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ستاد خبری مستقر در سالن نمایشگاهی▪ 

و 16:00-19:00 از مدیــران، متخصصــان  مصاحبــه 
کارشناسان

گفتگوی زنده تصویری با بازدیدکنندگان 

سالن کنفرانس

گفتگوها▪ 

 12:00-9:00B2B گفتگو های

گفتگو های نوآورانه 14:00-17:00

روز اول | 26 دی ماه 1401

مراسم افتتاحیه▪ 

پذیرش مهمانان 13:00-14:00

سخنرانی مقامات 14:00-16:00

محصوالت  جشــنواره  تندیــس  اهدای 
برترسال 

تقدیر از برگزیدگان جشــنواره چهره های 
ماندگارو مدیران موثــر)دو چهره بانکی، 
دو مدیر موثــر، دو فناور ممتاز، دو بانوی 

برگزیده(

رونمایی از ســالن نمایشــگاه با حضور 16:00-16:30
مقامات و مدیران ارشد 

بازدید نمایشگاهی 16:00-19:00

ستاد خبری مستقر در سالن نمایشگاهی▪ 

و 16:00-19:00 از مدیــران، متخصصــان  مصاحبــه 
کارشناسان 

گفتگوی زنده تصویری با بازدیدکنندگان 

روز دوم | 27 دی ماه 1401

نشست ها و میزگردها▪ 

اعضای پنل )حروف الفبا(اسپانسرعنوان نشستزمان برگزاری

پارادایم های پیش روی 09:30-11:00
صنعت پرداخت

فرهاد اینالوئی )معاون فناوری بانک ایران زمین(
شهریار خلیلی )مدیرعامل به پرداخت ملت(

کاظم دهقان )مدیرعامل شاپرک(
فرهاد فائز )معاون خدمات شبکه پرداخت شاپرک(

صادق فرامرزی )سرپرست دبیرخانه سازمان نصر کشور(

چالش های بکارگیری 11:30-13:00
فناوری های نوظهور 

)بالکچین، متاورس، 
هوش مصنوعی و ...(

سیدمهدی حسینی )قائم مقام مدیرعامل بانک سپه(
سیامک خاوری )مدیرعامل شرکت ناواکو(

محمد صادقی )مدیرعامل شرکت بهسازان ملت(
محمد مصطفی فتوحی )مدیر مرکز نوآوری گروه بهسازان فردا پل وینو(

سیدمحمدحســین محمودی )رییس اداره بانکداری شــخصی و بهبود 
تجربه مشتری بانک ملت(

تحول دیجیتال و نگرش 14:00-15:30
اکو سیستمی

حمید بنائیان )معاون فناوری بانک آینده(
مرتضی ترک تبریزی )نائب رئیس هیئت مدیره بانک تجارت(
علی حکیم جوادی )مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک صادارت(

علی عبدالهی )مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک(
عباس معمارنژاد)عضو هیئت علمی دانشگاه(

نقش نوآوری در صنعت 16:00-17:30
بانکداری و پرداخت

حسین اســامی )رییس هیئت مدیره ســازمان نظام صنفی رایانه ای 
استان تهران(

آرش بهجو )مدیرعامل شرکت اسمارت سیستم(
حسام حبیب الله )معاون فناوری بانک شهر(

محمد صادقی )مدیرعامل شرکت بهسازان ملت(
محمد فرجود )مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک تجارت(

مسعود وکیلی نیا )مدیرعامل شرکت ارتباط فردا(
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سالن غدیر

کارگاه های معرفی محصول▪ 

موضوع ارائهنام بانک/ شرکتزمان ارائه

معرفی سامانه چک نوبانک صادرات 9:20-9:35

معرفی سامانه چک نوبانک صادرات9:40-9:55

معرفی سامانه های اطلس و سمتمهندسی صنایع یاس ارغوانی10:00-10:15

معرفی سامانه بانک پاسبانک ملت 10:20-10:35

معرفی سامانه راهکار نظارت هوشمند بانکی فناوری اطالعات و ارتباطات امن مهیمن 10:40-10:55

معرفی سامانه نمامهندسی صنایع یاس ارغوانی11-11:15

سامانه احراز هویت بدون رمز عبور نشانه ره آورد سامانه های امن 11:20-11:35

معرفی دستگاه اندرویی مورفان پارت ارتباط آوا 11:40-11:55

معرفی دستگاه اندرویی مورفان پارت ارتباط آوا 12:00-12:15

معرفی کارت خوان ایرانی ترندیت T3شرکت توسعه صنایع پرداخت سبز                            12:20-12:35

اپراتور خدمات بانکیهمراه اول12:40-12:55

اپراتور خدمات بانکیهمراه اول13:00-13:15

سامانه هوشمند مدیریت رخدادداده ورز جویا 14:00-14:15

معرفی راهکارهای سلف سرویس ترمینالداده ورزی فرادیس البرز14:20-14:35

تبیین قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مودیان و آسیا تک 14:40-14:55
نقش شرکت  های  معتمد مالیاتی

