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 همایش ریاضیات و علوم انسانی چهارمین

 فراخوان مقاله

اقتصاد  ی علوم ریاضی و رایانه و دانشکده یدر دانشکده 5921اردیبهشت   22و  22مین همایش ریاضیات و علوم انسانی روز های چهار

 دانشگاه عالمه طباطبایی بر گزار خواهد شد .

 اهداف برگزاری همایش 

ه ، شناسایی زمینو مهندسی مالی فراهم آوردن زمینه های تبادل نظر بین فعاالن بازار سرمایه و فعاالن دانشگاهی در زمینه ی ریاضیات مالی 

 های تحقیقاتی مورد نیاز بازار سرمایه از سوی فعاالن دانشگاهی و لذا هدایت تحقیقات به سوی رفع نیاز های واقعی کشور ، شناسایی مسایل

ای ه وزشی مورد نیاز بازار سرمایه و ایجاد زمینه برای تغییرات متناسب در برنامه های آموزشی ، آشنا کردن  بازار های پولی و مالی با رشتهآم

و کاربران ریاضیات در شاخه های مدرسین بین و تبادل نظر همچنین فراهم آوردن امکان هم اندیشی تحصیلی ریاضیات مالی و مهندسی مالی.

 .نسانیاف علوم مختل

 محورهای همایش

 ،ریاضیات مالی .9

 ،ریاضیات بیمه .2

 ،مهندسی مالی .2

 کاربرد ریاضیات در علوم انسانی، .4

 ،بازارهای سرمایه .5

 مدیریت ریسک، .6

 ،در بازارهای مالی نظریه کنترل تصادفی .7

 .هاهای مالی  و حل عددی آنمدل .8

ی علمی کمیته  

فریبرز آذرپناه)انجمن ریاضی و دانشگاه شهید چمران اهواز(،  هیربد آسا ) استاد دانشگاه لیورپول(، کریم ایواز )دانشگاه تبریز(،   

عبدالرحیم بادامچی زاده، حمید پزشک)دانشگاه تهران(،  رضا پورطاهری،  احمد پویانفر)دانشگاه خاتم تهران(، الله ثمربخش)دانشگاه 

ا(،  محمد جلوداری ممقانی)دبیر همایش(، محمد تقی جهاندیده )دانشگاه صنعتی اصفهان(، مسعود درخشان،  علی رایرسون کاناد

دالور خلفی )دانشگاه یزد(، خسرو دهناد)دانشگاه کلمبیا(، حسین عبده تبریزی)سرمایه گذاری نوین(، عباس سالمی)دانشگاه شهید 

)دانشکده ادبیات(، بیژن ظهوری زنگنه )دانشگاه شریف (، علی فروش باستانی باهنر کرمان(، علی صفدری وایقانی، کورش صفوی
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)دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان(، دیوید مک دونالد )استاد دانشگاه اتاوا (، نادر نعمت الهی)انجمن آمار و دانشگاه عالمه طباطبایی(، 

 عبدالساده  نیسی.  ،کاظم نوری)دانشگاه سمنان(

ی اجرایی کمیته  

اده ، عبدالسمدرسینویده آذر غیاثی، محمد جلوداری ممقانی، ، علی صفدری وایقانی، ، شکوفه بنی هاشمی ،عبدالرحیم بادامچیزاده

 نیسی، 

 وو مهندسی مالی ریاضیات مالی ریاضیات علوم اجتماعی، عالقمندان به مباحث مربوط به  و ، فعاالن بازار سرمایهاساتید، دانشجویان از کلیه

د های آن در بازارهای سرمایه دعوت می شود تا با ارایه ی مقاله ، برگزاری کارگاه علمی ، و راه اندازی نمایشگاه در این همایش شرکت کاربر

 کنند .

