
  هاي پرداخت داري الکترونیک و نظامبانکهمایش ساالنه  چهارمین

چهارمین همایش ساالنه بانکداري الکترونیک  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران پژوهشکده پولی و بانکی

برج میالد تهران  المللی بین هاي همایش در مرکز 1393 ماه بهمن 7و  6هاي روزدر هاي پرداخت را  و نظام

برگزار » ضرورت توسعه اکوسیستم بانکداري الکترونیک«در این همایش که با موضوع برگزار خواهد کرد. 

هاي پرداخت  کار و سامانه و  ها، فضاي کسب خواهد شد به نقش بازیگران اصلی و قوانین این حوزه، چالش

رو و ارزیابی عملکرد دهه گذشته در صنعت بانکداري الکترونیک و  انداز پیش موجود و همچنین چشم

 پرداخته خواهد شد. کارشناسان، اساتید و صاحب نظران دیران،حضور م هاي پرداخت با  نظام

 سهشود و تا کنون  کشور محسوب میصنعت بانکداري الکترونیک ترین گردهمایی  این همایش که بزرگدر 

دانشگاه ها ، ي فعال در حوزه بانکداريها ها، موسسات اعتباري، شرکت بانک تمامیدوره آن برگزار شده است، 

  دارند. ، در بخش هاي مختلف مشارکت اکز علمی و پژوهشیو مر

  هاي گذشته از مقامات ارشد کشوري مانند وزیر امور اقتصادي و دارایی، در همایش امسال همچون سال

ریزي، دبیر کل بانک مرکزي،   کل بانک مرکزي، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه رئیس

ن جهت حضور در همایش معاون وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات و معاون توسیعه خدمات بنیاد مستضعفا

  دعوت شده است. 

المللی  مطرح بین کلیدي هاي گذشته در دعوت از سخنرانان هاي اصلی این همایش با همایش یکی از تفاوت

و  2.0هاي بانک  آینده پژوه و نظریه پرداز مشهور استرالیایی و نویسنده مجموعه کتاب( برت کینگهمچون 

مدیر تجارت ( پیتر هیومن، هاي مالی، تحولی در بانکداري جهانی با موضوع جهانی شدن فناوري )3.0بانک 

جان کارلتون الکترونیک،  بانکداري صنعت بر موبایل تاثیرات موضوع بررسیبا  موبایلی شرکت اریکسون)

 تجربیات و ها آموزه متمرکز، بانکداري سازي پیادهبا موضوع  مشاور ارشد پی دبلیو سی ویتنام)( کلی

  است. ،المللی بین هاي پروژه

 ژولین دیواد شلناست المللی مانند هاي تخصصی نیز با دعوت از اساتید مطرح بین عالوه بر این در نشست

، ها و اپراتورهاي موبایل در پرداخت موبایل راهبردهاي مشارکت بانک موضوعبا  )از مدیران آرتور د لیتل(

تجربه  با موضوع )افزارهاي اوراکل فیوژن مل شرکت ایپروسید و متخصص میانمدیرعا( جفري دالمال

مدیرعامل گروه ( رمزي واتفا، افزار اوراکل فیوژن نظارت داده محور در بانک مرکزي لبنان با استفاده از میان

موسسه از ( دانیل توماس هلند، بندي اعتباري هاي مدیریت ریسک و رتبه سامانه با موضوع )سیگما 6

، ها  مسائل حقوقی قراردادهاي خدمات تکنولوژي در بانک موضوعبا  )انگلستان استیفنسون هاروود حقوقی

 الوتونبی آیدوو و فاکتورهاي الکترونیک موضوع) با هلکام دي دي شرکت مدیر محصول( میها فیلیپیچ

هاي موفق  رفی تجربهمع) با موضوع رییس نظارت حقوقی و کنترل ریسک در تجارت موبایلی اریکسون(

  ، موضوعات نو و متفاوتی مطرح خواهد شد.المللی در استفاده از موبایل در صنعت بانکداري الکترونیک بین

  

هاي تخصصی نیز در قالبی جدید با همکاري  هاي برشمرده براي همایش چهارم، پنل در کنار ویژگی

هاي اعتباري، بازنگري در  کارت همچونهاي پرداخت با موضوعاتی  صاحبنظران حوزه بانکداري و نظام



کار  و کاوي در کسب نقش دادههاي فرامرزي،  هاي بانکی نوین ایران، پرداخت مدل ها، ساختار درآمدي بانک

 شود.  بانکی و بانکداري باز برگزار می

  

هاي  يهاي  فعال در حوزه فناور ها و شرکت دستاوردها و محصوالت بانکهمزمان با برگزاري این همایش، 

  ت.ت کنندگان قرار خواهد گرفدر معرض دید شرکبانکی در نمایشگاه جانبی 

طالعات کامل همایش را مشاهده اebps.ir  همایش به آدرس توانند با مراجعه به وب سایت عالقمندان می

با  88657399و دور نگار  88657397هاي  شماره تلفن با کسب اطالعات بیشترو دریافت کنند و براي 

  .دبیرخانه همایش تماس حاصل نمایند


