


اهـــــــداف

معرفی دستاوردهای نوین صنعت بانکداری کشور
بررسی روند پیشرفت فناوری در صنعت بانکداری

شناسایی رویکرد جدید فناوری اطالعات در کسب و کار بانکی
معرفی زیرساخت ها و ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک

بررسی جنبه های فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی بانکداری الکترونیک
ره نگاشت فناوری های نوین و صنعت بانکداری

2

ویژه گی های  
همایش سوم

تمرکز محتوای موضوعات بر نقش فناوری های نوین در رونق کسب کار بانکی
انطباق محتوای همایش با نقشه راه ده ساله بانک مرکزی
دعوت از صاحب نظران بین المللی در ارائه تجربیات
اختصاص محل ویژه ای به غرفه های نمایشگاهی حامیان همایش
ایجاد فضای مناسب جهت معرفی محصوالت
انتخاب برترین های نمایشگاهی بر اساس نوآوری در محصول و کیفیت ارائه

بانکداری همــــــراه
بانکـداری ابــــــری
استانداردها و چارچوب ها
بهـــــــــــره وری
محصوالت و ابــــزارها

محـــــورها



کــارگــاه هــا

خالصه کارگاه:
چکاوک سامانه متمرکز انتقال تصاویر چک بین بانکی است که توسط بانک مرکزی در حال پیاده سازی می باشد. در این کارگاه 
روند فعلی پردازش چکها و روند آتی فرایند گردش تصویر چک تشریح می گردد. همچنین الزامات بانکها برای اتصال به این 

سامانه مورد بررسی قرار می گیرد.

مدرس:
مهندس سید محمد سعید طباطبائی)مدیرگروه سیستم های پرداخت شرکت خدمات انفورماتیک(،

مهندس حامد حاتمی )مدیر فنی سامانه چکاوک(

سرفصل های
 پیشنهادی مدرس

 بررسی روند فعلی پردازش چک ها  استفاده از سامانه مدیریت چک )چکاوک(    ارائه کسب و کار جدید سامانه چکاوک    ارائه معماری 
فنی سامانه چکاوک

سپاس سامانه متمرکزی است که مدیریت پرداخت های الکترونیکی سیار و کیف پول های الکترونیک را بر عهده دارد. این سامانه حاکمیتی خلاصه کارگاه:
توسط بانک مرکزی طراحی شده و مقررات جدیدی را بر بازار پرداخت های سیار حاکم خواهد نمود. کارگاه سپاس به بررسی اجزای این 

سامانه، نحوه تعامل کیف پولها و شیوه تسویه آنها می پردازد.

مهندس علی سیفی  )مدیر  اداره کارت شرکت خدمات انفورماتیک(مدرس:

سرفصل های پیشنهادی 

مدرس

 سپاس چیست؟   انواع پرداخت ها   کیف پول الکترونیکی در سپاس  کیف پول همراه چیست؟   اجزای سپاس   پیکربندی سپاس  
 جایگاه سپاس در شبکه بانکی    پذیرندگان در سپاس   کاربر و کیوا در سپاس   ثبت مشخصات در سپاس    فرآیند های شارژ و دشارژ 

در سپاس   تراکنش های قابل انجام با کیوا    تسویه پذیرندگان در سپاس   وضعیت کنونی / پیشرفت پروژه

ســامانه چکــاوک

مدیران ارشد و میانی بانکها

کارشناسان اجرایی حوزه بانکداری الکترونیک

شرکت های ارائه کننده خدمات بانکداری الکترونیک

اساتید، کارشناسان و دانشجویان عالقمند

سپـــاس ) سامانه پرداخت الکترونیکی سیار (

مخاطبین پیشنهادی کارگاه



4

IFW چارچوب استاندارد فرایندها و مدل های داده ای مؤسسات مالی است که توسط شرکت IBM طراحی و تدوین شده است. بانک خلاصه کارگاه:
مرکزی با اقتباس از این چارچوب در صدد ارائه مدل های استاندارد برای نظام بانکی کشور و نرم افزارهای این حوزه در قالب پروژه سناب 

می باشد. این کارگاه به معرفی IFW و دیدگاه های کالن آن می پردازد.

