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  3۹3۱  اسفٌذ  7  پٌجطٌبِ   تاریخ :

اًجوي هٌْذسی هالی ایزاى بزگشار هی کٌذ  *   

" اوراق بهادار سازی ": با توزکش بز ، هباًی، کارکزدُا ّ چالش ُای آىکٌفزاًس هلی تحصصی هٌْذسی هالی َهیيس  

هالی ایزاىعلوی تقذیز اس هشاُیز    
  

 با ّوکاري

 يکارضىاسان داوطگاَُا سايز ي اقتصادي طباطبايي،علًم عالمٍ مدرس، تزبيت ، اساتيد داوطگاَُاي آساد اسالمي،الشَزاء، تُزان      

ي اعضاي حقًقي اوجمه ي با پطتيباوي کميسيًن اوجمه َاي علمي  اي يحزفٍ مالي مًسسات  َا، باوک ، گذاري سزمايٍ ضزکتُاي

   کطًر، يابستٍ بٍ يسارت علًم، تحقيقات ي فىايري

  

 با ُوکاری اعضای حقْقی اًجوي

  

کٌفزاًض هحْرُای   

  

 اّراق بِادار طاسیهٌِذطی هالی ّ  هحْر اطلی : 

 هحْرُای فزعی :

 اّراق بِادارطاسی ّ پْشش خطز -1

 بِادار طاسی ّ تْطعَ باسار هالیاّراق  -2

 اّراق بِادار طاسی ّ فزطت ُای طزهایَ گذاری -3

 اّراق بِادار طاسی ّ تخظیض هٌابع  -4

   : تِزاىهکاى بزگشاري    7/12/1313   پٌجشٌبَ   :بزگشاري  رّس ّ تاریخ   

  هالی ایزاى علویارائَ هقاالت بزتز ّ تقذیز اس هشاُیز 

:  

 



 

 

 

: کویتَ علوی  

هٌْذسی هالی  اًجوي رئیس ٍ تحقیقات ٍ علَم ٍاحذ اسالهی آساد داًطگاُ استاد دکتز ّاضن ًیکَ هزام) ریاست علوی کٌفزاًس(   

هالی هٌْذسی اًجوي ) دبیز علوی کٌفزاًس( استاد داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ علَم ٍ تحقیقات ٍ دبیز کل         دکتز فزیذٍى رٌّواي رٍد پطتی  

ٍ عضَ ّیات هذیزُ اًجوي ئیباططبا عالهِ داًطگاُ استاد                            قَي دکتز هْذي ت  

ٍ عضَ ّیات هذیزُ اًجوي الشّزاء داًطگاُ داًطیار                        دکتز ابزاّین عباسی   

هزکشي تْزاى ٍاحذ اسالهی آساد داًطگاُ داًطیار          دکتز هحوذ ابزاّین پَر سرًذي   

طباطبایی عالهِ داًطگاُ استادیار                         دکتز پیام حٌفی سادُ   

 دکتز ضاّپَر  هحوذي                       داًطیار داًطگاُ تْزاى ٍ هعاٍى اقتصادي ٍ سزهایِ گذاري ٍسارت اقتصاد

عاهل ضزکت بَرس اٍراق بْادار تْزاى ٍ هذیز الشّزاء داًطگاُ استادیار                   دکتز حسي قالیباف اصل   

استاد داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ علَم ٍ تحقیقات              دکتش فزّاد حسیي سادُ لطفی    

ًت افزا ضزکت عاهل هذیز ٍ ضزیف صٌعتی داًطیارداًطگاُ                     دکتز فزیذٍى قاسن سادُ   

ٍ هعاٍى اجزایی ساسهاى بَرس ٍ اٍراق بْادار ضوال تْزاى ٍاحذ اسالهی آساد داًطگاُ استادیار                           دکتز علی سعیذي   

ٍ هذیز عاهل باًک هْز اقتصاد اهام حسیي )ع( داًطگاُ استادیار                                دکتز ًقی ًتاج   

ىتْزا داًطگاُ داًطیار                          دکتز رضا تْزاًی   

داًطگاُ تْزاى استاد                            دکتز رضا راعی   

هذرس تزبیت داًطگاُ داًطیار                       دکتز حسیي اعتوادي   

هذیز عاهل ضزکت رتبِ بٌذي اعتباري ایزاىٍ  ابْز ٍاحذ اسالهی آساد داًطگاُ استادیار                            دکتز هحوذ جلیلی   

داًطیار داًطگاُ ضْیذ بْطتی           دکتز هحوذ اسواعیل فذائی ًژاد  

استاد داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ علَم ٍ تحقیقات                دکتز عباس طلَعی اضلقی    



لیشیٌگ پارسیاى ٍ هذیز عاهل ضزکت داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ تْزاى هزکشي یاراستاد                          دکتز فزّاد حٌیفی   

داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ تْزاى هزکشي یاراستاددکتز سّزا پَر سهاًی                       

داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ تْزاى هزکشي یاراستاددکتز سّزا دیاًتی دیلوی                     

ضْز قذسٍاحذ  داًطگاُ آساد اسالهی یاراستاددکتز ضادي ضاَّردیاًی                     

 دکتز علی رستوی                           استادیار داًطگاُ پیام ًَر ٍ هذیز عاهل گزٍُ سزهایِ گذاري صٌعت بیوِ

 دکتز غالهزضا سهزدیاى                     ّیات علوی داًطگاُ آساد تْزاى هزکش

تحقیقات ٍ علَم ٍاحذ اسالهی آساد داًطگاُ داًطیار                دکتز حویذ رضا ٍکیلی فزد   

ٍ هذیز عاهل ضزکت سزهایِ گذاري بْوي الشّزاء داًطگاُ استادیار                   دکتز هحوذ رضا رستوی   

اسالهطْز ٍاحذ اسالهی آساد داًطگاُ استادیار                  رضا کزدلَیی  حویذدکتز  

هزکشي تْزاى ٍاحذ اسالهی آساد داًطگاُ استادیار                        دکتز هْزساد هیٌَیی   

عضَ ّیاٌت علوی داًطگاُ                 آقاي دکتز کیارش هْزاًی   

داًطگاُ هالی هٌْذسی هزکش رئیس ٍ اقتصادي علَم داًطگاُ علوی ّیات عضَ                آقاي دکتز کاهزاى پاکیشُ    

تْزاى بْادار اٍراق بَرس گذاري سزهایِ ٍ تَسعِ هذیز          ّاضوی ًژادآقاي دکتز سیذهحوذ   

:حاهیاى       

 داًشگاُِا ، اًجوي ُای علوی ّ حزفَ ایی ، طاسهاى ُا ّ ًِادُای حزفَ ایی 

 هجالت حاهی

 هٌْذسی هالی ٍ هذیزیت اٍراق بْادار

 داًص هالی تحلیل اٍراق بْادار

  داًص سزهایِ گذاري

ّستٌذ بِ چاپ خَاّذ  تحقیقات ٍ فٌاٍريٍسارت علَم ٍ اس پژٍّطی  - درهجالت حاهی کِ داراي رتبِ علوی، هقاالت بزگشیذُ در کٌفزاًس   

رسیذ.   

  



ّ ًحٍْ ارطال هقالَ هقالَ فزاخْاى   

لشيما مبتىي بز آسمًن بٍ ريش کمي  ي ي مزتبط با مًضًع کىفزاوس در حًسٌ باسارمالي ايزان مقاالت تزجيحا پژيَطي ي کاربزدي -1

کتفزاوس محًرَاي با مزتبط ي َمزاٌ با مدل ساسي ييا الگً ساسي پيص بيىي  ) رياضي ي آماري ي مُىدسي(  

.سماوبىدي پذيزش ي ارسيابي بٍ ايميل دبيز خاوٍ ارسال گزددرعايت  پژيَطي ي با –مقاالت بٍ فزمت ساختار علمي  -2  

f.conference92@gmail.com   یب ّ info@ifea-fr.com 

word 2007 ّ  ثب للن ًبصًیي   ًْیغی/هٌجع دُی / 

 

سهاًبٌذي پذیزش ّ ارسیابي -3  

33/37/1393اسعبل چکیذٍ همبلَ دس چبسچْة اسائَ شذٍ دس عبیت تب تبسیخ      

ّ اعالم ثَ پژُّشگش 33/38/1392اسصیبثي چکیذٍ همبلَ تب تبسیخ      

pdf , Word   دس لبلت اعتبًذاسد ّ ثَ صْست 11/11/1393اسعبل اصل همبلَ تب تبسیخ   

33/11/1393اسائَ ثشًبهَ اجشایي کٌفشاًظ ثشاي پژُّشگشاى ّ ششکت کٌٌذگبى تب تبسیخ      

  

ضًحٍْ ارتباط با دبیزخاًَ کٌفزاً  

f.conference92@gmail.com   ایویل  55313019فبکظ:  55313017تلفي:   
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 ًحٍْ ثبت ًام

  اص طشیك عبیت، ایویل یب فکظ ّ ثب سعبیت هْاسد ریل

شِزیَ/ 

 گزٍّ

  طاسهاًِا ّ ًِادُا حقیقی طایز اشخاص داًشجْیاى

 عضْ

طاسهاًِا ّ 

غیز  ًِادُا

 عضْ

 طاسهاًِا ّ ًِادُا

 غیز عضْ

 بيص اس سٍ وفز تا سٍ وفز اس سٍ وفزبيص  تا سٍ وفز غيز عضً عضً غيز عضً عضً  
  044،444 

