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۲۷(اول

امه
برن

وع 
13:00-14:00یرش مدعوینذپشر

14:00-14:07قرآن مجیداز تالوت آیاتی چند 
14:07-14:10سرود ملی

14:10–14:20سخنرانی دبیرکل همایش 

یه 
تاح

افت
ش

مای
ه

زمانموضوعسمتسخنران/ ارائه دهنده
14:20- 14:40وضعیت تجارت الکترونیکی در ایرانمعاون آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارتجناب آقاي دکتر علی اصغر توفیق

براي توسعه تجارت و هاي کالن حاکمیت سیاستعالی فضاي مجازيدبیر شورايجناب آقاي مهندس محمد حسن انتظاري
اقتصاد الکترونیکی

15:00-14:40

نقش سازمان ملل متحد براي توسعه پایدار رییس نمایندگی سازمان ملل متحد در تهرانجناب آقاي گري لوییز
کشورها

15:20-15:00

تجارت و هاي اجتماعی در توسعه نقش شبکهقائم مقام وزیر امور خارجهجناب آقاي دکتر مرتضی سرمدي
اقتصاد الکترونیکی

15:40-15:20

جایگاه تجارت و اقتصاد الکترونیکی در برنامه ششم هاي مجلسرییس مرکز پژوهشجناب آقاي دکتر کاظم جاللی
توسعه اقتصادي کشور

16:00-15:40

معدن و تجارت هاي کالن بخش صنعت، سیاستوزیر صنعت، معدن و تجارتزاده جناب آقاي مهندس محمدرضا نعمت 
براي توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی

16:20-16:00

دستی و معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایعفرجناب آقاي دکتر مرتضی سلطانی
گردشگري

16:20-16:40صنعت گردشگري و خروج از اقتصاد تک قطبی



٢

هاي کالن دولت براي توسعه تجارت و سیاسترییس جمهورمعاون اول جناب آقاي مهندس اسحاق جهانگیري
اقتصاد الکترونیکی

17:10-16:40

17:10- 17:25ابطال تمبر همایش

17:25-18:00استراحت و اقامه نماز

صی
خص

ش ت
مای

ه
طی

رتبا
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نی
ف

زمانموضوعسمتسخنران/ ارائه دهنده

مهندس نصراهللا جناب آقاي 
جهانگرد

شبکه ملی اطالعات، زیرساخت هوشمند ارتباطات و فناوري اطالعات و رییس سازمان فناوري اطالعات ایرانمعاون وزیر
کشور

18:20-18:00

مشاور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر همایش تخصصی فنی و زادهدکتر رمضانعلی صادق
ارتباطی 

هاي مخابراتی در توسعه نقش زیرساخت
الکترونیکیتجارت 

18:40-18:20

محمدعلیدکترآقايجناب
گودرزي

عملکرددرنوینرویکرديهیجانیهوشتجارتومعدنصنعت،وزیرمشاور
ارتباطاتواطالعاتفناوريمدیران

19:00-18:40

جناب آقاي دکتر سید محمد 
مهدي کاظمی

19:00- 19:10رسانی هاي نوین اطالعروشمدیر عامل شرکت آراتل آفتاب

19:10-20:00فنی و ارتباطیپنل تخصصی
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زمانموضوعسمتسخنران/ ارائه دهنده

هاي شبکه ملی اطالعات و زیرساختمعاون مرکز ملی فضاي مجازي کشورآسوشهعباس دکترجناب آقاي 
امنیتی و ارتباطی

20:20-20:00

20:20-20:40امنیت در فضاي سایبررییس پلیس راهور تهران بزرگحسینیجناب آقاي دکتر
نقش ابزارهاي هوشمند در امنیت فضاي عضو هیئت علمی دانشگاه کاشانکوملهپورجناب آقاي دکتر ابراهیم

مجازي
21:00-20:40

21:00-21:20گردشگريامنیت صنعت نماینده سازمان گردشگري کشور سنگاپورجناب آقاي فرانکی سلیمان
مقاله ارائه جناب آقاي مهندس علی ملکی (

منتخب)
21:20-21:35افزایش ضریب امنیت در بانکداري مجازي به کمک تکنیک شناسایی اثر انگشت

21:35-22:35معاون مرکز ملی فضاي مجازي- امنیت و اعتماد، رییس پنل تخصصی:جناب آقاي دکتر آسوشهپنل تخصصی

٢٢:٣۵-23:00پذیرایی و شام
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۲۸(دوم

امه
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وع 
8:00-8:40پذیرش مدعوینشر

8:40-8:47تالوت آیاتی چند از آیات قرآن مجید
8:47-8:50سرود ملی

8:50-9:00همایشل کمیته علمی دبیر کدکتر معمارنژاد، جناب آقاي 

صی
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مای

ه
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زمانموضوعسمتسخنران/ ارائه دهنده