 شرایط بررسی مقاله

 های همایش باشد.در جهت اهداف و محور .9

 ی علمی و پژوهشی داشته باشدجنبه .2

با عالمت )*( در باالی سمت راست نام که مقاله بیشتر از یک نویسنده داشته باشد سخنران مقاله از سوی نویسندگان در صورتی .2

 مشخص شده باشد.وی در مقاله 

طبقه بندی انجمن اقتصاد یا  ( AMS)انجمن ریاضی آمریکا  2292موضوعی  مقاله بر اساس طبقه بندیموضوعی طبقه بندی  .4

 های مذکور قابل داونلود است.های انجمنها از سایتفایل های این طبقه بندی ه باشد.مشخص شد (JEL)آمریکا

 کلمه تنظیم شده باشد 952مقاله حداکثر در چکیده  .5

 ذکر شوند. از چکیدهکلمه در سطری جداگانه بالفاصله بعد  5حداکثر کلمات کلیدی مقاله   .6

 های فارسی یا انگلیسی تدوین شود. تواند به یکی از زبانمقاله می .7

 های فارسی باید در نرم افزار مقالهWord 2007  با قلمBNazanin  ی موجود در سایت همایش  تدوین مطابق با نمونه

 شوند. 

 توانند در فقط یکی نرم افزارهای های انگلیسی میمقالهWord 2007  یا Latexی موجود در سایت همایش  مطابق با نمونه

 تدوین شوند. 

 .های آن را بپردازدبه ازای هر مقاله حداقل یک نفر باید در همایش شرکت و هزینه .8

 هر شرکت کننده حداکثر می تواند دو مقاله ارایه دهد. .1

 شده باشد.پس از اسم یا اسامی آنان درج پست الکترونیکی نویسنده یا نویسندگان مقاله بالفاصله  .92

 آدرس دقیق محل کار نویسنده در پای صفحه اول درج شده باشد. .99

 پذیرش مقاله

دریافت  ( www.femath.atu.ac.irسایت همایش ) از طریق  15فروردین  95تا  14 بهمن   92ازها  مقالهی چکیده .9

 خواهد شد.
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(  دریافت www.femath.atu.ac.irهمایش )سایت  از طریق 15فروردین   22تا  14بهمن   92ی کامل  از هامقاله .2

 خواهد شد.

به ( www.femath.atu.ac.irهمایش ) سایتاز طریق 9215 شت هاردیب 8قبل از پذیرش یا عدم پذیرش مقاله  .2

 خواهد رسید. گانکنند اطالع ثبت نام

 در همان سایت منتشر خواهد شد. 15اردیبهشت 92-1همایش طی روزهای ی برنامه .4

گواهی ارایه  .و حضور داشته باشند در همایش به کسانی داده خواهد شد که در همایش ثبت نام کنندگواهی شرکت  .5

 مقاله در صورت ارایه به تمام نویسندگان داده خواهد شد.

هنگام ثبت نام ی این مقاالت مجموعه  CDی مقاالت پذیرفته شده همراه باحاوی چکیدهی راهنمای همایش کتابچه .6

 د.تحویل خواهد ش

ها و اسکانهزینه  

صد هزار ریال( برای دانشجویان رشته های ریاضی مالی تشه)822222هزینه شرکت در همایش برای اعضای انجمن های ریاضی و آمار  الف. 

و )یک میلیون  9222222برای سایر شرکت کنندکان )هفتصد هزار ریال( و   722222، برای سایر دانشجویان هزار ریال(  ششصد) 622222

 ریال( است.دویست هزار 

 ی همایش است.ب. در روزهای برگزاری ناهار و پذیرایی به عهده

پذیردگونه تعهدی در مورد مسکن شرکت کنندگان نمیب. همایش هیچ  

 نحوه ثبت نام 

 .مراجعه فرمایید سایت همایشمقاله به  و ارسالخواهشمند است برای ثبت نام  

 مشخصات فیش مبلغ واریزی 

سایر بنام  18522922همایش ریاضیات و علوم انسانی به حساب شماره  چهارمین های شرکت در ریال بابت هزینه                 مبلغ  .9

 واریز شد. اسکن فیش واریزی پیوست است. 221کد  سپهبد قرنیدانشگاه عالمه طباطبایی نزد بانک تجارت شعبه شهید منابع 

 شود.یافت میهزینه شرکت در کارگاه جداگانه در  .2

 به مسئول ثبت نام تحویل دهید.مراسم افتتاحیه( قبل از  15اردیبهشت  22فیش بانکی را هنگام ثبت نام )صبح روز  .2

 : وجه واریز شده غیرقابل استرداد است.دقت کنید

 

 

 

 


