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 8048 آبان ماه 81 -چهارشنبه  زمان

1044-84044 
 فتتاحیه کنفرانسا

 با حضور مسئوالن ارشد صنایع و اقتصاد کشور
 

 8048 آبان ماه 81 -چهارشنبه  زمان

 پذیرایی 84081-84004

84004-84014 
 فالکدکتر پیتر 

 ، مونیخالمللیاقتصاددان و حقوقدان بین

 سخنرانی

 و ملی مالی بازارهایی دیجیتالی انقالب رمزارزها،

 المللیبین

84014-88014 

 کنفرانس راهبردیدبیر پروفسور علی صنایعی؛ 

 دکتر علی عبدالهی؛ مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک

بانکداری  آموزش سازی ودکتر محمدمراد بیات؛ مدیرعامل شرکت فرهنگ

 الکترونیک

 پنل

 بانکداری دیجیتال

 

 8048 آبان ماه 81 -چهارشنبه  زمان

 نهار و نماز 88014-80004

80004-80001 
 دکتر علی نایبی

 (ISC) فناوری و معل پایش و استنادیعلوم  سسهمؤ

 سخنرانی

ا و هتحول دیجیتال با نگاهی به سامانه نظام ایده

 نیازها

80014-80041 
 دکتر غالمرضا مالطاهری

 آموزش و پژوهش و فناوری ایمیدرو مدیر

 سخنرانی

 تحول دیجیتال در معادن و صنایع معدنی

80084-80041 
 دکتر علی شایان

 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 سخنرانی

 تجربه تحول دیجیتال در صنعت بیمه

80004-80001 
 دکتر رسول سرائیان

 دیجیتال مشاور و مدرس حوزه تحول

 سخنرانی

 های بزرگتحول دیجیتال در شرکت

80014-81041 
 دکتر جواد سلطانزاده

 عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

 سخنرانی

 ای دیجیتالری در عصر کسب و کارهگتنظیم
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81084-81041 
 دکتر منکرسی

 گذاری سازمان فناوری اطالعات ایرانمعاون سیاست

 سخنرانی

موانع توسعه کسب و های حمایتی و سیاست

 کارهای دیجیتال در کشور

81004-81014 
 دکتر آذر کفاش پور

 عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد

 سخنرانی

 مدیریت تجربه دیجیتال مشتری

 پذیرائی 81014-81081

81081-81081 

 اصفهانعضو هیئت علمی دانشگاه دکتر علی بهلولی؛ 

 اصفهانشاهقلی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه بهروز دکتر 

سازی مصرف گاز مدیر طرح هوشمندسازی و بهینهدکتر سید مهدی علوی نیا؛ 

 شرکت ملی گاز ایران

 پنل

 تحول دیجیتال در حوزه انرژی

 4ارائه مقاالت منتخب پذیرفته شده در کنفرانس در سالن  81081-81081

 

 8048 آبان ماه 81 ،پنج شنبه زمان

1044-1041 
 دکتر عرفان بابایی

 استانبول هینستنیدانشگاه ا یعلم ئتیعضو ه

 سخنرانی

کل پایدار با انتخاب ریزی تولید برنامه

 کنندهپذیر تأمینانعطاف

1004-1004 

 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهاندکتر کامران کیانفر؛ 

 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهاندکتر علیرضا گلی؛ 

 صنعتی اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاهدکتر مرتضی راستی برزکی؛ 

 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهاندکتر مهدی ایرانپور؛ 

 پنل

 زنجیره تامین دیجیتال

1004-84004 

 کتر پویانفر؛ مدیرعامل گروه آیکود

 قاسمی؛ مدیرعامل شرکت دادفالمینگودکتر 

 گذاری صندوق نوآوری و شکوفاییدکتر ناظمی؛ معاون سرمایه

 پنل

 تالیجید یهاپلتفرم یمال نیمأو ت یگذارارزش

 
 

 کنفرانساختتامیه  
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