
 

 

 صبح -  ۱۴۰۱اسفند  ۱اول  روز  

۳۰:
۱۰ 

– ۸
 

 سالن اصلی زمان

 های همایشاخبار و گزارش 

ebps.ir 

 

 صفحه نظرخواهی همایش

 انتخاب غرفه برتر و
  

 

۲۰:۸ – ۸  قرآن، سرود، کلیپ 

۴۰:۸ – ۲۰:۸  (مقام بانک مرکزی، سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی و رئیس همایشقائم )  ابوالحسنیبیانیه افتتاحیه: دکتر اصغر  

۱۰:۹ – ۴۰:۸ )رئیس کل بانک مرکزی( نیمحمدرضا فرزسخنرانی: دکتر    
۴۰:۹ – ۱۰:۹  سخنرانی: دکتر سید احسان خاندوزی )وزیر امور اقتصادی و دارایی( 

۱۰:۱۰ – ۴۰:۹  )وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات( پورزارع یسیعسخنرانی: دکتر  

۳۰:۱۰- ۱۰:۱۰  (یبانک مرکز نینو یهای)معاون فناور انیدکتر مهران محرمسخنرانی:  

 استراحت و پذیرایی ۱۰:۳۰ – ۱۱:۰۰ 

۳۰: 
۱۲ 

– 
۱۱

:۰
۰

 

  

 B1طبقه  -۸سالن  B1طبقه  -۷سالن  B2طبقه  -۵سالن  B2طبقه -۴سالن  B2طبقه -سالن  کنفرانس ویژه B2طبقه -۳سالن  B2طبقه   -۱سالن  B2طبقه  -سالن رودکی  B2طبقه  -سالن سعدی  سالن اصلی

 تخصصینشست 
 «یدر بانکدار تالیجید ینیآفرشارز»

 ارائه محصول ارائه محصول کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی    

شده در ارزش خلق یبر: سهمیبانک تالیجیتحول د»مقاله 
 «هاستمیاکوس

 زادهدکتر پیام حنفی

--- --- --- --- 

 ی: جهشتالیجیف یبانکدار»
 «نشدیتالیجیفراتر از د

 
 یصفرسیرئ یمجتب دکتر

 یاداره کل راهبر معاون)
 یاطالعات و بانکدار یفنآور
 (بانک سپه تالیجید

 ریپذتوسعه یتجار یزبان گزارشگر»
(XBRL) رانیا یدر بانکدار» 

 
 عیرفیعقوبی نیالدکمال دکتر

عملکرد  شیو پا یزیربرنامه ریمد)
 (کیانفورمات یشرکت مل

 یاریاسفند هیمرض
 (یو بانک یپژوهشکده پول پژوهشگر)

 یمیرح محسن
 (کیشرکت خدمات انفورمات کارشناس)

 یشنهادیخلق ارزش پ»
 یبه کمک طراح زیمتما

 «محورانسان
 

 یمانیفاطمه نر دکتر
شرکت  یتجربه مشتر ریمد)

 (تجارت مرغیس

 تیامن یسامانه راهبر»
 «)سرابان( یبانک

 کاشف شرکت

“API Marketplace” 
 انیرانیتراکنش ا ریشرکت تدب

 (دبومی)ام

 مجلس( جتالیاقتصاد د تهیکم سییتوانگر )ر یدکتر مجتب
دانشگاه آزاد واحد  یعلم ئتیعضو ه) دکتر عباس معمارنژاد

 (قاتیعلوم تحق
 (فناپ نگیهلد رعاملیمدی )دکتر شهاب جوانمرد

 (هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطباییزاده )دکتر پیام حنفی
 (کیانفورمات یشرکت مل رعاملیمد) یعبداله یدکتر عل

 نشست( ری)دب

 نسیمحصول پارس یمعرف»
 «تالیجید یدر حوزه بانکدار

 انیپارس یپردازداده شرکت

هوشمند  تیریسامانه مد»
 «(نوی)نان آرد و نان

 دیفرداپردازان آروند ام شرکت
 (یدپی)ام

پلتفرم باشگاه  یمعرف»
 «(بوم) انیمشتر

 خبره پرداز پارس شرکت

 «ابر سروش یمعرف»
هوشمند  لگرانیتحل شرکت

 (دتکی)ام دیاطالعات ام یفناور

 نماز و ناهار ۱۲:۳۰ –۱۴:۳۰ 

 عصر -  ۱۴۰۱اسفند  ۱روز اول  

۰۰:
۱۶ 

– 
۳۰:

۱۴
 

 

 B1طبقه  -۸سالن  B1طبقه  -۷سالن  B2طبقه  -۵سالن  B2طبقه -۴سالن  B2طبقه -سالن  کنفرانس ویژه B2طبقه -۳سالن  B2طبقه   -۱سالن  B2طبقه  -سالن رودکی  B2طبقه  -سالن سعدی  سالن اصلی

 
 نشست تخصصی

شمول  یبر ارتقا یبانک نینو یهایاثر توسعه فناور»
 «یمال

 نشست تخصصی
 «ینیآفرو ارزش تالیجید یبانکدار بومستیز»

 ارائه محصول ارائه محصول کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی ارائه مقاله ارائه مقاله

--- 

 یمال یریاطالعات بر فراگ ینقش فناور»مقاله 
 «رانیها در الندتک تیبا محور

 و دکتر محمد طهرانی حمید بنائیان دکتر

و  یمال یهایفناور انیم تالیجید ییهمگرا»مقاله 
 «تالیجیاقتصاد د ستمیدر اکوس یرمالیغ

 و سینا فردی دکتر  مصطفی امینی

 :هیئت رییسه
 میرصراف سید محمدرضامحمود کریمی و دکتر 

 :هیئت رییسه
 زادگان و دکتر سجاد ابراهیمیدکتر داود کریم

در  یتجربه مشتر تیریمد»
 «تالیجید یبانکدار

 
 یزیعز اریشهر دکتر

 دانشکده یابیبازار اریدانش)
 یو حسابدار تیریمد

 ی(بهشت دیدانشگاه شه

 ییاجرا هیضوابط، مقررات و رو»
 «دیجیتالحاکم بر چک 
 

 یمراد اسری دکتر
 (بانک صادرات رهیمد ئتیه سیرئ)

نوآورانه  یهاستمیاکوس»
 «یبانک

 
 یآرش قشم دکتر

 یبانکدار یآکادم ریمد)
 (صاد تالیجید

 «کپارچهی یهاکانال رساختیز»
روز  یهایآورتوسعه فن شرکت

 فراز

 «(تالیجیدتیهوستمیاکوس) سها»
توسعه ارتباطات  شرکت

 )تاتا( انیناریتجارت ا کیالکترون

در حوزه  یمشاور شبکه بانکی )دکتر مسعود نارنج
 (تالیجیو تحول د نیچبالک
 (دولت ئتیه یاقتصاد ونیسیکم ریدبی )دکتر حسن چناران

 (اقتصادیصاحبنظر ی )صدرآباد ییمحسن رضا دکتر
 نیاداره توسعه و تدو ریمد) زادهیآمنه نادعل دکتر

 ی(پرداخت بانک مرکز یهامقررات نظام
بانک  کیالکترون یمعاون بانکدار) انیبنائ دیحم دکتر

 (ندهیآ
 (مقام بانک سپهقائم) ینیحس یمهد دیس دکتر

 نشست( ری)دب

 (شرکت بهسازان ملت رعاملیمدی )صادق محمد
 (نیزم رانیاطالعات بانک ا یمعاون فناوریی )نالویا فرهاد

 اریشرکت د رعاملیمدی )تراب دیام دکتر
 (شرکت توسن رهیمد ئتیو عضو ه

 شرکت تارا رعاملیمد) قنادپور حامد
 (شرکت ارتباط فردا رهیمد ئتیه سیو رئ

شرکت گسترش  رعاملیمدی )نیام یدکتر مصطف
 (نینو یهایفناور

 ی(اطالعات بانک مرکز یفناور رکلیمد) ترک اتیب رضا
 نشست( ری)دب

در کشف تقلب در  ینقش استنباط آمار»
 «یکارت یهاتراکنش

 مجاب نیرام دکتر

 رشیپذ یهاابعاد و مولفه یبندو رتبه ییشناسا»
 «ختهیبا روش آم انیمشتر دیاز د تالیجید یبانکدار
 یجونسترن حقدکتر و  یخموئ دیفرشدکتر 

 «استارتاپ اسمارت مانی»
 مرکز نوآوری ایران زمین

 «تالیجید الیر»
 رانیا یکارت اعتبار شرکت

 شیک
 یهایمحور خروجپساپردازش شبکه»

