
  
 ۳۱۳۱تْوي  ۶ -رٍس اٍل 

 قزآى، سزٍد، تیاًیِ افتتاحیِ ۰۳:۸ - ۰۳:۸

۰۳:۸ - ۰۸۳۰:  (CEO/Founder of Moven, Author, Speaker, Radio Host) Brett King سخٌراًی۳    
 هالی ٍ آیٌذُ تاًکذاریّای  ضذى، فٌاٍری جْاًی

 پذیزایی :۰۸۳۰-  :۰۸۳۰
 ّای پَلی ٍ تاًکی اقتصاد ایزاى چالص جلسِ رًٍوایی اس کتاب ۰۰۳۸۸ -:۰۸۳۰

 ۳۰۱۱هزکشی ایزاى در افق  راُ تاًک ًقطِ                                 )دتیز کل تاًک هزکشی(سیذ هحوَد احوذی سخٌزاًی:  :۰۰۳۰ - ۰۰۳۸۸

 دٍرًوای صٌعت هالی ایزاى                                        Asad Jafree (Money and Banking expert) ی: سخٌزاً ۰۰۳:۸ - :۰۰۳۰

 سی(کل ببًک هرک )رئیسالِ سیف  تز ٍلیدک)ٍزیر اهَر التصبدی ٍ دارایی(، ًیا  دکتز علی طیة ریسی(، ر ٍ رئیس سبزهبى هذیریت ٍ برًبهِجوَْ )هؼبٍى رئیسکتز هحوذ تاقز ًَتخت د  پٌل تخصصی۳ ۰۳۳:۸- ۰۰۳:۸

 (ًظر پَلی ٍ ببًکی صبحب) دکتز احوذ عشیشی  هذیر جلس۳ِ                                                                        کطَر هالیاًذاس ًظام  چطن 

 ًواس ٍ ًاّار ۰۰۳۸۸ - ۰۳۳:۸

۰۰۳۸۸ - ۰۰۳۳۸ 
چزخِ   )هذیر ػبهل ّوراُ اٍل(ٍحیذ صذٍقی 

ّا ٍ هَاًع  ًَآٍری در پزداخت خزد، هحزک

 حضَر تلفي ّوزاُ در صٌعت پزداخت
ّای  هذلپٌل تخصصی۳  )هذیر ػبهل ببًک تجبرت( هحوذاتزاّین هقذم

  تاًکی ًَیي ایزاى
هؼبٍى ) حویذ تْزاًفز 

 (یسکهر کببً یًظبرت

 حسي هعتوذی

 (التصبد ًَیي هذیرػبهل ببًک)

حسي اصغزسادُ 

صبحبٌظر در اهَر ) سعفزاًی

 (ببًکی

ل کریهذ) ًاصز حکیوی

 کاطالػبت ببً یفٌبٍر
 (یسکهر

  دکتز ًیوادبیر ػلوی۳ 

)هذیر گرٍُ  اهیزضکاری

ببًکذاری الکترًٍیک 
 پژٍّشکذُ پَلی ٍ ببًکی(

 ۳کبرگبُ

ّای کلیذی  ریسک

 ITدر قزاردادّای 

 تاًکی 
 

  هذرس۳

Daniel Thomas 

Holland 

(Partner, 

Stephenson 

Harwood LLP) 

 کبرگب۳ُ

تزاسیاتی 

ّای  ساهاًِ

تاًکذاری 

ایٌتزًتی در 

 کطَر

 
 هذرسیي۳

  علیزضا

 تزسی هیزسایی
 هٌیزُ ًیکشاد

 کبرگب۳ُ

هذیزیت 

فزآیٌذّای 

کسة ٍکار در 

 ًظام تاًکی

 

 هذرسیي۳

هجیذ 

 خاًیِ عثذال
هْذی 

 هْز ایواًی

 کبرگب۳ُ

 ارسیاتی ریسک

اعتثاری اضخاظ 

 حقَقی

 

 هذرس۳ 

Ramzi Watfa 

)CEO, 6 Sigma 

Group( 

 

 :کبرگبُ 

 کزتٌکیٌگ

 

