
  

 
 

 

 اردتشهبی ماه( 13) شنبه هسربانهم روز 
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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

 سیدحسین پاریابدس جناب آقای مهن

دبیر کل محترم هفتمین همایش ملی و 

المللی تجارت و اقتصاد  اولین همایش بین

 الکترونیکی

 03:8-0388 آمدگویی خوش

 0388-03:8 نقش فناوری اطالعات در توسعه صنعت نفت مدیر محترم فناوری اطالعات وزارت نفت مهندس توالییجناب آقای 

 سنده مقالهنوی جناب آقای مهدی باسخا
طراحی مدل تجارت الکترونیکی برای نظام سالمت 

 در ایران
03:8-03:8 

 جناب آقای دکتر حسن انصاری
مدیره جامعه تخصصی  رییس محترم هیئت

 گردشگری الکترونیکی ایران
 03:8-03:8 گردشگری الکترونیکی بستری برای توسعه اقتصادی



  

 نویسنده مقاله سرکار خانم نادیا کالنتری
رایه چارچوبی سیستمی جهت ارزشیابی سیستم ا

 نوآوری بخش فناوری اطالعات و ارتباطات
:8388-03:8 

 جناب آقای دکتر یحیی آل اسحاق 
رییس محترم اتاق بازرگانی و صنایع و 

 معدن تهران

نقش بخش خصوصی در توسعه تجارت و اقتصاد 

 الکترونیکی
:83:8 – :8388 

 83:8:-83:8: استراحت و پذیرایی

دبیر محترم کمیته علمی همایش تخصصی  جناب آقای دکتر محمد آقایی 

 کاربردها و نوآوری
 83:8:-8388: فروشی الکترونیکی خرده

 مدیر عامل محترم شرکت فناپ جناب آقای مهندس شهاب جوانمردی
سوی تجارت و اقتصاد  رهیافت یکپارچه به

 الکترونیکی
::3:8-:8388 

 م کیاییجناب آقای مهندس شهرا
های تجارت  تمعاون محترم توسعه زیرساخ

 الکترونیکی تار
 3:8::-3:8:: سامانه بازار اعتباری )سبا(

 مهندس مهران استاد رحیمیجناب آقای 
 فناوری اطالعات و ارتباطات رییس محترم

 سوئیس در خاورمیانه QSشرکت 

استانداردهای سازمان جهانی استاندارد در حوزه 

 و تجارت الکترونیکی فناوری اطالعات
::388-::3:8 
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 زمان سمت اعضای نشست تخصصی

 دبیر محترم کمیته علمی همایش تخصصی کاربردها و نوآوری آقاییمحمد جناب آقای دکتر 

::388-::388 

جناب آقای مهندس سیدحسین 

 پاریاب
 المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی ملی و اولین همایش بین دبیر کل محترم هفتمین همایش

 مدیره جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران رییس محترم هیئت جناب آقای دکتر حسن انصاری

 های تجارت الکترونیکی تار تمعاون محترم توسعه زیرساخ جناب آقای مهندس شهرام کیایی

 ارت صنعت، معدن و تجارتمشاور محترم معاون فناوری اطالعات و توسعه تجارت الکترونیکی وز جناب آقای دکتر علیرضا هدایتی 

 مدیر کل محترم دفتر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای مهندس مسعود عطایی 

 388::-388:: نماز و ناهار
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 ناصریمهندس پرویز جناب آقای 
افزاری  مدیر محترم پروژه سامانه نرم

