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8:00–8:30پذیرش مدعوین
8:30–8:35ا... مجیدتالوت آیاتی چند از کالم

8:35–8:38سرود ملی
8:38–8:45مجري
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زمانموضوع سخنرانی / گزارش تخصصیسمتدهنده گزارش تخصصیسخنران / ارایه

مفتحمحمدصادقجناب آقاي مهندس
، صنعت، معدن و تجارتوزیرمقام محترم اجراییقائم

ریس همایش و رییس انجمن علمی تجارت الکترونیکی
ایران

8:45–8:55معرفی و هدف از برگزاري همایش

پورجناب آقاي دکتر رضا تقی
و رییس کارگروه وزیر محترم ارتباطات و فناوري اطالعات

مدیریت فاوا
هاي مطلوب زیرساختارایه وضعیت موجود و 

فنی و ارتباطی و امنیت و اعتماد
9:15–8:55

یس جمهورمعاون محترم علمی و فناوري ریسرکار خانم دکتر نسرین سلطانخواه
هاي براي شرکتبازارکشش یا توسعه 

بنیان در بستر تجارت الکترونیکیدانش
9:40–9:15

مجمع تشخیص مصلحت نظامدبیر محترم محسن رضاییدکتر جناب آقاي 
هاي کالن اقتصاد تجارت الکترونیکی و سیاست

کشور
10:05-9:40

نامه بین دستگاهی و سازمانی:تفاهم3امضاي 
نامه طرح ملی شبکه بزرگ ارتباطی تفاهم.1

بخش صنعت، معدن و تجارت کشور 
مجوز اپراتوري –(شباب) 

توسعه مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت فی
فناوري اطالعات و تجارت الکترونیکی) و وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویی)

10:15–10:05
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تفاهم نامه ترسیم نقشه راه توسعه تجارت .2
و اقتصاد الکترونیکی کشور

مابین وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات (سازمان فی
اطالعات ایران) و انجمن علمی تجارت الکترونیکی فناوري 

ایران

نامه طرح ایجاد و توسعه مرکز تفاهم.3
بخش صنعت، (SOC)عملیات امنیت 

معدن و تجارت کشور (شباب)

مابین وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات (سازمان فی
فناوري اطالعات ایران) و وزارت صنعت، معدن و تجارت 

فناوري اطالعات و تجارت الکترونیکی)(معاونت توسعه 
10:15-10:35استراحت و پذیرایی
10:35-10:50نماهنگ همایش
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زمانموضوع سخنرانی / گزارش تخصصیسمتدهنده گزارش تخصصیسخنران / ارایه

شرکت خدمات انفورماتیکمدیرعامل محترم مهندس سید ابوطالب نجفیجناب آقاي 
ارایه نقشه راه بانکداري الکترونیکی کشور، 

توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکیزیرساخت 
11:10–10:50

شرکت مخابرات ایرانهیئت مدیرهمحترمعضوپوررنججناب آقاي مهندس 
هاي ارایه وضعیت موجود و مطلوب زیرساخت

ارتباطی کشور
11:30–11:10

سهزاییآقاي مهندس یوسفیجناب 
و عضو نایب رییس محترم شرکت پیشگامان کویر یزد

شوراي راهبري همایش بزرگ ملی
ها نقش بخش خصوصی در توسعه زیرساخت

براي توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور
11:50–11:30

جناب آقاي دکتر ابراهیم محمودزاده
عامل شرکت مدیر عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، 

و عضو شوراي راهبري همایش بزرگ ملیایرانصا
نقش خودکفایی در تولید تجهیزات زیرساختی 

در توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور
12:10–11:50

وندینیجناب آقاي مهندس حسین ز
و کاسیانعامل محترم شرکت تجارت الکترونیکمدیر

مشاور اجرایی همایش بزرگ ملی
اقتصادي وتجارت الکترونیکی در توسعهنقش 

منابع بانکداري
12:30–12:10
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زمانسمتاعضاي نشست تخصصی
الکترونیکی ایرانعضو محترم هیئت علمی دانشگاه و رییس مرکز تجارت دکتر جعفر محموديجناب آقاي 

13:00–12:30
عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و دبیر همایش تخصصی امنیت و اعتماددکتر رسول جلیلیجناب آقاي 
عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و عضو شوراي راهبري همایش بزرگ ملیدکتر علیرضا هدایتیجناب آقاي 

