرکزی و سازمانهای تابعه ،شبکه بانکی کشور و
شرکتهای فعال در زمینه بانکداری الکترونیک ،نسبت به برگزاری
این همایش اقدام نموده است.

برگزارکنندگان

پژوهشکده پولی و بانکی بهعنوان 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  ۱۳۶۹تاسیس شد .در راستای تحقق این ماموریت پژوهشکده
به صورت مستمر در قالب  ۶گروه 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 سیاستهای پولی و ارزی در ابعاد ملی با سابقه
بیست و شش دوره برگزاری و همایش ساالنه بانکداری الکترونیک
و نظامهای پرداخت با سابقه پنج دوره برگزاری.

شرکت ملی انفورماتیک به عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی با
تخصص وسیع و تجربه مفید و طوالنی در زمینه فناوریهای نوین
و همچنین تعریف ،ایجاد و مدیریت شرکتهای فعال در بخشهای
فناوری اطالعات و ارتباطات ،مخابرات  ،خدمات بانکی و نظامهای
پرداخت الکترونیکی ،از موقعیت و شرایط منحصر به فرد و
ممتازی برخوردار است .شرکت ملی انفورماتیک بهعنوان بزرگترین
شرکت مادر تخصصی در شاخهی بانکداری الکترونیک و با داشتن
مجموعهای کمنظیر از توانمندیها ،با این هدف طراحی گردیده است
که با ارائه راهحلهای حاکمیتی و ظرفیتساز و متناسب با نیازهای
حال و آینده ،در خدمت نظام پولی و بانکی کشور قرار گیرد .قابلیت
منحصر به فرد گروه ملی انفورماتیک در نتیجه مدیریت صحیح
طرحهای بزرگ فناوری اطالعات و ارتباطات در قالب ایجاد
همافزایی در زنجیرهای از شرکتهای سرآمد در این حوزه و متعاقبا
تسهیل در اجرای سیاستهای پولی و بانکی کشور محقق شده است.

اهداف همایش

بررسی کالن روندهای بینالمللی بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

بحث و تبادل نظر در خصوص آخرین تحوالت صنعت بانکداری الکترونیک

بررسی چالشهای پیشروی نظام بانکی در عصر ارتباطات نوین

ایجاد فضای مناسب جهت تبادل نظر برای سیاستگذاران ،بانکداران و خبرگان حوزه
فناوری اطالعات
معرفی دستاوردهای ملی و بینالمللی صنعت پرداخت کشور

مخاطبین

مخاطبین این همایش عمدتا شامل گروههای زیر است:
مدیران ارشد و میانی بانکها

کارشناسان اجرایی حوزه بانکداری الکترونیک

شرکتهای ارائهکننده خدمات بانکداری الکترونیک

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

تفاوت عمده همایش بانکداری الکترونیک با سایر همایشها تالش و توفیق در حفظ
مخاطبان در طول  ۲روز برگزاری ،با ایجاد تنوع در برنامهها در سالن اصلی و سالنهای
جانبی است.

محورها

ابعاد سیاستی و نهادی

نقش و جایگاه بانک مرکزی
نظام اطالعاتی بانکها

قوانین و مقررات مورد نیاز

بازمهندسی نظامپرداخت و بانکداری الکترونیک کشور

استانداردسازی فرآیندهای بانکی

نقش و جایگاه شبکه بانکی

نقش بانکها در مواجهه با مدلهای کسبوکار نوظهور

هوشمندسازی عملیات و خدمات بانکی

همافزایی یا واگرایی ذینفعان

تببین جایگاه شرکای تجاری نوظهور

مسئولیت اجتماعی در بانکداری

مدلهای مطلوب کسبوکار PSPها

باز تعریف ساختار مدیریتی و نیروی انسانی در بانکها

بازطراحی الگوهای مدیریتی و شیوههای اعتبار سنجی مشتریان
تحليل دستاوردهای برجام در صنعت بانکداری
تغییر رفتار مشتریان