 یکپارچه مالیاتی

های مالیاتی و تأثیر آن بر تجارت و اقتصاد  سیاست

 الکترونیکی
::3:8-::388 

 نویسنده مقاله جناب آقای علی اسفیدانی
ایران در پایان قانون  ICTبررسی شاخص توسعه 

 برنامه پنجم توسعه کشور
::3:8-::3:8 

 اله نوری کتر روحجناب آقای د
مدیر محترم فناوری اطالعات و ارتباطات 

 های بازرگانی مؤسسه مطالعات و پژوهش

گذاری  ضرورت انسجام و یکپارچگی در سیاست

 فناوری اطالعات و تجارت الکترونیکی
::388-::3:8 

 نویسنده مقاله سرکار خانم زینب تقوی علوی کالیی

گذاری حوزه  پیشنهاد راهکارهای مناسب سیاست

تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور در جهت اقتصاد 

 مقاومتی

:83:8-::388 

 جناب آقای ابراهیم معظمی
مدیر کل محترم دفتر بازرگانی و خدمات 

 مرکز آمار ایران

گزارش طرح آمارگیری تجارت الکترونیکی 

 های کشور کارگاه
:83:8-:83:8 

دفتر توسعه دولت محترم مدیرکل  جناب آقای مهندس سیدحسین پاریاب

وزارت صنعت، معدن و تجارت رونیکی تالک

 همایش دبیر کل و 

ی بومی سنجش توسعه تجارت و ها ارایه شاخص

 83:8:-8388: اقتصاد الکترونیکی

 8388:-23:8: ت و پذیراییاستراح

ت دفتر توسعه دول معاون مدیرکل سرکارخانم مهندس شادی اویارحسین

 الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت

ارایه نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی 

 ایران کشور
:2388-:23:8 
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 زمان سمت اعضای نشست تخصصی

جناب آقای مهندس علی 

 جوادی حکیم
 طات و فناوری اطالعات و رییس سازمان فناوری اطالعات ایرانمعاون محترم وزیر ارتبا

:03:8-:2388 
 رییس کل محترم گمرک ج. ا. ایران جناب آقای دکتر عباس معمارنژاد

انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران و مدیر طرح تدوین نقشه راه توسعه تجارت و دبیر کل سیدحسین مهندس جناب آقای 



  

 الکترونیکیاقتصاد الکترونیکی  پاریاب

 اندازهای کشور ها و چشم دبیر محترم علمی همایش تخصصی سیاست اله ب آقای دکتر مهدی فتحجنا

 افزاری یکپارچه مالیاتی مدیر محترم پروژه سامانه نرم مهندس پرویز ناصریجناب آقای 

سرکار خانم مهندس شادی 

 اویارحسین
 و تجارت معاون محترم دفتر توسعه دولت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن

 مدیر محترم فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان بورس و اوراق بهادار جناب آقای دکتر علی عبدالهی

  جناب آقای مهندس نصرا... جهانگرد

جناب آقای مهندس هوشنگ 

 بشارتیان
 مدیر محترم مرکز بانکداری مجازی بانک اقتصاد نوین

 03:83:03:8: امضای تفاهم نامه های همکاری بین سازمانی برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی 

 03:8:-03:8: استراحت و پذیرایی 

 03:8:-0388: پذیرش مدعوین به سالن  

 رنامه مراسم اختتامیه همایشب

 0388:-:038: ا... مجید تالوت آیاتی چند از کالم 

 :038:-0388: سرود ملی 
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 مفتحمحمد صادق جناب آقای مهندس  

هفتمین همایش ملی و محترم رییس کل 

المللی تجارت و اقتصاد  اولین همایش بین

 الکترونیکی

ای توسعه تجارت و های کاربردی بر ها و پروژه طرح

 0388:-03:8: اقتصاد الکترونیکی

نقش تجارت و اقتصاد الکترونیکی در کاهش قیمت  صنعت، معدن و تجارتمحترم وزیر  جناب آقای دکتر مهدی غضنفری

 ها مندی بنگاه  شده و رقابت تمام
:03:8-:03:8 

 03:8:-03:8:وسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی در نقش ت معاون اول محترم رییس جمهور جناب آقای دکتر محمدرضا رحیمی



  

 شکوفایی اقتصادی

 های ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشورشامل3 رونمایی از طرح

  یکیتوسعه تجارت و اقتصاد الکتروننقشه راه 

 ی بومی سنجش توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکیها شاخص  

  یرانا جمهوری اسالمینقشه راه گمرک 

 سخن( یننو یار د سامانه خزانه( 

 کل کشور )سناما( یدار خزانه یمعاونت نظارت مال یسامانه نظارت آن 

 یکیالکترون یدهسامانه مزا 

 ستاب( یبانک ینب کییالکترون یهتسو هسامان( 

 یرانا یهاطالعات و ارتباطات بازار سرما یتوسعه فناور یبرنامه راهبرد 

 ستان یمال یسامانه تبادل اطالعات نهادها() 

 Enterprise Broker System(EBS)  

:83:8-:03:8 

 83:8:-83:8: ها و برترین اهدای مدال تجارت و اقتصاد الکترونیکی به پیشگامان تجارت الکترونیکی

و کارگروه مدیریت برگزاری  ایران کمیته تخصصی تدوین نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکیلوح و تندیس به و  اهدای جوایز مقاالت برتر

 همایش
::3:8-:83:8 

 83:8:-8388: مشارکت کنندگان همایش برای برگزاریجوایز به اهدای 

 8388:-3:8:: اجرای موسیقی زنده )گروه ردیف(

 3:8::-388:: ه برندگان مسابقهاهدای جوایز ب

 388:: صرف شام

 


