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الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف)

بررسی دستاورهای ششمین همایش بانکداری

باقر صمدی (مدیرکل بازاریابی شرکت ایرانسل)

الکترونیک و نظامهای پرداخت

دکتر فرهاد فائز (معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات

(ویژه خبرنگاران)

محسن قدیری نژادیان

مدل پویای ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان
سمیه مرادی

ارائه روشی جهت بهینه سازی پولگذاری در خود پرداز با

ارائه مدلی برای تحقق پول الکترونیکی در ایران با پشتوانه

استفاده از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر بهینه پرتو

ارائه خدمات الکترونیکی

سید محمد حسین هاشمی نژاد

امیر عباس زاده سوری

علیرضا لگزایی (قائم مقام بانک ملت)

هوشمند سازی پولگذاری در خودپردازهای بانکی بهکمک

تحلیل هزینه فایده استفاده از خودپردازهای غیر نقد در

محمد گرکانینژاد (مشاور معاون فناوریهای نوین بانک

شبیه سازی روش کنترل موجودی

شبکه بانکداری الکترونیک ایران

مرکزی)

سید خلیل سجادی

هومن رضوی

جمعبندی و پرسش و پاسخ

جمعبندی و پرسش و پاسخ

جشنواره دکتر نوربخش :معرفی محصوالت برتر بانکی و شرکتی

جشنواره تصویر سازی بانکداری الکترونیک
با حضور رئیسکل و قائم مقام بانک مرکزی

1۸:۳۳ – 1۸:3۳
1۸:3۳ – 1۹:3۳

هیئت رئیسه :دکتر جهانگیر بیابانی

هیئت رئیسه :جعفر مرتضویان

برای بانکها

انفورماتیک)

1۱:3۳ – 1۸:۳۳

نشست ارائه مقاالت فراخوان

چشمانداز بانکداری به مثابه پلتفرم ( )BaaPو الزامات استقرار آن

دکتر محمود سلماسی زاده (معاون اجرایی پژوهشکده
1۱:۳۳ – 1۱:3۳

سالن  - 4طبقه B2

سالن  - 5طبقه B2
نشست ارائه مقاالت فراخوان

استراحت و پذیرایی
کنسرت موسیقی :گروه رستاک

سالن مجهز به گوشی ترجمه همزمان است.

سالن  - 3طبقه B2

سالن  -1طبقه B2

سالن  - 2طبقه B2