استخراج اجتماعات  یبرا نیماش یریادگی
 «یبانک یهامشکوک در تراکنش

 خمسه و همکاران نینگ

 تیتقو یبرا یمقررات ایو/ یقانون یهایازمندین»
 «انیو حفاظت از مشتر یفناوران مال یرقابت و نوآور

 ساناز دهقانی

و  یکاومتن یهاروش بیترک :ترموگراف»
اصناف در  ینیبشیبه منظور پ یکاوگراف

 «پرداخت شبکه
 و همکاران میپورابراه بهناز

طراحی یک سیستم اعتبارسنجی مشتریان »
 «بانکی با استفاده از فناوری زنجیره بلوکی

 زادخدیجه طبائی و دکتر رحیم خانی

 «تالیجید اریاستارتاپ دست»
 نیزم رانیا ینوآور مرکز

 «از بانکداری باز تا نئوبانک»
 کپارچهی یهاسامانه شرکت

 تجارت مرغیس

 استراحت و پذیرایی ۱۶:۰۰ – ۱۶:۳۰ 

۰۰:
۱۸ 

– 
۳۰:

۱۶
 

 

 B1طبقه  -۸سالن  B1طبقه  -۷سالن  B2طبقه  -۵سالن  B2طبقه -۴سالن  B2طبقه -سالن  کنفرانس ویژه B2طبقه -۳سالن  B2طبقه   -۱سالن  B2طبقه  -سالن رودکی  B2طبقه  -سالن سعدی  سالن اصلی

 نشست تخصصی

 یمال ستمیآن در اکوس یریتوسعه و بکارگ تال،یجید الیر»
 «رانیا

       

 

 

ها و رویکردها در توسعه پول دیجیتال بانک مرکزی انگیزه»مقاله 

(CBDC؛ درس)سازی ریال دیجیتالهایی برای پیاده» 

 امیر شکریدکتر محمد ارباب افضلی و 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 ی(بانک مرکز رکلیدبی )دکتر محمد طالب
 (رانیا نیچانجمن بالک رعاملیمد) یانیعباس آشت دکتر

 (بانک تجارت رهیمد ئتیه سیرئبینا) یزیترک تبر یمرتض دکتر

 (مدرس دانشگاه تهرانی )نور یمهد دکتر
 محمد ارباب افضلی )پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی(

پرداخت  یهااداره نظارت بر نظام ریمد) کتای یمان محمدرضا
 نشست( ری)دبی( بانک مرکز

  

  

 اولروز 
  ۱۴۰۱اسفند  ۱

 



 

 

 

 صبح -  ۱۴۰۱اسفند  ۲ دوم روز  

۱۰
:۳

۰
 
– ۸

 

  سالن اصلی زمان

 های همایشاخبار و گزارش دکتر اصغر ابوالحسنی  )قائم مقام بانک مرکزی، سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی و رئیس همایش( ۸- ۸:۳۰

ebps.ir 

 

 همایش نظرخواهیصفحه 

 و انتخاب غرفه برتر

 

۹ - ۳۰:۸ (نماینده مردم تهران و رییس کمیته اقتصاد دیجتال مجلس شورای اسالمی) مجتبی توانگردکتر    

۳۰:۹ - ۹ ای کشور(مهندس سید حسن هاشمی )رئیس سازمان نظام صنفی رایانه   

۱۰ - ۳۰:۹ (کیانفورمات یشرکت مل رعاملی)مد یعبداله یعل دکتر   

۳۰:۱۰- ۱۰  (رانیاطالعات ا یمحترم سازمان فناور سیاطالعات و رئ یارتباطات و فناور ریوز معاون) یخوانسار محمد دکتر 

 ۰۰:۱۱ – ۳۰:۱۰  استراحت و پذیرایی 

۱۲
:۳

۰
 
– 

۱۱
:۰

۰
 

 

 B1طبقه  -۸سالن  B1طبقه  -۷سالن  B2طبقه  -۵سالن  B2طبقه -۴سالن  B2طبقه -سالن  کنفرانس ویژه B2طبقه -۳سالن  B2طبقه   -۱سالن  B2طبقه  -سالن رودکی  B2طبقه  -سالن سعدی  ن اصلیلسا

 

 نشست تخصصی
 یداده در نظام بانک یو حکمران تیامن»