دکتر نیما امیرشکاری ) مشاور شرکت خدمات انفورماتیک(مدرس:

سرفصل های 
پیشنهادی مدرس

      چارچوب کاربردی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟     چارچوب های اطالعاتی کاربردی در خدمات مالی    مدل مرجع IFW محصول 
IBM       FSDM     Banking Data Warehouse     Banking Process and Services    معماری IBM IFW    مفاهیم 
داده ای در IBM    تشریح متدولوژی کاربردی IBM در اجرای صنایع بانکی و خدمات مالی    محصوالت بر پایه IBM IFW    چند مثال در 

چارچوب اطالعاتی IFW    کاربردهای IFW    سناب چیست؟   استاندارد سازی مدل بانکی در سناب

مدیران ارشد و میانی بانکها

کارشناسان اجرایی حوزه بانکداری الکترونیک

شرکت های ارائه کننده خدمات بانکداری الکترونیک

اساتید، کارشناسان و دانشجویان عالقمند
رگاه

ی کا
شنهاد

ن پی
طبی

مخا

IBM- IFW استـاندارد سازی مدل بانکی بر مبنای

زیـرساختهای بازار مالی در ارتباط با فناوری اطالعات

کمیته بال در سال 2012 اصول جدید ساختار بازارهای مالی را به منظور مدیریت ریسک ها در قالب 24 اصل منتشر نمود. این اصول خلاصه کارگاه:
در نقشه راه بانک مرکزی بعنوان خط مشی تدوین استراتژی ها در نظر گرفته شده است. این کارگاه توسط شرکت مشاور نقشه راه بانک 

مرکزی ارائه می شود و به بررسی این اصول و نقش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در آن می پردازد.

Anthony Lee ) معاون شرکت CAL(مدرس:

سرفصل های 
پیشنهادی مدرس

  مطالعه موردی پیاده سازی زیرساختهای بازارهای مالی از دیدگاه فناوری اطالعات    اصول مرتبط با فناوری 
اطالعات در FMI    فعالیت های مرتبط با فناوری اطالعات در بازارهای مالی

کــارگــاه هــا



ایران پی یکی از پروژه های بین بانکی در زمینه کیف پول الکترونیک است که قابلیت ارتباط با حمل و نقل و امکانات شهری را به همراه دارد. خالصه کارگاه:
این کارگاه به تجربیات اجرایی پروژه و فضای کسب و کار کیف پول الکترونیک در کشور می پردازد.

مهندس عباس رادور زنگنه )عضو هیات مدیره شرکت داده کاوان آیسان(مدرس:

سرفصل های 
پیشنهادی مدرس

مقدمه         مفاهیم پایه کیف پول الکترونیکی          نمونه های  بین المللی کیف پول 
اکوسیستم کیف پول الکترونیکی        مدل مرجع      استاندارد ها

کیف پول الکترونیکی در ایران      اکوسیستم کیف پول الکترونیکی در ایران     فضای کسب و کار کیف پول الکترونیکی در ایران    
تعریف IranPay        نقش IranPay  در فضای کسب و کار کیف پول الکترونیکی

با توجه به دهه سوم بانکداری الکترونیک کشور و نامگذاری آن بعنوان دهه امنیت توسط دبیرکل محترم بانک مرکزی، این کارگاه در مورد خلاصه کارگاه:
ریسک های امنیتی که متوجه سامانه های بانکداری الکترونیک هستند و ضرورت توجه به آنها  از سوی نظام بانکی می پردازد.