نقش مالیات الکترونیکی در توسعه تجارت و معاون وزیر امور اقتصادي و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتیجناب آقاي دکتر علی عسگري
اقتصاد الکترونیکی

9:20-9:00

فناوري اطالعات در توسعه اقتصادي قش نقائم مقام بانک مرکزي ج.ا.ایرانجناب آقاي دکتر کمیجانی
کشور

9:40-9:20

نقش بورس الکترونیکی در توسعه تجارت و رییس سازمان بورس و اوراق بهادارآباديصالحدکتر جناب آقاي 
اقتصاد الکترونیکی

10:00-9:40

10:00-10:20بانکداري الکترونیکیمدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیکمهندس نجفیجناب آقاي 
10:20-10:40بیمه الکترونیکیمدیرعامل بیمه پارسیانمهندس اویارحسینجناب آقاي 

10:40-10:55نقش اینترنت باند پهن بر رشد اقتصاديسرکار خانم دکتر نیلوفر مرادحاصل (ارائه مقاله 



۵

منتخب)
10:55-12:00اقتصادي و تجاري- پنل تخصصی

12:00-13:30ناهار و نماز
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زمانسمتسخنران/ ارائه دهنده
13:30-13:40دبیرکل همایشجناب آقاي مهندس سید حسین پاریاب

زاده و شهردار عضو هیئت امناي بنیاد فرهنگی و هنري رسام عربمحمد باقر قالیبافدکترآقايجناب
محترم تهران 

15:00-13:40

15:00-15:20نماینده یونیدو در ایرانآمادیوجناب آقاي دکتر الکساندرو 

15:20- 15:40مدیرعامل شاپركجناب آقاي مهندس محسن قادري

15:40–16:00مدیرکل فناوري اطالعات بانک مرکزي ج.ا.ایرانجناب آقاي مهندس ناصر حکیمی

16:00- 16:20حقوقی همایشمشاور امور کارشناس ارشد فرش دستباف و جناب آقاي دکتر سعید اکبري

16:20- 17:50. فعالین صنعت فرش دستباف (بخش خصوصی) 3. مراکز علمی و تحقیقاتی 2.حوزه دولت 1بخش 3پنل تخصصی فرش دستباف:  مدل پنل تخصصی شامل 

عضو هیئت علمی دانشگاه جناب آقاي دکتر حسین یاوريپنل تخصصی 

عضو هیئت علمی دانشگاه جناب آقاي دکتر فیصل مرداسی
عضو هیئت علمی دانشگاه جناب آقاي دکتر وند شعاري

عضو هیئت علمی دانشگاه امجناب آقاي دکتر جاللدین بص



۶

رییس دانشگاه علمی و کاربردي و نائب رییس اتحادیه جناب آقاي دکتر رضی میري
صادرکنندگان فرش دستباف

مرکز ملی فرش ایرانرییس دکتر حمید کارگر
رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش آلمانجناب آقاي علی میرزازاده

تولید کننده نمونه کشورجناب آقاي علیرضا مباشري
عضو هیئت علمی دانشگاه و تولیدکننده نمونهجناب آقاي دکتر علی خلیق 

تورینو ایتالیا و مدیرمسئول مجله تخصصی استاد دانشگاه فرش جناب آقاي دکتر طاهر صباحی
گره

متخصص صنعت رنگرزيآراییجناب آقاي مهندس جهان
17:50:00-18:15پذیرایی
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7:00-8:00مدعوینپذیرش
8:00-8:07تالوت آیاتی چند از آیات قرآن مجید

8:07-8:10سرود ملی
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زمانموضوعسمتسخنران/ ارائه دهنده

8:10-8:30دادگستريوزیرمعاونمیرکوئیعبدالعلیدکترآقايجناب
مصطفی پور جناب آقاي حجت االسالم والمسلمین 

محمدي
8:30-8:55وزیر دادگستري

مسئولیت مدنی بانک در قبال خسارت ناشی از عملکرد عضو هیئت علمی دانشگاهجناب آقاي دکتر زرکالم
هاي الکترونیکی دریافت و پرداختکارت

9:15-8:55

بررسی فرایند رسیدگی به دعاوي مرتبط با تجارت و وزارت دادگستريتوسط نماینده ارائه گزارش 
اقتصاد الکترونیکی (کیفري و حقوقی)

9:35-9:15

9:35-9:55بررسی وضعیت حقوقی بانکداري الکترونیکی در ایرانوزارت دادگستريتوسط نمایندهارائه گزارش
9:55-10:10براي ارائهحقوقی و قانونیمنتخبمقاله 