هیئت علمی دانشگاه و دبیر همایش تخصصی فنی و ارتباطیعضو محترم دکتر علی ناصريجناب آقاي 
عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و عضو شوراي راهبري همایش بزرگ ملیدکتر جعفر حبیبیجناب آقاي 
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مهندس علی یوسفی جناب آقاي 
سهزایی

نایب رییس محترم شرکت پیشگامان کویر یزد و عضو شوراي راهبري همایش بزرگ ملی

مدیرکل فناوري اطالعات و ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجري طرح ملی شبابمهندس امیرمسعود عطاییجناب آقاي 
13:00–14:00نماز و نهار
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زمانموضوع سخنرانی / گزارش تخصصیسمتدهنده گزارش تخصصیسخنران / ارایه
14:00–14:20ارزش اثباتی ادله الکترونیکیدبیر محترم همایش تخصصی حقوقی و قانونیقربانونددکتر محمد جناب آقاي 

يدادگستروزیر محترمیاريبختیمرتضیدسجناب آقاي 
هاي و مطلوب زیرساختارایه وضعیت موجود 

حقوقی و قانونی 
14:45–14:20

14:45–15:05هیئت علمی دانشگاهعضو محترم نبی فیضی چکابجناب آقاي دکتر غالم

آقاي سیدمحمد طباطبایی نژادجناب
رقابت مکارانه در هاي حقوقی مقابله با جنبه

تجارت الکترونیکی
15:25–15:05
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زمانسمتاعضاي نشست تخصصی
نبی دکتر غالمجناب آقاي 

فیضی چکاب
عضو محترم هیئت علمی دانشگاه

16:10–15:25

دکتر محمد جناب آقاي 
قربانوند

دبیر محترم همایش تخصصی حقوقی و قانونی

عضو محترم هیئت علمی دانشگاهسرکار خانم دکتر بتول پاکزاد
عضو محترم هیئت علمی دانشگاهجناب آقاي دکتر مجید قربانی

جناب آقاي دکتر منصور 
پورنوري

عضو محترم هیئت علمی دانشگاه
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زمانموضوع سخنرانی / گزارش تخصصیسمتدهنده گزارش تخصصیسخنران / ارایه

اکبر جاللیجناب آقاي دکتر علی
عضو محترم هیات علمی دانشگاه و عضو هیئت موسس 

انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران
نقش تجارت الکترونیکی در توسعه دولت 

الکترونیکی
16:30–16:10

علوم، تحقیقات و مدیرکل محترم برنامه ریزي آموزشیقدیمیجناب آقاي دکتر 
فناوري

هاي انسانی در توسعه تجارت و نقش مهارت
اقتصاد الکترونیکی

16:50–16:30
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16:50–17:10استراحت و پذیرایی
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جناب آقاي دکتر محسن قدمی
هاي عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و مشاور سازمان

صنعتی
هاي انسانی در هاي سرمایهها و فرصتچالش

هزاره سوم براي تحقق تجارت الکترونیکی
17:30–17:10

جناب آقاي مهندس هادي سحابی
محترم امور مالی وزارت بهداشت، ذیحسابی و مدیرکل 

درمان و آموزش پزشکی
وکار هاي انسانی در توسعه کسبنقش مهارت

الکترونیکی
17:50–17:30

17:50–18:10هاي انسانی در توسعه اقتصادينقش مهارتمدیرکل محترم فناوري اطالعات وزارت آموزش و پرورشجناب آقاي مهندس نوري

قائم مقام محترم مدیرعامل پرتال اکیپمرتضی طالع ماسولهجناب آقاي دکتر 
نقش فضاي مجازي براي میزبانی تجارت 

الکترونیکی
18:30–18:10
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زمانسمتاعضاي نشست تخصصی
جناب آقاي دکتر سیدعلیرضا 

گلپایگانی
فناوري و دبیر علمی همایش تخصصی عضو محترم هیات علمی دانشگاه، مشاور وزیر علوم، تحقیقات و 

هاي انسانیآموزش و مهارت

19:00–18:30

جناب آقاي دکتر مسعود 
موحدي

عضو محترم هیات علمی دانشگاه، عضو هیئت موسس انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران و رییس 
اندازهاي کشورها و چشمهمایش تخصصی سیاست

اکبر جناب آقاي دکتر علی
جاللی

عضو محترم هیئت موسس انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران و عضو شوراي راهبري همایش بزرگ ملی

مهندس سید جناب آقاي 
دارابوالفضل بهره

بزرگ ملیرییس محترم انجمن علمی ریلی ایران و عضو شوراي راهبري همایش 

جناب آقاي مهندس محمد 
احمدزاده

انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایرانعضو شوراي مشاوران 