مهندس نوش آفرین مومن واقفی )مدیر امنیت شرکت خدمات انفورماتیک(مدرس:

سرفصل های 
پیشنهادی مدرس

مقدمه و ادبیات موضوع:      تعاریف )ریسک، امنیت فناوری اطالعات و ...(   روندهای پیش رو در  فناوری اطالعات و لزوم تغییرنگرش 
در مدیریت امنیت اطالعات      انواع ریسک و ماهیت ریسکهای امنیت فناوری اطالعات   

   )GRC( مدیریت ریسک امنیت فناوری اطالعات:    ضرورت توجه به مقوله مدیریت ریسک    نظارت، مدیریت ریسک و تطابق قانونی
  خروجی های مدیریت ریسک   انتخاب چارچوب، متدولوژی و استراتژی  مدیریت ریسک    تدوین برنامه مدیریت ریسک     تعیین 

متدولوژی و ارزیابی و تحلیل ریسک    طرح مقابله با ریسک) RTP(     پایش)Monitoring( ریسک      
ارائه نمونه از مدیریت ریسک در طراحی و راهبری یک سامانه بانکی

مدیریت ریسک های  امنیت اطالعات در سامانه های بانکی

 راهکـار جامع پرداخت خرد  و کیف پول الکترونیکی

کــارگــاه هــا
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سامانه نهاب در ادامه پروژه نماد ) گواهی دیجیتال نظام بانکی ( و در راستای تشکیل پروفایل متمرکز مشتریان نظام بانکی تعریف شده خلاصه کارگاه:
است. هدف این پروژه تخصیص یک شماره منحصر بفرد و گواهی دیجیتال به هر مشتری بانکی فارغ از حسابها و تنوع بانکها می باشد، به 

نحوی که آن شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان مشتری مجموعه نظام بانکی شناخته شود.

مهندس عبدالمجید کریمی )مدیر پروژه نهاب شرکت داده پردازی ایران(مدرس:
مهندس جعفر مرتضویان )مدیر پروژه های شرکت ملی انفورماتیک(

سرفصل های 
پیشنهادی مدرس

   سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی )نهاب(        زیرساخت کلید عمومی و سامانه نهاب      زیرساخت نرم افزاری سامانه نهاب 
  مفاهیم پروفایل مشتریان

با توجه به رشد پرداخت های همراه در کشور و ضرورت پرداختن به مباحث امنیتی این نوع پرداخت ها، در این کارگاه تالش می شود به انواع خلاصه کارگاه:
شیوه های امن سازی پرداخت های همراه، مزایا و معایب هر کدام به همراه بررسی نمونه های پیاده سازی شده در کشور و در سطح بین المللی 

پرداخته شود.

مهندس عاطفه موفقی – مهندس سید علی نوربخشمدرس:

سرفصل های 
پیشنهادی مدرس

  مفاهیم پرداخت    مفاهیم امنیت در پرداختهای الکترونیک    زیرساخت پرداخت همراه    انواع امنیت در پرداخت همراه   نمونه های 
بین المللی    نمونه موفق داخلی

نهاب و پروفایل مشتریان  بانکی

امنیت  پرداخت همـراه

مدیران ارشد و میانی بانکها

کارشناسان اجرایی حوزه بانکداری الکترونیک

شرکت های ارائه کننده خدمات بانکداری الکترونیک

اساتید، کارشناسان و دانشجویان عالقمند
رگاه

ی کا
شنهاد

ن پی
طبی

مخا

کــارگــاه هــا



شرکت Halcom پیمانکار بانک مرکزی در پیاده سازی سیستم پایا )واریز و برداشت مستقیم( بوده است. با توجه به نزدیکی راه اندازی زیرسامانه خلاصه کارگاه:
واریز مستقیم در کشور، این کارگاه به بررسی تجربیات بانکهای اروپایی در بکار گیری این خدمت و مزایای آن برای نظام بانکی می پردازد.

