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نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت برگزار میشود  
  

نهمین  همایش بانکداری الکترونیک ونظامهای پرداخت باعنوان «ارزشآفرینی دیجیتال»  و باحضور صاحب نظران بانکی
و اقتصادی طی روزهای ۱ و ۲ اسفند برگزار  میشود.

  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پژوهشکده پولی و بانکی بر اساس ابلاغ بانک مرکزی  جمهوری اسلامی
ایران از سال ۱۳۹۰ مسئولیت برگزاری همایش سالانه بانکداری  الکترونیک و نظامهای پرداخت را برعهده دارد. در این
راستا متولیان برگزاری  با توسعه فعالیتهای خود در حوزه بانکداری الکترونیک، ارتقای توان علمی و  اجرایی خود در

برگزاری همایشهای تخصصی و همچنین با استفاده از اساتید  دانشگاه، صاحبنظران، مدیران و کارشناسان حوزههای ذیربط
در بانک مرکزی و  سازمانهای تابعه آن، شبکه بانکی کشور و شرکتهای فعال در زمینه بانکداری  الکترونیک، نسبت به

برگزاری این همایش اقدام کردهاند.

 بر این  اساس، نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با محوریت  موضوعاتی نظیر ارزشآفرینی دیجیتال
در بانکداری، زیست بوم بانکداری دیجیتال  و ارزشآفرینی، امنیت و پایداری در ارزشآفرینی دیجیتال، پول دیجیتال

بانک  مرکزی و حکمرانی و سیاستگذاری و تنظیمگری در ارزشآفرینی دیجیتال طی  روزهای ۱ و ۲ اسفندماه سال جاری
در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار  میشود.

 گفتنی است، برگزاری ۹ سخنرانی کلیدی مقامات عالیرتبه  کشور، نمایشگاه تخصصی در دو طبقه و با بیش از ۳۰ غرفه، ۱۰
نشست تخصصی با  حضور مقامات، مدیران ارشد و صاحبنظران، ۲۴ کارگاه ارائه محصول نوآورانه  شرکتها و بانکها، ۱۳
کارگاه آموزشی با جدیدترین موضوعات ارزشآفرینی  دیجیتال، جشنواره بزرگ دکتر نوربخش با هدف انتخاب، معرفی و

تقدیر از  محصولات برتر نوآورانه بانکها و شرکتها در حوزه بانکداری الکترونیک و  نظامهای پرداخت و انتخاب، معرفی
و تقدیر از سه مقاله برتر در مراسم  اختتامیه همایش از جمله مهمترین بخشهای نهمین همایش بانکداری الکترونیک و 

نظامهای پرداخت به شمار میرود.

اهداف همایش
 - تبیین ابعاد و آثار بانکداری ارزش آفرین دیجیتال

 - تبیین کلان روندهای جهانی در حوزه مدیریت و بهینهسازی زنجیره ارزش آفرینی دیجیتال در بانکداری
 - تبیین ارزشهای جدید پیشنهادی صنعت بانکی به مشتریان در عصر دیجیتال

 - تبیین چگونگی ارزشآفرینی در صنعت بانکی در بستر بانکداری دیجیتال

سخنرانان کلیدی دعوت شده:
 (وزیر امور اقتصادی و دارایی) - دکتر عیسی زارعپور (وزیر ارتباطات و  فناوری اطلاعات) - دکتراحسانخاندوزی دکتر 

محمدرضا فرزین (رئیس کل بانک مرکزی) - دکتر اصغر  ابوالحسنی (قائم مقام بانک مرکزی) - دکتر مهران محرمیان
 مجلسدیجتال(معاون فناوریهای  نوین بانک مرکزی) - دکتر مجتبی توانگر (رئیس کمیته اقتصاد 

شورای اسلامی) - مهندس سید حسن هاشمی (رئیس سازمان نظام صنفی  رایانهای کشور) - دکتر علی عبدالهی (مدیرعامل
شرکت ملی انفورماتیک) - دکتر  محمد خوانساری (معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس محترم سازمان 

فناوری اطلاعات ایران)
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پنج محور همایش:
۱- ارزشآفرینی دیجیتال در بانکداری

 • اصول، رویکردها و چارچوبها در ارزشآفرینی دیجیتال
 • کلانروندها و تجارب موفق ملی و جهانی در ارزشآفرینی دیجیتال

 • نقش زیرساختها و فناوریهای نوین در تحقق ارزشآفرینی دیجیتال
 • الگوهای نوین در مدیریت و راهبری برنامههای ارزشآفرینی دیجیتال

 • رویکردهای نوین به مدیریت زنجیره ارزش در بانکداری ارزشآفرین دیجیتال

۲- زیست بوم بانکداری دیجیتال و ارزشآفرینی
 مالی، اپراتورها، پلتفرمها و …)فناوران • جایگاه و نقش بازیگران جدید (
 • الگوهای نوین تعامل و همکاری

 موجودوکار • بازآفرینی در الگوهای کسب 
 • جایگاه ارزشآفرینی دیجیتال در توسعه پایدار

