
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالن اصلی 

۸:۰۳ – ۰۳:۳۳ 

 های کلیدی افتتاحیه و سخنرانی

 افتتاحیه قرآن، کلیپقرائت ، ملی جمهوری اسلامی ایران سرود ۸۴:۸ - ۸:۰۳

۸::۸ - ۸: ۸5  بیانیه افتتاحیه – دیواندری )رئیس پژوهشکده پولی و بانکی(دکتر علی  

۸:۸۸ - ۰۳۴۹  )وزیر امور اقتصادی و دارایی( نیادکتر علی طیب 

 کل بانک مرکزی(اله سیف )رئیسدکتر ولی 9:۵۸ - ۹:۰۳

 های ماندگار بانکیمراسم تقدیر از چهره 9:۰۸ - ۹:۵۸

 جمهور()معاون اول رئیسدکتر اسحاق جهانگیری  ۰۳:۰۸ - ۹:۰۸

 مقام بانک مرکزی(دکتر اکبر کمیجانی )قائم ۰۰:۳۳ - ۰۳:۰۸

 

 سالن اصلی

1۰ :۰۳– ۳۳:3۰  

 ارائه مقالات سیاستی 

1۰ :۰۳ - ۳۳:2۰  
 پژوهشکده پولی و بانکی(  ،پژوهشیامور زاده )مدیر دکتر حمید زمان

 کلان اقتصاد در آن پیامدهای و نقدینگی خلق در بانکی نظام ترازنامه رفتار تحلیلموضوع۴ 

 میزگرد سیاستی: رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی، نرخ سود و متغیرهای کلان اقتصادی

۰۰:۳۳ - ۰۰:۳۳ 
 

 

 معدن( و صنعت بانک افخمی )مدیرعامل اشرفعلی

 (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتیمشاور رئیس کل بانک مرکزی و دکتر احمد بدری )

 پژوهشکده پولی و بانکی( ،پژوهشی امورزاده )مدیر دکتر حمید زمان

 بانکی( و پولی امور در الدینی )صاحبنظرشجاع محمدرضا دکتر

 خاورمیانه( بانک کرمانی )مدیرعامل عقیلی پرویز دکتر

 مقام بانک مرکزی(دکتر اکبر کمیجانی )قائم

 ۳۳:۰۰  - ۰۱: ۳۰  نماز و ناهار 

 

1۰ :۳۳ - 1۰  استراحت و پذیرایی ۰۳:

 

 سالن اصلی 
۰۱:۳۳ - ۰۱:۰۳ 

 

 ارائه مقالات سیاستی 

۳۰۴:۰  - ۳۸۴۰:  

سسه مو ،اقتصاددکتر سید احمدرضا جلالی نائینی )مدیر گروه 
  (ریزی کشورمدیریت و برنامهعالی آموزش و پژوهش 

 پولی گذاریسیاست  و مالی سیاست چرخگیهمموضوع۴ 
 ایران اقتصاد در مطلوب

۳۸۴۰:  - ۳۰۴۸۰  

  دکتر تیمور رحمانی )عضو هیأت علمی دانشگاه تهران(
نقش ثبات مالی در حفظ تورم پایین و کنترل نوسانات  موضوع۴

 آن برای رشد اقتصادی پایدار

 میزگرد سیاستی: ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی

۰۰۴۳۳ - ۰۸۴۰۳ 

 )مدیرعامل بانک ملت( آثار فیض اخلاقی هادی دکتر

سسه مو ،مدیر گروه اقتصاددکتر سید احمدرضا جلالی نائینی )
 (ریزی کشورعالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه

 دکتر تیمور رحمانی )عضو هیأت علمی دانشگاه تهران(

 (نایرا صادرات توسعه بانک مدیرعامل)آبادی صالح علی دکتر

 (بانکی و پولی امور در صاحبنظر) عزیزی احمد دکتر

 (مرکزی بانک اقتصادی معاون) قربانی پیمان دکتر

 
۱۰ : ۳۳  - ۰۱: ۳۰  استراحت و پذیرایی 

 

 سالن اصلی
۰۸:۳۳ - ۰۱:۰۳ 

سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد  میزگرد سیاستی:

 اقتصادی

 (تهران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس) خوانساری مسعود مهندس