Miha Filipič   ) مدیر پروژه شرکت Halcom (مدرس:

سرفصل های 
پیشنهادی مدرس

    معرفی خدمات برداشت مستقیم در اتحادیه اروپا SEPA       مدیریت انتقال مجوزها     مزایای ترکیب پول نقد و پول الکترونیک    چگونگی 
از بین رفتن خدمات پراکنده پیش از SEPA در اروپا      چالش های پیاده سازی برداشت مستقیم در ایران

از جمله تحوالت فناوری در سالهای اخیر که منجر به ایجاد تغییراتی در کسب و کارهای سنتی شده است، شبکه های اجتماعی هستند. خلاصه کارگاه:
پیش بینی می شود این شبکه ها بنیانگذار تغییراتی در صنعت بانکداری نیز باشند. این کارگاه به تغییر پارادایم کسب و کار و تغییرات 

رفتاری مصرف کنندگان پس از تحوالت اخیر فناوری می پردازد.

مهندس مهدی ایمانی مهرمدرس:

سرفصل های 
پیشنهادی مدرس

   تغییر پارادایم کسب و کار و ابعاد آن    عوامل مؤثر بر تغییرات رفتار مصرف کنندگان      فناوری اطالعات و دگرگونی کسب و کار    
ارزش تجاری شبکه های اجتماعی    مرور نوآوری های کسب و کار بانکی مبتنی بر شبکه های اجتماعی    جمع بندی؛ به سوی آینده

چالش های برداشت مستقیم در ایران - الگو های موفق جهانی

بازآفرینی کسب و کار بانکی در شبکه های اجتماعی

کــارگــاه هــا



صاحب نظر در نظام های پرداختدکتر نیما امیرشکاری )دبیر علمی(
مدیرعامل شرکت داده ورزی سدادعلیرضا پورابراهیمی
مدیرعامل شرکت فناپشهاب جوانمردی
عضو هیئت علمی  پژوهشکده پولی و بانکیدکتر علی حسن زاده
مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزیناصر حکیمی
مدیرعامل شرکت داده پردازی ایرانفرامرز خالقی
مدیر تحقیقات فناوری های بانکی شرکت خدمات انفورماتیکدکتر محسن رستمی
معاون اداری و مالی پژوهشکده پولی و بانکیمحمدهادی شالباف
صاحب نظر در نظام های پرداختمهران شریفی
مدیرگروه مخابرات امن دانشگاه علم و صنعتدکتر هادی شهریار شاه حسینی
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی دکتر سید فرشاد فاطمی
مدیرعامل شرکت توسنولی اله فاطمی
معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیکدکتر مهران محرمیان معلم
مدیر پروژه های ملی انفورماتیکسید جعفر مرتضویان
معاون فناوری و اطالعات بانک اقتصاد نوینزهرا میرحسینی
مدیرگروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکیدکتر کامران ندری
رئیس پژوهشکده پولی و بانکیدکتر فرهاد نیلی )دبیر همایش(
معاون امور سرمایه گذاری و شرکت های شرکت ملی انفورماتیکفرشید یعسوبی

کميته علمی
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صاحب نظر در نظام های پرداختدکتر نیما امیرشکاری
رئیس هیئت مدیره شرکت پارسانمحمد ثروتی )مسئول امور اجرایی(
مدیر امور مالی  پژوهشکده پولی و بانکیرضا پروهان
مدیر اداری شرکت ملی انفورماتیک سید سعید حسینی 
مدیر انفورماتیک پژوهشکده پولی و بانکیپیمان راحمی
مدیر امور آموزشی و همایش های پژوهشکده پولی و بانکیهستی ربیع همدانی
معاون اداري و مالي پژوهشکده پولي و بانکيمهندس محمد هادی شالباف )دبیر اجرایی(
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی دکتر سید فرشاد فاطمی
مدیر امور  اداری پژوهشکده پولی و بانکیمجید صوفی
مدیر انتشارات پژوهشکده پولی و بانکیروناک فرضی
رئیس پژوهشکده پولي و بانکيدکتر فرهاد نیلي