زیرساختهای فناوری اطالعات

هوشمندسازی سیستمهای امنیتی

طراحی پلتفرمهای جدید پرداخت

سختافزار و شبکه

شبکههای مخابراتی و اپراتورها

الزامات بینالمللی

تحوالت مورد نیاز نظارتی و قانونگذاری
تطابق با استانداردهای بینالمللی

کشف تقلب و مبارزه با پولشویی

چالشها و فرصتهای اتصال به نظامهای پرداخت بینالمللی

مدلهای نوظهور

فینتک ()Fintech

بانکداری اجتماعی

پولهای دیجیتال

ساختار سازمانی
دکتر علی کرمانشاه

شورای عالی سیاستگذاری

معاون فناوری اطالعات بانک مرکزی

دکتر علی دیواندری

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

ناصر حکیمی

مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی

دکتر احمد بدری

مهندس مسعود همایونفر
دکتر مسعود سلطانزالی

دکتر نیما امیرشکاری

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک

معاون اداری و مالی پژوهشکده پولی و بانکی
کمیته علمی

مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی

مهندس سعید احمدیپویا

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک

دکتر احمد بدری

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی (دبیر علمی)

سیدعلی هاشمی اقدم

مدیرعامل شرکت امن الکترونیککاشف

دکتر جهانگیر بیابانی

مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی

دکتر بابک تیمورپور

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امید ترابی

دکتر شهاب جوانمردی

عضو هیأت مدیره شرکت توسن
مدیرعامل فناپ

مهندس نصراله جهانگرد

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران

دکتر جعفر حبیبی

رئیس انجمنکامپیوتر ایران و عضو هیأت علمی دانشکدهکامپیوتر دانشگاه
صنعتی شریف

ناصر حکیمی

دکتر محسن رستمی

دکتر علی دیواندری

مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مرکزی

مدیر محترم فناوری و مهندسی کسبوکار شرکت خدمات انفورماتیک

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی (دبیر همایش)

دکتر مسعود سلطانزالی

معاون اداری و مالی پژوهشکده پولی و بانکی

دکتر پرویز عقیلی کرمانی

مدیرعامل بانک خاورمیانه

دکتر محمد طالبی

رئیس صندوق ضمانت سپردهها

دکتر علی کرمانشاه
مسعود صفاری

مهندس محسن عزیزی

دکتر ولیاله فاطمیاردکانی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

صاحبنظر در امور پولی و بانکی
عضو هیأت مدیره بانک مسکن
عضو هیئت مدیره بانک ملی

دکتر سیدفرشاد فاطمیاردستانی

مدیر گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر برات قنبری

معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

مهندس سیدحامد قنادپور
مهندس محسن قادری

مهندس علیرضا لگزایی

مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
مدیرعامل شرکت شاپرک
قائم مقام بانک ملت

مهندس سیدجعفر مرتضویان

مسئول دفتر مشاوره و مطالعات راهبردی شرکت ملی انفورماتیک

دکتر مهران محرمیانمعلم

معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک

مهندس زهرا میرحسینی

معاون فناوری اطالعات بانک اقتصاد نوین

علیرضا اطهریفرد

مدیر طرح و برنامه شرکت امن الکترونیک کاشف

حسن معتمدی

محمد ابراهیم مقدم

دکتر کامران ندری

مهندس فرشید یعسوبی

رضا پروهان

سیدسعید حسینی

مدیرعامل سابق بانک اقتصادنوین

مدیر عامل بانک تجارت

مدیر گروه بانکداری اسالمی

مدیر برنامهریزی و امور پایش عملکرد شرکت ملی انفورماتیک
کمیته اجرایی

مدیر امور مالی پژوهشکده پولی و بانکی

مدیر امور اداری شرکت ملی انفورماتیک

دکتر هستی ربیعهمدانی

ش پژوهشکده پولی و بانکی
مدیر آموزش و همای 

دکتر مسعود سلطانزالی

معاون اداری و مالی پژوهشکده (دبیر اجرایی)

روناک فرضی

مدیر انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی

کامبیز زاهدپور
حسین عظیمی

سیدرضا ناصرینیک
پیمان راحمی

مدیر روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی

مدیر انفورماتیک پژوهشکده پولی و بانکی

مدیر مالی و سرمایهگذاری شرکت ملی انفورماتیک
مدیر پشتیبانی و امور فنی پژوهشکده پولی و بانکی

چرا در همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت شرکت کنیم؟

معتبر ترین رویداد در این حوزه در کشور است.

ایدههای جدید و ناب در اختیار مخاطبان این حوزه قرار میدهد.

روندهای روز دنیا را در صنعت بانکداری الکترونیک بررسی میکند.

امکان تبادل نظر اندیشمندان و صاحبنظران در همایش فراهم میشود.

