زمان

سالن :اصلی

۰:3۱ – ۰:45

قرآن ،سرود ،کلیپ

۰:45 – ۰:۱۱

دکتر علی دیواندری (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی)
گزارش دبیر و خوشامد گویی

۰:3۱ – 1۱:3۱

۰:۱۱ – ۰:15

دکتر علی طیبنیا (وزیر امور اقتصادی و دارایی)

۰:15 – ۰:3۱

دکتر محمود واعظی (وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات)
برنامه توسعه شبکه پهن باند کشور و ارائه خدمات جدید

۰:3۱ – ۰:45

دکتر ولیاله سیف (رئیسکل بانک مرکزی)
پنل تخصصی:
فرصتها و چالشهای گسترش ارتباطات بینالمللی در دوران پسا تحریم
دکتر علی طیبنیا (وزیر امور اقتصادی و دارایی)

۰:45 – 1۱:3۱

سالن سعدی  -طبقه B2

روز اول  ۱۲دی  - ۲۹۳۱صبح
سالن
سالن رودکی  -طبقه B2
 VIPطبقه
B2

سالن  - 4طبقه B2

سالن 3
طبقه B2

سالن 5
طبقه B2

سالن 2
طبقه B2

سالن 1
طبقه B2

دکتر محمود واعظی (وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات)
دکتر ولیاله سیف (رئیسکل بانک مرکزی)
مدیر جلسه :دکتر علی دیواندری (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی)

1۱:3۱ – 11:۱۱
11:۱۱ – 11:3۱

استراحت و پذیرایی
دکتر علی کرمانشاه (معاون فناوری اطالعات بانک مرکزی)
ارزیابی عملکرد یک دهه بانکدای الکترونیک در کشور

11:۱۱ – 12:3۱

دکتر نادر حقیقت (موسس و مدیر عامل شرکت مشاوره )Insight

11:3۱ – 12:۱۱

Pivotal Role of Customer Contact Centers for Accelerated
Growth of E-Business

12:۱۱ – 12:3۱

کریستین بولهاف (مدیر عامل شرکت )Prognos

Banking Opportunities after Lifting Sanction of Iran

12:3۱ – 14:۱۱

زمان

نماز و ناهار

سالن :اصلی

سالن سعدی  -طبقه B2
پنل تخصصی

14:۱۱ – 15:3۱

10:۱۱ – 10:2۱

10:۱۱ – 1۳:3۱

کارت اعتباری و اعتبارات خرد
مهندس ناصر حکیمی (مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی)
مهندس مرتضی مقدسیان (صاحبنظر در نظامهای پرداخت)
حسن معتمدی (مدیرعامل بانک اقتصاد نوین)
دکتر احمد عزیزی (مشاور رئیسکل بانک مرکزی)
دکتر علی دیواندری (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی)

1۳:۱۱ – 1۳:2۱
1۳:2۱ – 1۳:3۱

استانداردهای شبکه بانکی
عبدالرضا مصدق

میزگرد
دبیر جلسه :مهرک محمودی

10:4۱ – 1۳:۱۱

EMV
دیوید کول

استراحت و پذیرایی

سالن :اصلی

10:2۱ – 10:4۱

مهندس احمد میردامادی
بخش غایب صنعت پرداخت ایران
جمعبندی و پرسش و پاسخ

همراستاسازی امنیت اطالعات با کسب و
کار :مدل ،برنامه ،نقش ها و سنجهها
علیرضا اطهری فرد ،سجاد طرهانی،
مصطفی موذن

15:2۱ – 15:3۱
15:3۱ – 10:۱۱

دکتر حسین محمد پورزرندی (مدیرعامل بانک شهر)
سیستم های پرداخت خرد

Experience in Modern

15:۱۱ – 15:2۱

دکتر محمد هاشم بتشکن (مدیر عامل بانک مسکن)
ابزارهای تأمین مالی نوین

Digital Banking Ecosystem
امیر رضا فرهادی

14:4۱ – 15:۱۱

دکتر سید احمد رضا جاللی نائینی (مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده)
پولهای رمزی از فلسفه تا کاربرد

User Journey and Customer

دکتر امید ترابی (قائممقام شرکت توسن)
مدیر جلسه :مهندس حامد قناد پور (مدیر عامل
شرکت ارتباط فردا)

سخنرانی
هیئت رئیسه :دکتر کامران ندری

کارگاه آموزشی

کارگاه
آموزشی

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

( Governance, Risk,

14:2۱ – 14:4۱

دکتر محمد رضا جمالی (مدیر عامل شرکت نبض ابزار)