پلتفرم رپورتاژ آگهی و روابط عمومی دیجیتال تریبون 15:00-15:15

معرفی محصول اندرویدی مدل MP35Pنگین تمدن پاسارگاد15:20-15:35

معرفی محصول سوئیج اعتباری تدبیر تراکنش ایرانیان )امیدبوم( 15:40-15:55

معرفی محصول API Market Placeتدبیر تراکنش ایرانیان )امیدبوم( 16:00-16:15

بام سازمانیداده ورزی سداد16:20-16:35

بانکداری دیجیتال تجارت )باجت(بانک تجارت16:40-16:55

بانکداری دیجیتال تجارت )باجت(بانک تجارت17:00-17:15
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روز سوم | 28 دی ماه 1401

بازدید از نمایشگاه
ساعت 9:00-18:00▪ 

سالن آمفی تئاتر

نشست ها و میزگردها▪ 

اعضای پنل )حروف الفبا(اسپانسرعنوان نشستزمان برگزاری

تحول دیجیتال در 09:30-11:00
راهکارهای نظارت 

تصویری نسل نوین 
)VSaaS(

محمدمهدی تقی پور )مدیرعامل شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی(
محمد حق دادی )معاون فناوری بانک اقتصاد نوین(

جعفر صدری )معاون فناوری بانک صادرات(
حسین طهرانی )مدیرعامل شرکت ارتباطات مبین نت(

محمد قلم چی )مدیرعامل موسسه دانش بنیان خدمات مدیریت و فناوری رشد قلم چی(

مکانیزم های اعتباردهی 11:30-13:00
BNPL در

هومن امینی )مدیرعامل شرکت دیجی پی(
محمدمهدی تقی پور )مدیرعامل شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی(
مصطفی درجزی )مدیرعامل همراه کسب و کارهای هوشمند همراه اول(

محمدحسین کاشی )مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد(
امین هاشمی )معاون محصول همراه کسب و کارهای هوشمند همراه اول(

تامین مالی زنجیره تامین 14:00-15:30
)SCF(

علی اصغری )کارشناس فناوری بانک صنعت و معدن(
حمید آذرمند )مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی(

علیرضا سامت بخش )رئیس اداره اعتبارات بانک صنعت و معدن(
پیمان سنایی )مدیرعامل شرکت تجارت شایان(

محمد کشته گر )مدیر کسب و کار تامین مالی زنجیره ای دیجی پی(

دغدغه ها و اولویت های 16:00-17:30
امنیت سایبری در حوزه 

بانکی و مالی

ابوالفضل روحانی )رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار افتا(
 مجید غیوری ثالث )عضو هیئت علمی دانشگاه(

کامبیز قادری )رئیس انجمن صنفی افتا(
حسین قرائی )مدیرعامل کاشف(

علی نیک نفس )معاون فنی پلیس فتا(
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ستاد خبری مستقر در سالن نمایشگاهی▪ 

مصاحبــه از مدیــران، متخصصــان و 16:00-19:00
کارشناسان 

گفتگوی زنده تصویری با بازدیدکنندگان 

سالن کنفرانس

گفتگوها▪ 

 9:00-12:00B2B گفتگو های

سکوی معرفی محصوالت برتر سال 14:00-17:00

سالن غدیر
کارگاه های معرفی محصول▪ 

موضوع ارائهشرکت/بانکزمان ارائه

معرفی احراز هویت غیرحضوری )eKYC(دیبا رایان9:20-9:35

معرفی راهکارهای جامع سازمانی همراه اول9:40-9:55

معرفی سامانه جات )جیب الکترونیک تعاون(سمات 10:20-10:35

معرفی سامانه جات )جیب الکترونیک تعاون(سمات 10:40-10:55

معرفی سامانه ذینفع واحدسمات 11:00-11:15

معرفی کارتخوان آی نودایده سازان عصر اطالعات 11:20-11:35

امیدی نو )کارخانه هوشمندسازی و نوآوری(تدبیر تراکنش ایرانیان )امیدبوم( 11:40-11:55

معرفی محصول نانی نوتدبیر تراکنش ایرانیان )امیدبوم( 12:00-12:15

معرفی راهکارهای سلف سرویس ترمینالداده ورزی فرادیس البرز13:00-13:15

معرفی راهکارهای سلف سرویس ترمینالداده ورزی فرادیس البرز13:20-13:35

معرفی سرویس پیام ساز راهکارهای آنی چابک13:40-13:55

کارتخوان، Cashless و خودپردازهای موجود در بازار ایران )شناسایی اشکاالت فنی آیریک تجارت نصف جهان14:00-14:15
و راه حل ها(

سرویس های نوین مراکز تماس و معرفی آکادمی اینکالارتباط هوشمند آیریک )اینکال(14:20-14:35

BTM ارزی و ریالیداده ورزی سداد14:40-14:55

ارتباطات یکپارچه و جامع امن و کاربرد آن در حوزه مالی و بانکیآسیاتک 15:00-15:15

پلتفرم APIیونیکا15:20-15:35

معرفی شتابدهنده یونیکا و آکادمی آموزش انجلیونیکا 15:40-15:55

تجارت الکترونیک هامون، نماینده رسمی و انحصاری شنژو آنفو )AF930.AF75.Af70(تجارت الکترونیک هامون 16:40-16:55

معرفی محصول اندرویدی با مدل MP35Pنگین تمدن پاسارگاد17:00-17:15

ساعت 17:30-16:00 اهدا مدال مشارکت کنندگان در سالن نمایشگاهی
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