 «آن یهاو چالش

 نشست تخصصی
 ینوآور گاهیو جا رانیا تالیجیپرداخت د تیوضع»

 «پرداخت ستمیدر اکوس

 کارگاه آموزشی ارائه مقاله ارائه مقاله
 نشست تخصصی

آن در  یو کارکردها تالیجیچک د»
 «رانیاقتصاد ا

 ارائه محصول ارائه محصول کارگاه آموزشی

-- 

اطالعات بانک  تیامن ارشد ریمد) مهاجر نیام
 (یمرکز

 ی(مرکز اطالعات مال سیرئ) یخان یهاد
بانک  رعاملیمد یمشاورعال) ییلگزا رضایعل دکتر

 (ملت
 (اطالعات بانک شهر یمعاون فناور) الهبیحب حسام

 (مشاور بانک تجارت) یمیحک ناصر
شرکت امن  رعاملیمد) یقرائ نیحس دکتر

 نشست( ری)دب (کاشف کیالکترون
 

شرکت  رعاملیمدی )تفرش یمشهد حیدکتر مس
 (پاسارگاد کیپرداخت الکترون

 (شرکت شاپرک رعاملیمد) کاظم دهقان دیس
سازمان  رخانهیسرپرست دبی )صادق فرامرز دکتر

 (کشور ینظام صنف
 نگیشرکت هلد رعاملیمد) یاحمد جعفر دکتر

 (بهسازان فردا
 یشخص یمعاون بانکدار) انیداود نیرحسیام دکتر

 (بانک تجارت
 نگیهلد رعاملیمد) انیاحمد درضایحم دکتر

 نشست( ری)دب (سداد یورزداده

 :هیئت رییسه
 دکتر ایلناز ابراهیمی دکتر زهرا خشنود و

 هیئت رییسه:
 دکتر رامین مجاب و مرضیه اسفندیاری

 رهیبر زنج یخرد مبتن یمال نیتام»
 «نیتام

 
 یفردوس باقر دکتر

کسب  یشرکت سکو رعاملیمد)
 (کیو کار الکترون

سیدمحسن دهنوی )عضو هیئت دکتر 
 (شورای اسالمی رییسه مجلس

بانک  رهیمد ئتیه سیرئی )مراد اسریدکتر 
 (رانیصادرات ا

اطالعات  یمعاون فناور) آذر یلطف رسول
 (بانک ملت

 شکدهیاند یاتیگروه مال ریمدی )نور محمد

 (تانیا
 یحقوق ونیسیکم ریدب) انینظافت یعل

 (هاکانون بانک
اداره توسعه و  ریمد) زادهیآمنه نادعل دکتر
پرداخت بانک  یهامقررات نظام نیتدو

 نشست( ری)دب ی(مرکز

 الیبه ر ترکینزد ینگاه»
 «تالیجید

 
 یعقوبی نیحس

شرکت  نیواحد بالکچ ریمد)
 (کیخدمات انفورمات

 کتاییمان محمدرضا
 یهااداره نظارت بر نظام ریمد)

 ی(پرداخت بانک مرکز

 «شاپرک من»
 شرکت شاپرک

 نگیتوریسامانه مان»
 «اریسام یافزارسخت

 ایمبنا کارت آر یبازرگان شرکت
متمرکز  یهایصراف یقانونگذار هیچارچوب پاارائه »

 «رانیا یاسالم یدر جمهور یرمزارز
 ی و همکارانزاده سورعباس ریامدکتر 

داده در صنعت  یحکمران یمشبه خط یمعنابخش»
 «نَرم یهاستمیس یشناسشبه کمک رو یبانکدار

 و ابوالفضل خوشنویسان رادیفائض یمحمدعل
 یمال نیتام ستمی)اکوس اکوتام»

 «کسب و کار(
 یسامانه کسب و کار فناور شرکت

 انیتجارت شا

 «تالیجیسامانه اوراق تعهد د»
 یهایگسترش فناور شرکت

 نینو
 یهااز اشتباه در پرداخت یبانک ناش یمدن تیمسئول»

 «کیالکترون
 یو آذر گلذار نیّمب حجتدکتر 

 یرفتار تراکنش یکشف ناهنجار یقیسامانه تطب»
 «وکاروابسته به کسب

 یبادامچ رضایو عل یزدیکاوه فاطمهدکتر 

 کردیبا رو یگرمیتنظ یبرا یباز؛ مالحظات یبانکدار»
 «برد-برد

 یحق نیو شاه یمیکر میمر

 یمال یهااحتمال تقلب در صورت ینیبشیپ»
با استفاده از  یو موسسات مال یتجار یهاگروه

 «یفراابتکار یهاتمیالگور
 یخدابخش دیباوقار و وح میمر

در اقتصاد  (DeFi) یفاید»

 «رانیا
 (نیپ تیمبادله )ب منیسنا ا شرکت

آن در  هایلندتک و چالش»
 «تک نیف

آوران هوشمند بهسازان فن گروه
 فردا

 ۰۰:۱۴ – ۳۰:۱۲  نماز و ناهار 

 عصر - ۱۴۰۱اسفند  ۲ روز دوم  

۱۵
:۳

۰
 
– 

۰۰:
۱۴

 

 

 B1طبقه  -۸سالن  B1طبقه  -۷سالن  B2طبقه  -۵سالن  B2طبقه -۴سالن  B2طبقه -سالن  کنفرانس ویژه B2طبقه -۳سالن  B2طبقه   -۱سالن  B2طبقه  -سالن رودکی  B2طبقه  -سالن سعدی  سالن اصلی

 

 نشست تخصصی
جانبه تعامل سه ؛یمال ستمیاکوس ییهمگرا»

 «مهیبانک، بورس و ب

 نشست تخصصی
و تعامل اثربخش با  رانیا تکنیف ستمیاکوس»

 «رانیا ینظام بانک
 ارائه محصول ارائه محصول کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی ارائه مقاله

--- 

 یفناور نگیهلد رعاملیمدی )جواد میحک یدکتر عل
 ()صاد( رانیبانک صادرات ا

 ئتیکل حوزه ه تیریسرپرست مد) یاشرف کتای دکتر
 ی(عامل بانک مرکز

عامل و معاون  ئتیعضو هی )نینائ یادیبن یعل دکتر
 ی(مرکز مهیطرح و توسعه ب

 (بانک کارآفرین رعاملیمد) دکتر احمد بهاروندی
مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات  سیرئی )حامد ثمیم

 (سازمان بورس و اوراق بهادار یاسالم
بازار  تیریشرکت مد رعاملیمدی )هامون ریام دکتر

 نشست( ری)دب (رانیمتشکل معامالت ارز ا

 یشرکت راهکار فناور رعاملیمد) راد نیرحسیدکتر ام
 ((تکسی)نوب انینو

 (تکنیصاحبنظر در حوزه ف) مدار عتیشر یمحمدمهد
بانک   رهیمد ئتیعضو ه) یتوسل درضایحم دکتر

 (رانیالحسنه مهر اقرض
عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون ) یقربان رضا

 (ای تهرانسازمان نظام صنفی رایانهتک فین
 انیشرکت آوا )باشگاه مشتر رعاملیمد) یاضتیرضا رنیام

 ((نیزم رانیبانک ا
 نشست( ری)دب (وستیماهنامه پ ریسردبی )محمود مهرک

 هیئت رییسه:
 دکتر مهدی هادیان و دکتر مهشید شاهچرا

 یابیجرم اتیو عمل یدگیرس ،ییشناسا»
 «یابیشهیتا ر ییرخداد: از شناسا تالیجید

 یطرهان سجاد
امن  تیریشرکت مد یواحد ماهر بانک ریمد)

 (کاشف یکیالکترون
 انیآشور زادهعقوبی بهرام

شرکت  به رخدادها یدگیو رس شیگروه پا سیرئ)
 (کاشف یکیامن الکترون تیریمد

 ینیسوئ یدیجمش یمجتب
 یکیامن الکترون تیریشرکت مد تیامن کارشناس)

 (کاشف

در  نیماش یریادگی یهالیتحل»
 «یمال یهاداده

 
 یعبداله عشق دکتر

واحد کسب و کار هوداد  ریمد)
 یخدمات کاربرد نیشرکت تأم

 (نیکاسپ

 یروین تیبا محور یبریسا یآورتاب»
 «یانسان

 
  یخدابخش دیوح

 (شرکت شاپرک تیو امن سکیر ریمد)
 خواهفرح دیفرش

شرکت  تیامن اتیمرکز عملگروه  سیرئ)
 (شاپرک

 یزدی شوایپ حامد
شرکت  سکیر تیریمدگروه  سیرئ)

 (شاپرک

 داده در تیحاکم»
 «یبانکدار صنعت

 
 انیاحمد درضایحم دکتر

 یورزداده نگیهلد رعاملیمد)
 (سداد

 رهیزنج یمال نیپلتفرم تام اریسام»
 «نیتأم

 آوران هوشمند بهسازان فردافن گروه
 یسازیدستگاه شخص یمعرف»

و هوشمند  یبانک یهاکارت
 «زریل یمجهز به فناور

 رسانه هوشمند نیگلچ شرکت
شمول  یبر ارتقا یبانک نینو یهایاثر توسعه فناور»

 «رانیدر ا یمال
 یو دکتر مسعود نارنج انیاعظم احمد دکتر

جلسات و  نیسامانه پخش آنال»
 «یسازمان یدادهایرو

آوران هوشمند بهسازان فن گروه
 فردا

 هاتکنیها و فتعامل بانک یارائه مدل جامع راهبردها»
 «ختهیبه روش آم تالیجید ینیآفربر ارزش یمبتن

 ”EMV Pure“ ینجف بایفردکتر 
و  ESG خلق ارزش از تقاطع روند یهافرصت» شرکت فناپ تک

 «هابانک تالیجید نگیلند ستمیس
 انیانیو احمد ک یمهدو الیل

 «(SOC) تیامن اتیمرکز عمل»
 آوران هوشمند بهسازان فردافن گروه

 ۰۰:۱۶ – ۳۰:۱۵  استراحت و پذیرایی 

 B1طبقه  -۸سالن  B1طبقه  -۷سالن  B2طبقه  -۵سالن  B2طبقه -۴سالن  B2طبقه -سالن  کنفرانس ویژه B2طبقه -۳سالن  B2طبقه   -۱سالن  B2طبقه  -سالن رودکی  B2طبقه  -سالن سعدی  سالن اصلی  

۰۳:۷۱
– 

۰۰:
۱۶

 

۳۰:۱۷ – ۰۰:۱۶  

 نشست تخصصی
 «تالیجید ینیآفردر ارزش یگرمیو تنظ یاستگذاریس ،یحکمران»

 کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی    
 

 

 «آفرینی دیجیتالبرای توسعه ارزشها تکگری فیننظارت و تنظیم»مقاله 
 ونددکتر  مهرداد سپه

--- --- --- --- 

بانک  انیمشتر زشیر ینیبشیپ»
 «یبازگشت یعصب یهاشبکه لهیبوس

 

 زادمهر  حسن
 عیصنا یشرکت مهندس رعاملیمد)

 ی(ارغوان اسی
  یصبور نیفرد

داده  یو مهندس لیواحد تحل ریمد)
 ی(ارغوان اسی عیصنا یشرکت مهندس

بر  یکسب و کار مبتن یهامدل»
 «یبانکنیب نیبالکچ رساختیز

 
 خوشبخت دیسع

 (اتکیشرکت آر رعاملیمد)

و نقش آن در عصر  یاعتبارسنج»
 «تالیجید

 
 پوررضا قاسم دکتر

 یبندشرکت مشاوره رتبه رعاملیمد)
 (رانیا یاعتبار

 مقدمیمیرح الدیم
و توسعه شرکت  قیتحق ریمد)

 (رانیا یاعتبار یبندمشاوره رتبه

--- --- 

 (رانیتک انیانجمن ف سیرئ) انیفاطم یمحمدمهد

 یو نوآور یطرح، مطالعات راهبرد ریمد) انیمرتضو دجعفریس دکتر
 (کیانفورمات یشرکت مل

 (بانک تجارت اطالعات یفناور نگیهلد رعاملیمد) فرجود محمد

 ی(و بانک یمشاور پژوهشکده پول) وندسپهدکتر مهرداد 
 نشست( ری)دب ی(بانک مرکز نینو یهایمعاون فناور) انیمهران محرم دکتر

 ۰۰:۱۸ – ۳۰:۱۷  استراحت و پذیرایی 

 ۰۰:۲۰ – ۰۰:۱۸  
 اختتامیه و جشنواره دکتر نوربخش

زادهاجرای زنده موسیقی با حضور حجت اشرف  

  

 

 روز دوم
  ۱۴۰۱اسفند  ۲