کاربرد داداه کاوی در بانکداری الکترونیک
دکتر روزبه ترابی (مدیر عامل شرکت دادهکاوان
توسن)
مهندس محمد علی فرداد (معاون فنی شرکت
داتین)
دکتر جاللالدین نصیری (مشاور شرکت خدمات
انفورماتیک)
مدیر جلسه :دکتر بابک تیمورپور (عضو هیئت
علمی دانشگاه تربیت مدرس)

سالن  - 4طبقه B2

سالن 5
طبقه B2

سالن 3
طبقه B2

سالن 1
طبقه B2

سالن 2
طبقه B2

 Compliance)GRCدر بانکها
نوش آفرین مومن واقفی

14:۱۱ – 14:2۱

بررسی مدل درآمدی شرکتهای ارائه دهنده خدمات بانکی
ناصر حکیمی (مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی)

روز اول  ۱۲دی  - ۲۹۳۱بعد از ظهر
سالن
سالن رودکی  -طبقه B2
 VIPطبقه
B2
کارگاه
پنل تخصصی
آموزشی

دکتر ولیاله فاطمی (معاون فناوری اطالعات بانک ملی ایران)

سالن سعدی  -طبقه B2

سالن رودکی  -طبقه B2
نشست ویژه مسابقه سخن تازه

روز اول  ۱۲دی  - ۲۹۳۱عصر
سالن
 VIPطبقه
B2

سالن  - 4طبقه B2

سالن 5
طبقه B2

نشست ارائه مقاالت فراخوان
هیئت رئیسه :دکتر بابک تیمور پور

نشست ارائه مقاالت فراخوان
هیئت رئیسه :علیرضا کیانپور

بررسی نقش پارامتر تسهیالت غیرجاری در پیش بینی کارایی شعب با ترکیب
روشهای تحقیق در عملیات و داده کاوی
علی هادی
ارزیابی ورتبه بندی شعب بر مبنای کیفیت خدمات بااستفاده
فازیTOPSIS/DEA/AHPازتکنیک
صهیب خداپرستی

استفاده از سیستمهای رادیو شناختگر بیسیم جهت پشتیبانی
تراکنش های بانکی
علی پورشمسی

مروری بر روشهای کشف پولشویی با استفاده از داده کاوی و پیشنهاد برای ایران
محمد حسن نژاد
Prediction of ATM Device’s Income in Acquire
Mode Using Data Mining Techniques based on
Artificial Neural Networks
هومن رضوی
جمعبندی و پرسش و پاسخ

هاب سرویسهای پرداخت
حسین یعقوبی
یک روش جدید احراز هویت ضمنی در اینترنتبانک
دکتر سعید صدیقیان کاشی
احراز اهلیت متعاقدین ،در پرداخت الکترونیک با استفاده از رایانش
عاطفی
مهدی زائری
جمعبندی و پرسش و پاسخ

سالن 3
طبقه B2

سالن 1
طبقه B2

سالن 2
طبقه B2

روز دوم  ۱۱دی  - ۲۹۳۱صبح
زمان
۰:3۱ – ۰:۱۱

۰:3۱ – 1۱:3۱

۰:۱۱ – ۰:3۱
۰:3۱ – 1۱:۱۱
1۱:۱۱ – 1۱:3۱

سالن :اصلی

سالن سعدی  -طبقه B2

سالن رودکی  -طبقه B2

دیوید کول (مدیر عامل شرکت )Caribbean Electronic Payments Ltd
Payment Systems Migration by Focus on EMV

مهندس سید ابوطالب نجفی (مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک)
صنعت بانکداری پس از تحریم :فرصتها و چالشها
اسماعیل الورجن (مدیر توسعه کسبوکار شرکت )Ingenico
POS Value Added Services

رامبرت نامی (معاون اجرایی در مشاوره کسبوکار شرکت )Sofrecom
Mobile Payment Ecosystem

1۱:3۱ – 11:۱۱
زمان

سالن  VIPطبقه B2

سالن  - 4طبقه B2

سالن 5
طبقه B2

سالن 3
طبقه B2

سالن 1
طبقه B2

سالن 2
طبقه B2

استراحت و پذیرایی
سالن :اصلی

11:۱۱ – 12:3۱

هوش تجاری
دکتر روزبه ترابی

مدلهای تامین مالی انبوه
امید ترابی

12:2۱ – 12:3۱

دکتر اسماعیل ثنایی (عضو هیئت علمی دانشکده برق
دانشگاه صنعتی شریف)
شهر هوشمند

API for Banking
دیلیپ موهاپاترا

12:۱۱ – 12:2۱

دکتر محمد رضا جمالی (مدیر عامل شرکت نبض افزار)
شناسایی آماری توزیع حاکم بر ابزارهای پرداخت و ارائه مدلی
کلی برای فضای پرداخت