 هذرسیي۳

 اغیهژدُ قشل ا
 سیذ هحوذ دّقاى

 الِ قزتاًی ًعوت

۰۰۳۳۸ -۰۰۳۰۸ 
)هذیز عاهل ضکي  دکتز هحوذ ّاضن تت

ّوسَساسی استزاتژیک خطَط تاًک هسکي( 

ای ٍ فٌاٍری  ّای تَسعِ کسة ٍ کار تاًک

 اطالعات

)هذیر ػبهل ببًک سپِ( ًژاد  سیذ کاهل تقَی

 تاًکذاری چاتک

۰۰۳۰۸ - ۰:۳۸۸ 
)هؼبٍى پژٍّشکذُ سادُ  دکتز هحوَد سلواسی

اهٌیت در  الکترًٍیک داًشگبُ صٌؼتی شریف(

 تاًکذاری الکتزًٍیک

)ًبئب رئیس ّیئت هذیرُ  دکتز احوذ هجتْذ

 یهحاسثِ اعتثارسٌج یارّایهعببًک سبهبى( 

 زاىیا یدر ًظام تاًکذار

۰:۳۸۸ - ۰:۳۳۸ 
 )هذیر ػبهل ببًک سیٌب(دکتز کَرش پزٍیشیاى 

تزرسی تأثیز تاًکذاری الکتزًٍیک تز هتغیزّای 

 تاسار پَل

 IDCORP)هذیر ػبهل شرکت  اهیذ تزاتی

 هبلسی(
Solving the problem of 

asymmetric information in 

Crowd Funding by using the 

concepts of social network 

banking 

 بٌذی ٍ پرسش ٍ پبسخ جوغ بٌذی ٍ پرسش ٍ پبسخ جوغ ۰:۳:۸ - ۰:۳۳۸

 پذیزایی ۰۰۳۸۸ -۰:۳:۸

۰۰۳۸۸ - ۰۳۳:۸ 

 ّای اعتثاری اتعاد سیاستی، تجاری، حقَقی ٍ ضزعی کارت  هیسگرد۳
   (،ارتببطبت ٍ فٌبٍری اطالػبت ریسی ٍ ًظبرت راّبردی ٍزارت هؼبٍى برًبهِ) تزات قٌثزی

 ( ٍ  پژٍّشگبُ فرٌّگ ٍ اًذیشِ اسالهیػضَ ّیئت ػلوی ) سیذ عثاس هَسَیاىدکتز االسالم  حجت
 )ػضَ ّیئت ػلوی داًشگبُ اهبم صبدق )ع(( دکتز هحوذ طالثی

 )هذیرکل فٌبٍری اطالػبت ببًک هرکسی (ًاصز حکیوی  دبیر ػلوی۳

ًطست ارائِ هقاالت 

 فزاخَاى

ًطست ارائِ هقاالت 

 فزاخَاى

ًطست ٍیژُ جَاًاى 
Lean Start up 

Machine  

 

 

  



  
 ۳۱۳۱تْوي  ۷ ـرٍس دٍم 

 دٍلت الکتزًٍیک                                        ()هؼبٍى ٍزارت ارتببطبت ٍ فٌبٍری اطالػبت هٌْذس ًصزالِ جْاًگزدسخٌراًی۳  ۰۳:۸ - ۰۳:۸

 ّای جذیذ در تَسعِ سیزساخت هخاتزاتی کطَر گذاری ساختار سزهایِ                                         )هؼبٍى تَسؼِ خذهبت بٌیبد هستضؼفبى( هٌْذس هحوَد جزاحیسخٌراًی۳  ۰۳۰۸- ۰۳:۸

 ّای فٌاٍری در تاًکذاری تاس ًقص ضزکت                                      )هذیرػبهل شرکت خذهبت اًفَرهبتیک( هٌْذس سیذ اتَطالة ًجفیسخٌراًی۳  ۰۳:۸ - ۰۳۰۸

 جوغ بٌذی ٍ پرسش ٍ پبسخ ۰۸۳۸۸ - ۰۳:۸

 پذیزایی ۰۸۳:۸ -۰۸۳۸۸

 کزتٌکیٌگساسی  الوللی در پیادُ ّا ٍ تجزتیات تیي هَسُآ                                            John C. Kelley   (Senior advisor, PwC Vietnam)سخٌراًی۳  :۰۰۳۰ -۰۸۳:۸

 ّای َّضوٌذ ّوزاُ تز صٌعت تاًکذاری تزرسی تاثیزات تلفي                                   Peter Heuman (VP Head of M-Commerce Ericsson) سخٌراًی۳ ۰۳۳۸۸  -:۰۰۳۰

 ًواس ٍ ًاّار ۰۰۳۸۸ -۰۳۳۸۸

۰۰۳۸۸-۰:۳:۸ 

 ّوزاُتاًکذاری  :ًشست

Olutunmbi Idowu 
(Head of Compliance & Risk 

Control at Ericsson M-

commerce) 