شرکتهای فعال معتبر داخلی و خارجی در حوزه بانکداری الکترونیک در آن شرکت میکنند.
سخنرانان و مقامات سرشناس داخلی و خارجی جهت حضور در آن دعوت میشوند.
نمایشگاه تخصصی ویژهای در کنار این همایش برگزار میشود.

امکان معرفی محصوالت مختلف را برای شرکتها فراهم میکند.

برنامههای جانبی
نمایشگاه

درکنار همایش ،نمایشگاهی تخصصـی جهت معرفی دستاوردهای سـازمان های ارائهکننـده
خدمات بانکی کشـور در حوزه بانکداری الکترونیک و نظامهای 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.

عالقهمندان به حضور در نمایشگاه تخصصی ،میتوانند فرم مربوطه را از طریق وبسایت
 ebps.irدریافت 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 فعالیتهای جنبی همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت فراهم
آوردن امکان مناسبی برای بانکها و شرکتهای فعال در این حوزه است تا محصوالت و
خدمات خود را در سالن معرفی محصوالت بهعالقهمندان معرفی نمایند.

جشنواره دکتر نوربخش

انتخاب و معرفی بانکهای برتر نوآور در حوزه بانکداری الکترونیک:

انتخاب بانکهای برتر نوآور یکی از فعالیتهای جنبی همایشساالنه بانکداری
الکترونیک و نظامهای پرداخت است که از اولین دوره برگزاری تا کنون با رعایت سه معیار
نوآورانهبودن ،کاربردی بودن و سودآوری بالقوه در دستور کار همایش قرار گرفته است.

اولین همایش ()۱۳۹۰

بانکهای ملی ،صادرات ،ملت ،تجارت ،كشاورزی ،سپه ،مسكن ،رفاه ،پاسارگاد و
پارسیان
دومین همایش ()۱۳۹۱

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

رتبه دوم :بانک پرداخت از بانک صادرات ایران ،پورتال جامع خدمات الکترونیکی
بانکی از بانک کشاورزی ،کارت پرداخت قبوض شرکتها از بانک اقتصاد نوین،
محصول  BIBاز بانک توسعهی 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 مسكن

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

چهارمین همایش ()۱۳۹۳

رتبه اول :سرویس موبایل بانک برای کلیه کارتهای عضو شبکه شتاببانک تجارت

رتبه دوم :انتقال وجه بانکی از طریق شماره موبایل ( )MMTبانک اقتصاد نوین و
نرمافزار پایای گروهی  ACHبانک سامان
پنجمین همایش (( :)۱۳۹۴به 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 شرکتهای 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 سرویسهای بانکی یاقوت شرکت توسن

پنجمین همایش ()۱۳۹۴

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

برگزیده در بخش محصوالت برتر شرکتی :آیسان شارژ از شرکت خدمات همراه
آیسان لوتوس
برگزیده در بخش محصوالت برتر شرکتی :سامانه تیام کارت (مانیتورینگ هوشمند
ت دادهکاوان هوشمند توسن
بر خط) از شرک 

تاریخچه برگزاری
همایش اول

زمان برگزاری
مکان برگزاری
تعداد
شرکتکنندگان در
 ۲روز (نفر-روز)

