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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  سخنران / ارایه

 پاریابحسین سیدجناب آقای مهندس 

دبیر کل محترم هفتمین همایش ملی و 

المللی تجارت و اقتصاد  اولین همایش بین

 الکترونیکی

 03:8-0388 آمدگویی خوش

 نیا جناب آقای درخشان
مقام محترم دادگستری کل استان  قائم

 تهران
 9388-0388 

 فیضی چکاب نبی غالم جناب آقای دکتر
دبیر محترم کمیته علمی همایش 

 تخصصی حقوقی و قانونی

لزوم اصالح قانون تجارت الکترونیکی براساس 

 سازمان ملل متحد 5888کنوانسیون 
9318-9388 

 نویسنده مقاله سرکار خانم حبیبه قاسمی
استثنائات حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده آثار ادبی 

 و هنری در حقوق ایران
9358-9318 

 حمید کشاورز و حامد مهاجر انجناب آقای
ارشد رشته حقوق تجارت  نالتحصیال فارغ

 الملل دانشگاه عالمه طباطبایی بین
 9358-93:8 واعد تبلیغ در عقود تجارت الکترونیکیق

ن ش س ت ت  خ ص ص  ی

 زمان سمت اعضای نشست تخصصی



  

فیضی نبی  غالم جناب آقای دکتر

 چکاب
 کمیته علمی همایش تخصصی حقوقی و قانونیمحترم دبیر 

183:8-93:8 

 عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران شمال سرکار خانم دکتر بتول پاکزاد

 عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شاهد جناب آقای دکتر ستار زرکالم

 عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی جناب آقای دکتر مصطفی السان

جناب آقای دکتر حمیدرضا 

 اصالنی
 عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

 183:8-18388 استراحت و پذیرایی
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رییس محترم همایش تخصصی فنی و  جناب آقای مهندس علی حکیم جوادی

 ارتباطی
 18388-11318 شبکه ملی اطالعات

 جناب آقای مهندس محمدجواد صمدی
 یشرکت توسعه و نوآورمدیرعامل محترم 

 شهر
 11318-113:8 کارت شهروندی

 پور جناب آقای مهندس محمدرضا رحیم
یدیو کنفرانس ایران مدیر محترم شبکه و

 )شوکا(
 113:8-15318 سیستم ویدیو کنفرانس ایران

 نویسنده مقاله جناب آقای مسعود ورزشی

طراحی سیستم استنتاج فازی برای تعیین سطح 

ای توسعه تجارت ه وکار در شرکت هوشمندی کسب

 الکترونیک

153:8-15318 

 153:8-15388 های ارتباطی امن شبکه هنگ آزمامدیر محترم فنی شرکت فر جناب آقای مهندس حسین رضایی

 15388-1:388 نماز و ناهار
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 زمان سمت اعضای نشست تخصصی

جناب آقای مهندس محمدجواد 

 صمدی
 :1-18 شهر یشرکت توسعه و نوآورمدیرعامل محترم 



  

جناب آقای مهندس محمدرضا 

 پور رحیم
 مدیر محترم شبکه ویدیو کنفرانس ایران )شوکا(

جناب آقای مهندس رضا باقری 

 اصل

 اطالعات  یشبکه مل یحقوق یتهکم یرو مد و فناوری اطالعات ارتباطات یروزمحترم مشاور 

 عت، معدن و تجارتمشاور محترم معاون فناوری اطالعات و توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صن جناب آقای دکتر علیرضا هدایتی

 رییس محترم مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه الزهرا سرکار خانم دکتر زرین تاج برنایی

جناب آقای مهندس امیرمسعود 

 عطایی
 مدیر کل محترم دفتر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای مهندس حسین 

 رضایی
 ر محترم فنی شرکت فرهنگ آزمامدی
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 18388-18358 های بانکی امنیت در شبکه مدیر محترم طرح و برنامه بانک رسالت جناب آقای مهندس هوشنگ پوررنجبر

 جناب آقای دکتر کریمی
های  معاون محترم طرح و توسعه فناوری

 نوین شرکت ارتباطات زیرساخت
 18358-183:8 از نگاه مرکز عملیات امنیت سایبری مهندسی امنیت

 نویسنده مقاله جناب آقای سیدمحسن سید صالحی
سازی سیستم عامل خادم با  رویکردی دیگر در امن

 سازی استفاده از مجازی
10388-183:8 

 نویسنده مقاله جناب آقای مهرداد ذاکرشهرک

 ی تجارتها ارایه مدلی یکپارچه برای گسترش پرداخت

الکترونیک بر پایه اعتماد، ریسک و فضای خصوصی 

 کاربر

10358-10388 

 10358-103:8 استراحت و پذیرایی

 ناب آقای دکتر ابراهیم سنقریج
مهندسی دانشجوی دکتری رشته 

 تگزاسرایس  کامپیوتر دانشگاه
Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system 11388-103:8 



  

 سید تیمور حسینی  جناب سرهنگ دکتر
رییس محترم دانشکده راهنمایی و 

 رانندگی
 11388-11358 دفاع و امنیت سایبری
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 زمان سمت اعضای نشست تخصصی

جناب آقای مهندس امیرمسعود 

 عطایی

مدیر کل محترم دفتر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و دبیر امنیت اطالعات وزارت صنعت، 

 رتمعدن و تجا

10358-11358 

جناب آقای مهندس محمدرضا 

 مصطفوی
 مدیر محترم اداری بانکداری متمرکز بانک رسالت

 بانکی  مدیر محترم بخش زیرساخت علی فردادجناب آقای مهندس 

جناب آقای دکتر حسن 

 پورشاطری
 مدیر محترم امور فناوری اطالعات بانک شهر

 تگزاسرایس  دانشجوی دکتری رشته کامپیوتر دانشگاه یناب آقای دکتر ابراهیم سنقرج

 مشاور محترم مدیر عامل بانک آینده نیا جناب آقای دکتر احمد مرآت

جناب سرهنگ دکتر سید تیمور 

 حسینی 
 رییس محترم دانشکده راهنمایی و رانندگی

 10358-103:8 ه برندگان مسابقهاهدای جوایز ب

 