الوللی در  ّای هَفق تیي هعزفی تجزتِ

استفادُ اس هَتایل در صٌعت تاًکذاری 

 الکتزًٍیک
 

Julien Duvaud-Schelnast 
)Manager at Arthur D. Little( 

ّا ٍ  راّثزدّای هطارکت تاًک

در پزداخت هَتایلاپزاتَرّای هَتایل   

ّای  پزداختپٌل تخصصی۳ 

 فزاهزسی

 دکتز ضْاب جَاًوزدی

 )هذیرػبهل شرکت فٌبپ(
رًٍذّای آیٌذُ صٌعت 

 پزداخت
 

 عثواى قزیطی

(Consultant T-Orange) 

پیص ًیاس ٍ الشاهات اتصال 

سیستن پزداخت الکتزًٍیکی 

ّای  در کطَر تِ ًظام

 پزداخت جْاًی

 کبرگب۳ُ 

هذیزیت 

َّیت ٍ 

دستزسی در 

ّای  ساهاًِ

 تاًکی

 

  هذرس۳

آفزیي  ًَش

 هَهي ٍاقفی

 کبرگب۳ُ

ًظارت دادُ 

هحَر: تجزتِ 

تاًک هزکشی 

 لثٌاى 
 

 هذرس۳

Geoffroy de 

Lamalle 
)CEO eProseed 

, Fusion 
Middleware 

Expert( 

 

  پٌل تخصصی۳

کاٍی در کسة ٍ  ًقص دادُ

 اًکیکار ت

 
ػضَ ّیئت ( دکتز تاتک تیوَرپَر

 )هذرس داًشگبُ تربیتػلوی 
ضَ ّیئت ػلوی )ػ دکتز جوال ضْزاتی

 (داًشگبُ صٌؼتی اهیرکبیر

هذیر ػبهل ) اتیدکتز رٍستِ تز

 (کبٍاى تَسي دادُ
هؼبٍى تحمیك ) اهیز حسیي حویذیاى

 (ٍ تَسؼِ شرکت آرٍیي

 کبرگب۳ُ

فاکتَرّای 

 الکتزًٍیک

 
  ۳یيهذرس

Miha Filipi  
(Product manager, 

Halcom d.d) 
Ostroversnik 

Matjaz 

ساسهاًذّی اهٌیت  ۳کبرگبُ

 ّا اطالعات در تاًک

 ۳یيهذرس

 اقذم سیذ علی ّاضوی

 علیزضا اطْزی فزد
 

تذافشارّای تاًکی،  ۳کبرگبُ

 تْذیذ یا سزگزهی

 هذرسیي۳

 سیذ علی ّاضوی اقذم

 هحوذ جزجٌذی ًژاد

 تاًکذاری تاسپٌل تخصصی۳ 

 دکتز ًادر قاسوی

ؼبٍى هحصَل )ه حجت جاّذ

 هْزاى افسزی (،شرکت تَسي 

ّبی ًَیي ببًکی شرکت  هذیر سیستن)

 (، خذهبت اًفَرهبتیک

ػضَ ّیئت ) دکتز اکثز افتخاری

 عَد پطوچیهس(، هذیرُ بیوِ ایراى

ٍ  (هؼبٍى فٌبٍری اطالػبت ببًک سیٌب)

 دکتز هْزاى هحزهیاى هعلن

هؼبٍى شبکِ شرکت خذهبت )

 (اًفَرهبتیک

 پذیزایی ۰۰۳۸۸ - ۰:۳:۸

۰۰۳۸۸- ۰۳۳:۸ 
  ّا تاسًگزی ساختار درآهذی تاًک  هیسگرد۳

 ، بئب رئیس ّیئت هذیرُ ببًک سبهبى()ً دکتز احوذ هجتْذ(،  یسکهر کببً یهؼبٍى ًظبرت) حویذ تْزاًفز

 ( ػضَ ّیئت هذیرُ ببًک هلی) الِ فاطوی اردکاًی دکتز سیذ ٍلی ( ٍهذیر ػبهل شرکت شبکِ الکترًٍیکی پرداخت کبرت) هحسي قادری

 )هؼبٍى پژٍّشی پژٍّشکذُ پَلی ٍ ببًکی(دکتز سیذ فزضاد فاطوی دبیر ػلوی۳ 

 پذیزایی ۰۰۳۸۸ - ۰۳۳:۸

۰۰۳۸۸- ۰۰۳:۸ 
  ۳ اختتبهیِهراسن 

 ّب ّب ٍ شرکت دستبٍردّبی برتر ببًک، ًتبیج ًشست جَاًبى، ّب ًتبیج ترازیببی ببًک۳  طٌَارُ دکتز ًَرتخصج

 هَسیقی                                     تیاًیِ اختتاهیِ

 

 