 پژوهشکده پولی و بانکی( امور پژوهشی،زاده )مدیر دکتر حمید زمان

 غلامعلی کامیاب )معاون ارزی بانک مرکزی(

 (مدیره بانک سامان هیأتنائب رئیس ) مجتهد احمد دکتر

 کشور( ریزیدکتر مسعود نیلی )رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 (صاحبنظر پولی و بانکی) زنوز هادی بهروز دکتر

 

سالن شیخ 

 مفید
۰۸:۳۳ - ۰۱:۰۳ 

 ری و نقش بانک مرکزینشست تخصصی مدیریت تنگنای اعتبا
 هیئت رئیسه۴ دکتر رضا بوستانی، دکتر تیمور رحمانی

۰۰۴۸۳- ۰۰۴۰۳ 
 طاهری ماندانا، شاهچرا مهشیددکتر 

 یفیتک بر پایدار مالی تامین هایاستراتژی تاثیر موضوع۴
 بانکی سود

۰۱۴۰۳- ۰۰۴۸۳ 
 اسفندیاری مرضیه ،خوشنود زهرادکتر 

 مالیتامین در منقول وثایق حقوقی نظام موضوع۴
 وکارهاکسب

۰۱۴۰۳- ۰۱۴۰۳ 

 سیدعلیدکتر محمودزاده،  ابراهیمی، امینه سجاددکتر 
 زادهمدنی

 ۴تولیدی هایبنگاه مالی هزینه بر موثر عواملموضوع۴ 
 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت

۰۱۴۸۳- ۰۱۴۰۳ 
 زمردی مهدیه گلشاهی، محمد
 هاانکب جاری غیر تسهیلات بر نفت قیمتی شوک تاثیر

 (ایران موردی مطالعه)

 

سالن شیخ 

 مفید
۰۱:۳۳ - ۰۱:۰۳ 

 

مالی و نقش آنها در ایجاد  و پولی هاینشست تخصصی  سیاست

 ثبات مالی
 ژاله زارعیدکتر حسین توکلیان، دکتر  هیئت رئیسه۴

۰۳۴۰:  – ۸۳۴۰:  
 فرجلالی بهناز ،بابایی نیلوفر

 ثرا بررسی و ایران اقتصاد در مالی ثبات ارزیابیموضوع۴ 
 آن روی مالیاتی و نفتی درآمدهای

۸۳۴۰:  – ۰۳۴۰۸  
 میثمی حسیندکتر  ،ندری کامراندکتر 

 در سیاستی بهره نرخ هدایت و دهیسامان موضوع۴ 
 اسلامی منظر از آن تحلیل و متعارف مرکزی بانکداری

۰۳۴۰۸ – ۰۳۴۰۸  
 محمدی مهناز ،یزدانی مهدیدکتر 

۴ تورم گذاریهدف نقش و ارز نرخ سازییکسان موضوع۴
 کشورها سایر از ایتجربه

۰۸۴۸۳– ۰۸۴۰۳ 
 همتی مریمدکتر 

 هایتصریح پولی سیاستگذاری هایدلالت موضوع۴
 ایران اقتصاد برای فیلیپس منحنی مختلف

 

6۰۰۱ تیر ۰۳ شنبه -روز اول  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سالن اصلی

۰۳:۳۳ – ۰۰:۰۳ 

 ارائه مقالات سیاستی

۰۳:۳۳ - ۰۳:۰۳ 

 (پارسیان بانک مالی مدیر) زاغری سعید

 استاندارد کامل اجرای و هابانک بر نظارت نظام ارتقای موضوع۴

 (IFRS) مالی گزارشگری المللیبین

 کامل اجرای و هابانک بر نظارت نظام میزگرد سیییاسییتی: ارتقای

 (IFRS) مالی گزارشگری المللیبین استاندارد

۰۰۴۰۳ - ۰۳۴۰۳ 

 هیأتعضاااو مشااااور رئیس کل بانک مرکزی و )دکتر احمد بدری 
 علمی دانشگاه شهید بهشتی(

مقام مدیرعامل بانک مادیره و قاائم هیاأتعضاااو حمیاد تهرانفر )
 (صادرات ایران

 فرشاد حیدری )معاون نظارتی بانک مرکزی(

 (پارسیان بانک مالی مدیرسعید زاغری )

 (رفاه بانکدکتر محمدعلی سهمانی اصل )مدیرعامل 

جامعه  مدیره هیات رئیس و دبیرکل) علوی محماد سااایاددکتر 
 (حسابداران رسمی ایران

 

۱:۰۳ - ۰۳: ۳۳  استراحت و پذیرایی 

 