وحید صیامی (عضو هییت مدیره شرکت نویان)
(مدل تجارت الکترونیکی )O2O

اشیاء هوشمند در دنیای به هم متصل ()IoT
مهندس علیرضا کیانپور

11:4۱ – 12:۱۱

شاپرک از سرآغاز تا آینده
ناصر حکیمی (مدیر کل فناوری اطالعات بانک
مرکزی)
مهندس محسن قادری (مدیرعامل شرکت
شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک))
مهندس سامان قطبی (مدیر عامل سابق
شاپرک)
حسین واعظ قمصری (مدیر عامل شرکت
پرداخت الکترونیک سامان کیش)
مهندس علی سیفی (مدیر سیستمهای کارت
شرکت خدمات انفورماتیک)

دکتر نیما امیرشکاری (مدیر گروه بانکداری الکترونیک
پژوهشکده پولی و بانکی)
توصیههای سیاستی نظارت بر فناوری اطالعات

بانکداری جامع
دکتر امیر حسین داوودیان

11:2۱ – 11:4۱

پنل تخصصی
دبیر جلسه :مهرک محمودی

سخنرانی
هیئت رئیسه :دکتر نیما امیرشکاری

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

کارگاه
آموزشی

کارگاه
آموزشی

کارگاه آموزشی

معماری تشخیص تقلب بر بستر کالن داده و یادگیری
ماشین
دکتر جالل الدین نصیری

11:۱۱ – 11:2۱

سالن سعدی  -طبقه B2

سالن رودکی  -طبقه B2

سالن  VIPطبقه B2

سالن  - 4طبقه B2

سالن 5
طبقه B2

سالن 3
طبقه B2

سالن 1
طبقه B2

سالن 2
طبقه B2

جمع بندی و پرسش و پاسخ

12:3۱ – 14:۱۱

نماز و ناهار
روز دوم  ۱۱دی  - ۲۹۳۱بعد از ظهر

زمان

سالن :اصلی

پنل تخصصی

پنل تخصصی

پنل تخصصی

سخنرانی
هیئت رئیسه :دکتر سید احمد رضا جاللی نائینی

کارگاه آموزشی

14:۱۱ – 15:3۱

15:۱۱ – 15:2۱

15:2۱ – 15:3۱
15:2۱ – 10:۱۱

دکتر مهران محرمیان معلم (معاون شبکه شرکت خدمات
انفورماتیک)
فضای جدید بازی سازمان تنظیم مقررات رادیویی و نقش آن در
بانکداری باز
علیرضا قلمبر دزفولی (مدیر عامل ایرانسل)
همکاری اپراتورها با بانکها
جمعبندی و پرسش و پاسخ

بانکداری بدون شعبه
دکتر محمد مظاهری

14:4۱ – 15:۱۱

مهندس نوش آفرین مومن واقفی (مدیر امنیت سیستم
ها و اطالعات شرکت خدمات انفورماتیک
دکتر هوشنگ بشارتیان (عضو هیئت مدیره شرکت شاپرک)
مدیر جلسه :الهه نجفی (دبیر علمی همایش راهبری و
مدیریت فناوری اطالعات)

دکتر حمید قنبری (مدیر بررسیهای حقوقی بانک مرکزی)
ارتباطات حقوقی و قراردادها به ویژه در فضای نوین بین المللی

مدلهای کسب و کار بانکداری الکترونیکی
دکتر پیام حنفی زاده

14:2۱ – 14:4۱

نظامهای راهبری و مدیریت فناوری اطالعات در بانکها
مهندس مرتضی ترک تبریزی (رئیس هیئت مدیره
شرکت راهبری بهسازان ملت)
مهندس رضا کرمی (مدیر عامل شرکت نرم افزاری گلستان)

مناقصات  Core Bankingدر ایران

کارگاه آموزشی

باج افزارها و راهکارهای مقابله با آنها
سید علیرضا کامرانی ،بابک امین آزاد
معماری امن ذخیره و بازیابی اثربخش اطالعات
رضا صاحب زمانی