٨

10:10–10:25براي ارائهحقوقی و قانونیمنتخبمقاله 
10:25-11:45حقوقی و قانونیمیزگرد تخصصی

11:45-12:00بندي میزگرد تخصصیجمعدبیر علمی همایش تخصصی حقوقی و قانونیپاکزادسرکار خانم دکتر بطول 
12:00-13:00ناهار و نماز

ش تخصصی
همای

کاربرد و نوآوري
ش و مهارت

و آموز
هاي 

انسانی

زمانموضوعسمتسخنران/ ارائه دهنده

13:00-13:20فناوريمعاون اول وزیر علوم و تحقیقات و جناب آقاي دکتر احمدي
13:20-13:40رایانش ابري، انفجارکارآفرینیقائم مقام سازمان فناوري اطالعات ایرانمهندس سلجوقی

گذاري خارجی در تجربیات موفق سرمایهایرانی موفق خارج از کشوردکتر احد پور
ایران

13:55-13:40

ACSایران (مجموعه INOCERTهلدینگ رییس هیئت مدیره جناب آقاي مهندس علی مبارکی
کانادا)INOCERTکانادا وICSانگلستان ، 

13:55-14:15بیوتروریسم در صنعت گردشگري

14:15-14:25هدفگذاري براي تجارت هوشمند فردامدیرعامل شرکت توکا سافتمهندس محمد مهدي تیالب
14:25-14:35کار آفرینی با محوریت ابزارهاي هوشمندعضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیردکتر مهدي دهقان

جناب آقاي دکتر امین نظارات
(ارائه مقاله منتخب)

هاي چند عاملی هوشمند و موتور استنتاجی گیري مبادالت بین بنگاهی با استفاده از سیستمارائه مدلی جهت اندازه
فازي

14:50 -14:35

سرکار خانم سعیده رجائی هرندي
(ارائه مقاله منتخب)

14:50-15:05بررسی تاثیر شبکه ارتباطی مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شغلی کارکنان



٩

15:05-15:50هاي انسانیو آموزش و مهارتکاربرد و نوآوريپنل تخصصی 
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زمانموضوعسمتسخنران/ ارائه دهنده

سازمان میراث فرهنگی، معاون گردشگريموحددکتر مرتضی رحمانیجناب آقاي 
دستی و گردشگريصنایع

فناوري اطالعات زیرساخت توسعه صنعت 
گردشگري

16:10 -15:50

16:10- 16:30کاشان منطقه ویژه گردشگريفرماندار شهرستان ویژه کاشانجناب آقاي مهندس صدرائیه

16:30- 16:50گردشگريمزیت راهبردي توسعه وب سایت مقاله سفارشی
16:50–17:10و بازاریابییگردشگري الکترونیکمقاله سفارشی

مجازي در بررسی نقش شبکه هاي اجتماعی مقاله سفارشی
کیتوسعه گردشگري الکترونی

17:20–17:10

17:20-17:40یفناوري اطالعات و توسعه توریسم الکترونیکجناب آقاي دکتر احمد روستا

17:40- 18:10، الزامات و مفاهیمیچرا گردشگري الکترونیکمقاله سفارشی

بررسی چارچوب حقوقی گردشگري جناب آقاي دکتر شالبافیان
در ایرانی الکترونیک

18:30-18:10

گردشگري به منظور پیشبرد و ارتقاي هاي ملی هاي اجتماعی به عنوان ابزاري براي سازمانشبکه(ارائه مقاله منتخب)جناب آقاي عادل جهانگردي
اهداف بازاریابی مقاصد گردشگري (مورد مطالعه فیس بوك)

18:45-18:30

18:45- 19:20پنل تخصصی گردشگري الکترونیکی
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19:20–19:40استراحت و پذیرایی

میه
ختتا
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19:40-19:47تالوت آیاتی چند از آیات قرآن مجید

19:47-19:50سرود ملی

19:50-20:00دبیرکل همایشجناب آقاي مهندس پاریاب 
20:00-20:10معاون آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارتجناب آقاي دکتر توفیق

20:10-20:30وزیر صنعت، معدن و تجارتزادهجناب آقاي مهندس محمدرضا نعمت

20:30-20:50وزیر ارتباطات و فناوري اطالعاتجناب آقاي دکتر محمود واعظی
20:50-21:10دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظامجناب آقاي دکتر محسن رضایی
21:10-21:40معاون علم و فناوري ریاست جمهوريجناب آقاي دکتر سورنا ستاري

21:40-22:00مراسم تقدیر و تشکر

برنامه جانبی همایش
22:00–22:15جناب آقاي دکتر صائم کاشانی شاعر و نویسنده معاصریادي از سهراب 

22:15-22:50گروه ردیف اجراي موسیقی سنتی

شام و پذیرایی