کميته اجرایی



ميــــــزگــردهــــا
محورهای اصلیعنوان  میزگرد

خدمات بانکی مستقل از مسیر، ابزار و بانک

نقطه های ارائه خدمات در بانک ها
شبکه های اجتماعی

فناوری های مستقل از مکان و زمان
پروفایل مشتریان بانکی

مدیریت کانال
ارزش افزوده خدمات بانکی

افق ابزارهای هوشمند و ارتباطات همراه در 
بانکداری

نقش بانک ها و اپراتورها
نقش قانون گذار

فرصت ها و تهدیدها
زیرساخت ها و چالش ها

نقشه راه بانکداری الکترونیک 
در چشم انداز 1400

نقش بانک ها 
نقش قانون گذار 

تعامل بانک ها و قانون گذار
نظام بانکی و نهاد های بیرونی

جشنواره دکتر نوربخش
امسال نیز همچون سال گذشته در کنار برنامه های اصلی همایش و به منظور 
حمایت از دستاوردهای نوین بانکداری الکترونیک در کشور، بانک های برتر و نوآور 
در حوزه بانکداری الکترونیک شناسایی و از آنان در »جشنواره دکتر نوربخش« 

قدردانی خواهد شد. 
 منظور از نوآوری ارائه  یک ایده  جدید و خالقانه که منجر به تغییر در محصول/ 
خدمات فعلی بانک شده باشد و یا محصول/خدمات جدیدی را به بازار معرفی کرده 
 باشد. نوآوری باید مرتبط با بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت بوده، در 
فاصله زمانی 1 فروردین 91 تا 31 شهریور 92 انجام شده باشد و بهره برداری از آن تا 

قبل از 30 آبان 92 تحقق یافته باشد. 
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افتتاحیه 
سخنرانی های کلیدی 

میزگرد نقشه راه 1400
ارائه مقاالت و سخنرانی ها

معرفی محصوالت نوین بانک ها و شرکت ها
میزگرد تخصصی 

سخنرانی های کلیدی 
کارگاه های آموزشی

میزگرد تخصصی
معرفی محصوالت نوین بانک ها و شرکت ها

جشنواره دکتر نوربخش
مراسم اختتامیه 

هزینه ثبت نام )ریال(نوع ثبت نام

 4/000/000ثبت نام عادی

3/500/000ثبت نام گروهی )بیش از 15 نفر(

1/000/000 ثبت نام دانشجویی

 conf.mbri.ac.ir/ebps3 عالقه مندان به شرکت در همایش الزم است از طریق وب سایت
فرم ثبت نام را تکمیل و پس از واریز هزینه مربوطه به شماره حساب 127-850-2902783-1 
نزد بانک اقتصاد نوین شعبه دکتر بهشتی کد 127 به نام پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و یا 

از طریق وب سایت مراحل ثبت نام خود را تکمیل نمایند.



نمایشگاه تخصصی نیز همزمان با همایش جهت معرفی دستاوردهای ارائه دهندگان 
محصوالت و خدمات بانکی کشور برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه عالوه بر بانک ها و 

موسسات اعتباری، شرکت  های تخصصی نیز حضور خواهند داشت.

در همایش امسال به بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات بانکی فرصت داده خواهد 
شد تا در »سالن معرفی محصوالت« به معرفی محصوالت و خدمات خود در قالب ارائه های 
کوتاه مدت بپردازند. برنامه این سالن ها به صورت جداگانه به موازات سایر برنامه های 
همایش برنامه ریزی شده و عالقه مندان می توانند جهت رزرو زمان ارائه و اطالع از 

هزینه های شرکت در این جلسات با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایند.

سالن معرفی محصوالت

حضور در نمایشگاه 