 ۳۰بهمن و ۱
اسفند ۱۳۹۰

همایش دوم

 ۲۶و  ۲۷دی
۱۳۹۱

 ۱۶و  ۱۷دی
۱۳۹۲

 ۶و  ۷بهمن
۱۳۹۳

مرکز همایشهای
برج میالد تهران

مرکز همایشهای
برج میالد تهران

مرکز همایشهای
برج میالد تهران

۲۲۰۰

2000

2500

3400

5500

۶

5

6

11

۱۱

6

4

12

12

۱۱

۲

3

3

10

۵

۱۶

21

10

9

۱۵

20

24

25

10

۱۶

۲

3

3

3

۶

380

399

210

290

۲۸۱

26

34

35

42

۳۳

مرکــز همایشهای
مرکز همایشهای
بینا لمللی
برج میالد تهران
صدا و سیما

تعداد سخنرانیهای
کلیدی

تعداد سخنرانیهای
تخصصی

تعداد سخنرانان
خارجی

تعداد کارگاهها

تعداد مقاالت
ارائه شده

تعداد پنلهای
تخصصی

تعداد چکیده
مقاالت دریافتی

تعداد حامیان و
مشارکتکنندگان
در نمایشگاه

همایش سوم

همایش چهارم

همایش پنجم
 ۲۱و  ۲۲دی
۱۳۹۵

محل برگزاری

مرکــز همایشهــای بینالمللــی بــرج میــاد تهــران بــا برخــورداری از امکانــات منحصــر بــه فــرد مجهــز بــه ۱۵
ســالن کنفرانــس جنبــی ،فضــای نمایشــگاهی بــه مســاحت  ۶۰۰مترمربــع ،اســتودیوی رادیویــی و تلویزیونــی
و ســالنهای پذیرایــی ،یکــی از مناســبترین مکانهــای برگــزاری برنامههــای علمــی ،فرهنگــی و هنــری در
کالنشــهر تهــران اســت.

نحوه ارسال مقاالت

از عالقهمنــدان بــه ارائــه مقالــه در ایــن همایــش ،دعــوت میشــود چکیــده مقالــه خــود را حداکثــر تــا ۲۶
آبانمــاه  ۱۳۹۵از طریــق وبســایت  .www.ebps.irبــه دبیرخانــه علمــی همایــش ارســال فرماینــد .نتیجــه
ارزیابــی اولیــه تــا  ۱آذرمــاه  ۱۳۹۵بــه اطــاع نویســندگان خواهــد رســید .آخریــن مهلــت بــرای تحویــل نســخه
نهایــی مقــاالت پذیرفتهشــده  ۲۶آذرمــاه  139۵میباشــد .لطفــا بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در زمینــه
چگونگــی ارســال مقــاالت و فرمــت تهیــه مقالــه ،بــه وبســایت همایــش مراجعــه فرماییــد.

نحوه حضور در همایش

ثبت نام

عالقهمندان به شرکت در همایـش الزم اسـت از طریق وبسایت  ebps.irمراحل ثبتنام خود را تکمیل نمایند.
شهریه ثبتنام تا  ۱۰آذر
(هزار تومان)

شهریه ثبتنام از  ۱۰آذر تا
 ۲دی
(هزار تومان)

ثبتنام گروهی (بیش از  15نفر)

360

400

کسانی که چکیده مقاله آنها مورد تائید قرار گرفته است

200

نوع ثبتنام
ثبتنام عادی

400

ثبتنام دانشجویی

کسانی که اصل مقاله آنها پذیرفته شدهاست

زمان برگزاری همایش

تقویم همایش

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاالت
اعالم نتیجه ارزیابی اولیه

آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقاالت پذیرفتهشده

آخرین مهلت اعالم مشارکت و حمایت
آخرین مهلت ثبتنام در همایش

200

رایگان

450

225
225

رایگان

 13و  14دیماه ۱۳۹۵
 2۶آبانماه ۱۳۹۵
 ۱آذرماه ۱۳۹۵
 ۲۶آذرماه ۱۳۹۵
 ۲۴آذرماه ۱۳۹۵
 ۲دیماه ۱۳۹۵

مشارکت در برگزاری همایش
بانکهــا و شــرکت هایــی کــه تمایــل بــه حمایــت و مشــارکت در برگــزاری ایــن همایــش دارنــد ،بــا توجــه بــه
بســته هــای حمایتــی کــه از طریــق دبیرخانــه در اختیــار آنــان قــرار میگیــرد ،میتواننــد در برگــزاری ایــن همایــش
مشــارکت نماینــد .لطفـ ًا جهــت دریافــت فرمهــای حمایــت مالــی و پاســخگویی بــه هــر نــوع ســوال احتمالــی بــا
شــمارههای  ۹۷و  ۸۸۶۵۷۳۹۵ســرکار خانــم رجبــی ،تمــاس حاصــل فرماییــد.

اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ

ﺗﻠﻔﻦ ٩٧ :و (٠٢١) ٨٨۶۵٧٣٩۵
دورﻧﮕﺎر(٠٢١) ٨٨۶۵٧۴٣٠ :
وبﺳﺎﯾﺖebps.ir :
ﭘﺴﺖ اﻟ�ﺘﺮوﻧﯿ�ac@mbri.ac.ir :
ﻧﺸﺎﻧ� :ﺗﻬﺮان ،ﻣﯿﺪان آرژاﻧﺘﯿﻦ ،اﺑﺘﺪای آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﭘﻼک  ،١٠ﭘﮋوﻫﺸ�ﺪه ﭘﻮﻟ� و ﺑﺎﻧﮑ�

