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 0388  – 03:8 پذیرش مدعوین

 03:8  – 03:8 ا... مجید تالوت آیاتی چند از کالم

 03:8  – 03:0 سرود ملی

 03:0  – ::03 مجری
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 زمان موضوع سمت دهنده  ن / ارایهسخنرا

 پاریابسید حسین جناب آقای مهندس 
هفتمین همایش ملی و اولین همایش محترم دبیر کل 

 المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی بین
 03:8-0388 آمدگویی و معرفی همایش خوش

 مفتحمحمدصادق جناب آقای مهندس 
ملی و اولین  همایشمحترم هفتمین رییس کل 

 المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی مایش بینه

های ملی در توسعه تجارت و  نقش برگزاری همایش

 اقتصاد الکترونیکی
0308-0388 

 ارتباطات و فناوری اطالعاتمحترم وزیر  نامیحسن جناب آقای دکتر 
های فنی و ارتباطی در توسعه تجارت و  نقش زیرساخت

 اقتصاد الکترونیکی
03:8-0308 

 کرباسیانمهندس محمدحسن ب آقای جنا
پست شرکت محترم هیئت مدیره و مدیرعامل رییس 

 ج.ا.ایران

ای توزیع در توسعه تجارت و اقتصاد ه نقش شبکه

 الکترونیکی
08308-03:8 

 08308-08308 المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی بینملی و اولین همایش  همایشهفتمین یادبود اختصاصی تمبر و ابطال رونمایی 



  

 08308-083:8 استراحت و پذیرایی
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 و خزانه داروزیر امور اقتصادی و دارایی محترم معاون  اکرمیا...  سید رحمتجناب آقای دکتر 

 کل کشور

های نوین در بهبود  کارگیری سیستم ضرورت به

 فرایندهای مالی
00388-083:8 

امور مالی وزارت بهداشت، محترم ذیحساب و مدیر کل  ابیجناب آقای مهندس هادی سح

 درمان و آموزش پزشکی

های مدیریت مالی یکپارچه در بخش عمومی،  سیستم

 داری کل کشور ها، موانع و دستاوردهای خزانه چالش
00308-00388 

 جناب آقای سانو 

(Brahima Sanou) 
 00308-00388 های مخابراتی توسعه زیرساخت ITUD محترم نماینده

 00388-00308 ارایه نقشه راه بانکداری الکترونیکی مدیر عامل محترم شرکت خدمات انفورماتیک جناب آقای مهندس ابوطالب نجفی

 نویسنده مقاله مهران محرمیان دکتر جناب آقای
های پرداخت  بررسی معماری و ارایه ترازیابی درگاه

 اینترنتی
003:8-00308 

 نویسنده مقاله سین برخورداریجناب آقای محمدح
Using business intelligence for market risk 

management's strategic planning in banks 

and financial institutes 
0:388-003:8 

 0:388-0:388 نماز و ناهار

 0:388-0:3:8 بهبود تجارت خارجی در گمرک نویننقش  گمرک ج. ا. ایران محترم رییس کل جناب آقای دکتر عباس معمارنژاد

 0:3:8-08388 نقش فناوری اطالعات در مدیریت بورس رییس محترم سازمان بورس اوراق بهادار آبادی دکتر علی صالح جناب آقای

 نویسنده مقاله جناب آقای مصطفی اخضمی
کارگیری هوش مصنوعی برای انتخاب سهام مناسب  به

 در بورس اوراق بهادار
08308-08388 

 08308-083:8 های الکترونیکی بیمه مدیر عامل محترم بیمه پارسیان اویارحسین هادی جناب آقای مهندس

 جناب آقای مهندس مهدی نوروزی
مدیر کل محترم اداره فناوری اطالعات و ارتباطات 

 بیمه مرکزی

ای در ارایه خدمات  های بیمه بررسی وضعیت شرکت

 بیمه الکترونیکی
01308-083:8 

 01308-013:8 استراحت و پذیرایی

 013:8-01388 بیمه فضای مجازی پژوهشی گروه بیمه الکترونیکیمحترم کارشناس  جناب آقای دکتر حمید یاری
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 زمان سمت اعضای نشست تخصصی

مهندس هادی جناب آقای 

 اویارحسین
 مدیر عامل محترم بیمه پارسیان

00388-01388 

 مهندس مهدی یجناب آقا

 نوروزی
 مدیر کل محترم اداره فناوری اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی

جناب آقای مهندس سید 

 مجید بختیاری
 مدیر محترم فناوری اطالعات و ارتباطات بیمه ایران

جناب آقای دکتر وحید 

 ماجد
 مدیر محترم گروه بیمه الکترونیکی پژوهشکده بیمه

مهران جناب آقای دکتر 

 محرمیان
 تحقیق و توسعه شرکت خدمات انفورماتیک محترم مدیر

جناب آقای دکتر علی 

 کمندی
 ای مدیر محترم فناوری اطالعات و سرپرست دفتر مطالعات تحقیقات بیمه

جناب آقای دکتر مصطفی 

 السان
 عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی

جناب آقای سید احمد 

 قاسمی
 محترم پژوهشکده بیمه رییس

جناب آقای دکتر 

 محمدصالح ترکستانی
 عضو محترم هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

 00388-00308 اهدای جوایز به برندگان مسابقه

 


