ه
ژپو ش گاه قوه قضائیه

(وابسته هب جهاد دااگشنهی)

برنامه زمانبندی برگزاری همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطالعات و ارتباطات
روز اول :شنبه ،پنجم اسفندماه 6931
توضیحات

ردیف

زمان

عنوان برنامه

مدت زمان

:

 51:4الی 9

پذیرش

 54دقیقه

ثبت نام و اعطای کارت ورود به همایش

2

 9الی 91:4

تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید و
سرود جمهوری اسالمی ایران

 :4دقیقه

قاری  1آقای مهربانی

3

 91:4الی 9124

خوشامد گویی رئیس همایش

:4دقیقه

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات

5

 9124الی 9150

ارایه گزارش دبیر علمی همایش

 :4دقیقه

آقای دکتر حمید بهره مند

4

 9150الی 9144

سخنران کلیدی

 20دقیقه

آقای مهندس آذری جهرمی (وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات)

6

 9144الی :01:0

سخنران کلیدی ():

 :4دقیقه

-

7

 :01:0الی :0124

سخنران کلیدی ()2

 :4دقیقه

-

5

 :0124الی :0150

سخنران کلیدی

 20دقیقه

آقای دکتر فیروزآبادی (دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای
مجازی)

9

 :0150الی ::

پذیرایی

 20دقیقه

میان وعده

:0

 ::الی :2130

پنل زیرساختهای حقوقی
فناوری اطالعات و ارتباطات

 90دقیقه

آقای دکتر پورسید ،آقای دکتر اسماعیلی ،آقای دکتر کدخدایی ،آقای مهندس جهانگرد،
آقای مهندس مهدیون ،آقای دکتر محمدرضا دشتی اردکانی ،آقای دکتر فقیهی ،آقای
هادیانفر و آقای مهندس باقریاصل

::

 :2130الی :5

نماز و ناهار

 90دقیقه

مکان صرف ناهار 1ورودی ( :2مجتمع فرهنگی رفاهی پیام)

:2

 :5الی :6

:3

 :5الی :5

دبیر :آقای دکتر ستار زرکالم
اعضا :آقایان دکتر 1السان ،محسنی  ،هراتی نیک ،تدین ،و سرهنگ رمضانی (معاون
محترم امور بین الملل و حقوقی پلیس فتاناجا)

برگزاری پنل «بایسته ها و
چالشهای دادرسی الکترونیک»

 2ساعت

)سالن امید(

مقاالت:
 بایسته های اجرایی دادرسی الکترونیکی (آقای دکتر السان) چالشها و فرصتهای ابالغ الکترونیکی در مراجع قضایی (آقای دکتر تدین) کیفیت ابالغ واقعی و قانونی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی (آقای دکتر قربانوند) تشریفات ابراز ادله الکترونیکی و رسیدگی به آنها در دادرسی مدنی (آقای منوچهری وخانم نجفی زاده)
دبیر :آقای دکتر همایون حبیبی
اعضا :آقایان دکتر /مهندس 1مسلم آقایی طوق ،عباس توازنیزاده ،محمد جاللی ،حسن
وکیلیان ،مهندس مازیار مباشری

برگزاری پنل «حقوق عمومی و
ارتباطات و فناوری اطالعات»
(سالن اصلی)

 5ساعت

مقاالت:
 انتظار مشروع در حکمرانی الکترونیکی 1تحلیل مفهومی (آقای دکتر بهنیا) حکمرانی الکترونیک و ارتقای مشارکت عمومی (آقای دکتر وکیلیان) بررسی وضعیت حقوقی حاکمیت دولت در فضای مجازی (آقای دکتر ساورایی) ارتقای کارکرد نظارتی پارلمان از طریق مشارکت مردم با استفاده از فناوری اطالعات وارتباطات (خانم قاسم زاده)
 جنبه های حقوقی رایانش ابری (آقای احمدی) سخنرانی آقای دکتر اخوان فرد (دیپلماسی حقوق سایبری و مهندسی حقوقی)ارائه پیشنویس الیحه حکمرانی الکترونیکی (آقای دکتر حسن وکیلیان)

ه
ژپو ش گاه قوه قضائیه

(وابسته هب جهاد دااگشنهی)

برنامه زمانبندی برگزاری همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطالعات و ارتباطات
روز اول :شنبه ،پنجم اسفندماه 6931
ردیف

زمان

عنوان برنامه

مدت زمان

:5

 :5الی :5

برگزاری پنل «مالکیت فکری و
ارتباطات و فناوری اطالعات»
(سالن الغدیر)

 5ساعت

:4

 :4154الی :6

پذیرایی

:6

 :6الی :9

برگزاری پنل «جنبه های حقوقی
کسب و کار مجازی»
(سالن امید)

توضیحات
دبیر :آقای دکتر محمدهادی میرشمسی
اعضا :آقایان دکتر 1سعید حبیبا ،حسن شبیری زنجانی ،محسن صادقی ،یوسف قاسمی،
میرحسینی ،خانم دکتر زهرا شاکری
مقاالت:
 سخنرانی پروفسور پامیال ساموئلسون بررسی جنبههای مالکیت فکری و معنوی در اقتصاد خالق (آقای اسالمی) سخنرانی آقای دکتر میرحسینی اموال مجاری؛ چالشی در حقوق اموال و مالکیت (آقای دکتر میرشمسی) سخنرانی پروفسور دیویدسونارائه پیشنویس الیحه شناسههای الکترونیکی (آقای دکتر محمدهادی میرشمسی)
میان وعده
دبیر :آقای مهندس رضا باقری اصل
اعضا :آقایان دکتر 1آرمان دهی ،موسویان ،صادقزاده ،خلیقی ،شکوری و جعفر محمدی
مقاالت:

 3ساعت

 مسئولیت کیفری ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات (خانم دکتر قناد) محدودیت های قانونی دسترسی به اطالعات کاربران (خانم آناهیتا اهورایی)ارائه پیشنویس الیحه تراکنشهای الکترونیکی (آقای جاللی فراهانی)