  سالن اصلی

۸:۰۳ – ۰۳:۱  

 های کلیدی سخنرانی

۸: ۳۰  - ۳۸۴۸  Prof. Angelo Tanttazi (Founder and Chairman of Prometeia, Italy) 
The Implication of the Basel Regulation framework for the Iranian Banking system 

۸:۸۳ - ۰۳۴۹  
Jaap Van Dijk (Philip Sidney, Partner) 
The Balancing Act Between Change and Trust: How to Adopt Diligently Compliance Standards, 
IFRS , Basel II/III 

۹:۰۳ - ۰۳۴۹  Dr. Georges Ugeux (Chairman of Galileo Global Advisors LLC) 
Financial Stability in Banking Sector 

 

 سالن اصلی

۰۰:۰۳ – ۰۰:۳۳ 

 کارهایراه و منجمد هایدارایی جاری، غیر میزگرد سیاستی: مطالبات

 هابانک ترازنامه اصلاح

 )مدیر عامل بانک مسکن(شکن دکتر محمد هاشم بت

 (بانکی و پولی پژوهشکده رئیس) دیواندری علی دکتر

 (ایران صادرات بانکمدیره  هیأتدکتر مجتبی لشکربلوکی )عضو 

 (شریفصنعتی  دانشگاه علمی هیأت عضو) زادهمدنی علی سید دکتر

 حسن معتمدی )صاحبنظر در امور پولی و بانکی(

 

 

 

شیخ سالن 

  مفید

۰۰:۰۳ – ۰۰:۳۳ 
 

 

۰۰:۰۳ – 

۰۰:۳۳ 

 هاارتقای نظام نظارت بر بانک  :نشست تخصصی

 حمید تهرانفر، دکتر کامران ندری هیئت رئیسه۴

۰۰۴۸۳ – ۰۰۴۰۳ 
 کیائی حسندکتر  ،طالبی محمددکتر 

 سااپرده ضاامانت نظام ساااختار رابطه بررساایموضااوع۴ 
 آنها مالی ثبات درجه با منتخب کشورهای

۰۵۴۰۳ – ۰۰۴۸۳ 
 آبادیعلی مهدی قاسمی، پرویزیان دکتر کوروش

 بازل آینه در ایران غیرواقعی تصویر موضوع۴

۰۵3:۳ – ۰۵۴۰۳ 
 پرهیزکاری عباس سید ،روحانی علی سید

 کیبان ناظر مقام اقتدار و هابانک بر مؤثر نظارت موضوع۴
 ایران در

۰۵۴۸۳ – ۰۵۴۰۳ 

 نوربخش ایمان ،حیدری هادی
 جدید قالب و بانک خطر معرض در درآمد موضاااوع۴

 ( IFRS المللیبین مالی هایصورت گزارشگری

 
۳۳:۰۰  - ۰۱: ۳۰  نماز و ناهار 

 

سالن شیخ 

 مفید

۰۰:۰۳– ۰۳:۳۳ 
 
 

 

 های سلامت نظام بانکیسنجش شاخص  :نشست تخصصی
 دکتر جهانگیر بیابانی -هیئت رئیسه۴ دکتر زهرا خوشنود

۰۳۴۵۳– ۰۳۴۳۳ 

 محمدی جمال
 بانکی نظام سلامت هایشاخص بندیاولویت موضاوع۴
 فازی مراتبی ساالسااله تحلیل از اسااتفاده با کشااور

(FAHP) 

۰۳۴:۳-۰۳۴۵۳ 

کفاش، دکتر وحید خاشعی، محسن  حقیقی مهدیدکتر 
 جلالی، عباس مرادپور

 مدیریت راهکارهای بندیرتبه و شااناسااایی موضااوع۴
 هابانک ریسک

۰۰۴۳۳-۰۳۴:۳ 

 زاده ، سعید سیدحسینزادهشریف جواد محمددکتر 
 مالی نجات کارکردهای و ابزارها ابعاد، بررسی موضوع۴

(bail-out )در بااانکی هااایبحران بااا مقااابلااه در 
 جهان کشورهای

۰۰۴۵۳-۰۰۴۳۳ 

، مهساااا پناهی، دکتر مهابادی افتخاری سااامانهدکتر 
 یمحمد طالب
 ورشکستگی زودهنگام هشدار سیستم طراحی موضاوع۴

 بانکی نظام در

 

 تیر ۰۰ یکشنبه -روز دوم

6۰۰۱  