 ووکاری • چالشها و موانع تکامل زیست بوم ارزشآفرینی دیجیتال (اجتماعی، نهادی، فرهنگی، قانونی، فقهی، کسب 
فناوری)

 • نقشه سفر و بهبود تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال
 • بانکداری تجربه محور در عصر دیجیتال

 • خلق مشترک ارزش با مشتری

۳- امنیت و پایداری در ارزشآفرینی دیجیتال
 • کاربردهای هوش امنیتی در ارزشآفرینی دیجیتال

 • فرصتها و تهدیدهای روشهای احراز هویت امن و ارزشآفرینی دیجیتال
 • ریسکهای ارزشآفرینی دیجیتال در بانکداری و سازوکار مدیریت آن

 • حریم خصوصی کاربران و ارزشآفرینی دیجیتال
 • امنیت و پایداری در نظامهای پرداخت

۴- پول دیجیتال بانک مرکزی
 • پول دیجیتال بانک مرکزی و جایگاه آن در ارزشآفرینی دیجیتال

 • ابعاد اقتصادی انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی
 • ابعاد فنی انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی

 • ریال دیجیتال بانک مرکزی

 در ارزشآفرینی دیجیتالتنظیمگری۵- حکمرانی و سیاستگذاری و 
 • تغییرات قانونی و مقرراتی مورد نیاز و ابعاد قضائی برای تحقق ارزشآفرینی دیجیتال

 کلان ملی در تحقق ارزشآفرینی دیجیتالزیرساختهای • 
 ایران در فضای مجازی و نقش آن در ارزشآفرینی دیجیتالا. .ج • سند راهبردی 

 • حکمرانی داده و نقش آن در ارزشآفرینی دیجیتال
 • تحول در رویکردهای نظارتی با تکیه بر فناوریهای نوین

 • بستههای سیاستی و تشویقی لازم برای توسعه ارزشآفرینی دیجیتال

عناوین نشستهای تخصصی:
 - ارزشآفرینی دیجیتال در بانکداری

 - حکمرانی و سیاستگذاری و تنظیمگری در ارزشآفرینی دیجیتال
 - ریال دیجیتال، توسعه و بکارگیری آن در اکوسیستم مالی ایران

 - اثر توسعه فناوریهای نوین بانکی بر ارتقای شمول مالی در اقتصاد ایران
 - امنیت و حکمرانی داده در نظام بانکی و چالشهای آن
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 - زیستبوم بانکداری دیجیتال و ارزشآفرینی
 - وضعیت پرداخت دیجیتال ایران و جایگاه نوآوری در اکوسیستم پرداخت

 - همگرایی اکوسیستم مالی؛ تعامل سهجانبه بانک، بورس و بیمه
 - اکوسیستم فینتک ایران و تعامل اثربخش با نظام بانکی ایران

 - چک دیجیتال و کارکردهای آن در اقتصاد ایران

مهمترین عناوین کارگاههای آموزشی:
 - زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) در بانکداری ایران

 - خلق ارزش پیشنهادی متمایز به کمک طراحی انسانمحور
: جهشی فراتر از دیجیتالی شدنفیجیتال - بانکداری 

 - اکوسیستمهای نوآورانه بانکی
 - مدیریت تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال

 - نگاهی نزدیکتر به ریال دیجیتال
 - تأمین مالی خرد مبتنی بر زنجیره تأمین

، مقررات و رویه اجرایی حاکم بر چک الکترونیکظوابط - 
 - حاکمیت داده در صنعت بانکداری

 - تحلیلهای یادگیری ماشین در دادههای مالی
 بینبانکیبلاکچین - مدلهای کسب و کار مبتنی بر زیرساخت 

 - تابآوری سایبری با محوریت نیروی انسانی

وضعیت آماری مقالات همایش:
 تعداد کل مقالات دریافتی: ۱۲۲

 تعداد مقالات پذیرفته شده: ۳۲
 -ارائه شفاهی و انتشار ۲۰

 -فقط انتشار ۱۲

چرا در همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت شرکت کنیم؟
 - معتبرترین رویداد حوزه بانکداری الکترونیک در کشور است.

 - ایدههای جدید و ناب در اختیار مخاطبان این حوزه قرار میدهد.
 - روندهای روز دنیا را در صنعت بانکداری الکترونیک بررسی میکند.

 - امکان تبادل نظر اندیشمندان و صاحبنظران در همایش فراهم میشود.
 - شرکتهای فعال معتبر داخلی و خارجی در حوزه بانکداری الکترونیک در آن شرکت میکنند.

 - سخنرانان و مقامات سرشناس جهت حضور در آن دعوت میشوند.
 - نمایشگاه تخصصی ویژهای در کنار این همایش برگزار میشود.

 - امکان معرفی محصولات مختلف را برای شرکتها فراهم میکند.

 علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر بروشور نهمین همایش  بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت را مطالعه
 مراجعه کنند.https://ebps.ir و یا به درگاه اینترنتی  همایش به آدرس
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