کیف پول الکترونیک
ناصر حکیمی (مدیر کل فناوری اطالعات بانک
مرکزی)
محمد جواد صمدی (معاون فنی هلدینگ
فناوری اطالعات بانک شهر)
علیرضا سانیانی (معاون پرداختهای نوین
سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران)
مهندس محمد مهدی عطوفی (معاون بازاریابی
و امور مشتریان همراه اول)
مدیر جلسه :مهندس محمد هادی شالباف
(معاون اداری و مالی پژوهشکده پولی و بانکی)

سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی مشتریان بانکی
(نهاب)
محمود زیبایی (رئیس گروه توسعه و امنیت اداره
نظامهای پرداخت بانک مرکزی)
عبدالمهدی ارجمند نژاد (مدیرکل مقررات،
مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی)
امیر حسین امین آزاد (مدیر کل سابق نظارت بر
بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی)
مدیر جلسه :سید محمد سعید طباطبایی
(مدیر سیستمهای ملی پرداخت شرکت خدمات
انفورماتیک و مدیر پروژه نهاب)
رضا گودرزی (مدیر انفورماتیک بانک صادرات)
ایران

مهندس علی اشرف افخمی (مدیرعامل بانک صنعت و معدن)

و تاثیر آن در کسب و  MVNOو FCPمعرفی مجوز های
کار بانکی
مهندس سید کاظم دهقان

14:۱۱ – 14:2۱

سالن سعدی  -طبقه B2

سالن رودکی  -طبقه B2

سالن  VIPطبقه B2

سالن  - 4طبقه B2

سالن 5
طبقه B2

سالن 3
طبقه B2
کارگاه
آموزشی

سالن 1
طبقه B2
کارگاه
آموزشی

سالن 2
طبقه B2

استراحت و پذیرایی
روز دوم  ۱۱دی  - ۲۹۳۱عصر
سالن :اصلی

سالن سعدی  -طبقه B2

سالن رودکی  -طبقه B2

سالن  VIPطبقه B2

میزگرد و اختتامیه
دبیر جلسه :آرش برهمند

10:۱۱ – 1۰:۱۱

10:۱۱ – 10:2۱
10:2۱ – 10:4۱

نشست ارائه مقاالت فراخوان
هیئت رئیسه :دکتر نادر قاسمی
ارائه راهکارهایی در جهت بهبود مرکز تماس شرکت های  PSPبا
استفاده از خوشه بندی و سری زمانی  -فرناز صفائی نیک
بهبود کارایی و قابلیت اطمینان سامانه مدیریت کانالهای بانکداری
الکترونیک با رویکرد پیشبینی رفتار مشتریان -سید محمد حسین
هاشمی نژاد
شناسایی عوامل موثر در افزایش بکارگیری خدمت موبایل بانک -
زهرا مهدیان فر
ارائه مدلی جهت ارزیابی کارایی و بهبود فرآیندهای سازمانهای
خدمت محور  -محمد کشته گر
جمعبندی و پرسش و پاسخ

برنامهها و چالشهای توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات کشور
دکتر فریدون قاسمزاده (مدیر عامل شرکت افرانت)
دکتر سعید رضا عاملی رنانی (معاون برنامهریزی و فناوری اطالعات دانشگاه تهران)
برات قنبری (معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)
علیرضا لگزایی (معاون فناوری اطالعات بانک تجارت)

10:4۱ – 1۳:۱۱

امیر حسین سعیدی نائینی (مدیرعامل شرکت گام الکترونیک)
جشنواره دکتر نوربخش

1۳:۱۱ – 1۳:2۱

نتایج مسابقه سخن تازه

1۳:2۱ – 1۳:3۱

دستاوردهای برتر بانکها و شرکتها

1۰:۱۱ – 1۰:3۱
1۰:3۱ – 1۰:3۱

استراحت و پذیرایی
موسیقی

سالن مجهز به سیستم ترجمه همزمان است.

سالن  - 4طبقه B2

سالن 5
طبقه B2
نشست ارائه مقاالت فراخوان
هیئت رئیسه :دکتر جهانگیر بیایانی
بانکداری فراکانالی  -نیلوفر قطبی
ارزیابی روش نوین وامدهی در بانکداری اجتماعی (تحلیل
 - )SWOTدکتر مهشید شاهچرا
تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد بانکهای ثبت شده در سازمان
بورس اوراق بهادار -مریم محسنی لطفی
بررسی عوامل موثر بر توسعه نظام پرداخت فرامرزی در نظام بانکی
ایران ،فرصت ها وچالشها  -علی حسین صمدی
جمعبندی و پرسش و پاسخ

سالن 3
طبقه B2

سالن 1
طبقه B2

سالن 2
طبقه B2