 ريال

 0،044،444 ريال044،444 ريال0444،444

 ريال

فز َز و

0،044،444 

 ريال

َز وفز 

 ريال0،444،444

وفز َز 

2،444،444 

 ريال

َز وفز 

 ريال444/044/0

.دداًجوي هٌِذعی هبلی ایشاى، پشداخت گشثٌبم  1353ثبًک تجبست، شعجَ شِشک لذط کذ  135352501شوبسٍ حغبة  شِشیَ ثجت ًبم   

 ًکات هِن :

کغبًیکَ عاللوٌذ ثَ ششکت دس کبسگبٍ ُبی تخصصی ُغتٌذ عالٍّ ثش حك ثجت ًبم دس کتفشاًظ ثبثت ثجت ًبم دس ُش یک اص کبسگبٍ ُب هی  -1

 .ثبیغت هجلغ فْق سا پشداخت فشهبیٌذ

ذ.لزا هتمبضیبى هحتشم ضشّسیغت دس سّص ثشگضاسی کٌفشاًظ فیش هزکْس سا ثَ ُوشاٍ ثجت ًبم ًِبیی هٌْط ثَ اسائَ اصل فیش ثبًکی هی ثبش -2

دس غیشایٌصْست اًجوي هغئْلیتی دس ایي خصْص ًخْاُذ داشت ،داشتَ ثبشٌذ  . 

  f.conference92@gmail.com  عالقوٌذاى هی تْاًٌذ فزم سیز ّ فیش باًکی ّاریش شذٍ را بَ آدرص 

.جِت ثبت ًام ارطال فزهایٌذ  

 http://ifea-fr.com                 . ًحٍْ حوبیت هبلی ًیض دس عبیت .ًیض دسج گشدیذٍ اعت   

 

 

 تزًاهَ ُای ّیژٍ : -3

 تزگشاری کارگاٍ تخصصی -الف 

 تزگشاری ًوایشگاٍ کتاب تخصصی -ب 

 هالی ایزاى )جایشٍ پزّفسْر اسالهی تیذگلی( علویتقذیز اسهشاُیز  -ج 
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 هٌْذسی هالی ایزاى علوی ٍ حزفِ ایی اًجوي َهیي کٌفزاًسسفزم ًحَُ حوایت هالی پیطٌْادي اس 

 ( هیلیَى ریال بِ با ال ۹11حوایت )  ۹حاهی درجِ 

 اجزایی هذیز عاهل یا ًوایٌذٍ شزکت یا ساسهاى –سخٌزاًی علوی  -

هیلیْى  051هطلع حاهی در تزًاهَ ُای هشارکتی ُوایش تا صذاّ سیوا )حوایت هالی تیش ار حضْر ًوایٌذٍ  -

 ریال(

 حضْر اعضای پیشٌِادی حاهی در پٌلِای ُوایش -

 ًفز هیِواى ّیژٍ تَ پیشٌِاد حاهی 01حضْر رایگاى تا  -

جوْعَ هقاالت درج آرم حاهی در تزّشْرُا ،تزًاهَ سهاًثٌذی ، کارتِای دعْت تَ ُوایش ، استٌذُاّ ه -

 ُوایش

 استقزار استٌذُای حاهی در داخل ّ خارج سالي ُوایش -

 ًصة پزچن تشرگ ّ کْچک حاهی رّی سي ُوایش -

 چاپ دّهقالَ تَ تشخیص حاهی در هجوْعَ هقاالت ُوایش ، پس اس داّری تْسط کویتَ علوی ُوایش -

 ( آهْسشی –قزاردادى تزاکت ّ ُذایای تثلیغاتی حاهی در کیف ُوایش )علوی  -

سایز پیشٌِادات حاهی کَ در شْرای سیاستگذاری ّ علوی ُوایش ، تستَ تَ حوایت ،هْرد تزسی قزار  -

 هیگیزد.

 

 هیلیَى ریال( ۹11هیلیَى ریال تا 61) حوایت اس 2حاهی درجِ 

درج آرم حاهی در تْرّشْرُا، تزًاهَ سهاًثٌذی ، کارًِای دعْت تَ ُوایش ، استٌذُا ّ هجوْعَ هقاالت  -

 ُوایش 

 استقزار استٌذُای حاهی در داخل ّ خارج سالي ُوایش -

 چاپ یک هقالَ تَ تشخیص حاهی در هجوْعَ هقاالت ُوایش ، پس اسداّری تْسط کویتَ علوی ُوایش -

 ًفز هیِواى ّیژٍ تَ پیشٌِاد حاهی 5حضْر رایگاى تا  -

 آهْسشی ( –قزاردادى تزاکت ّ ُذایای تثلیغاتی حاهی در کیف ُوایش )علوی  -

پیشٌِادات حاهی کَ در شْرای سیاستگذاری ّ علوی ُوایش ، تستَ تَ حوایت ، هْرد تزرسی قزار سایز  -

 هیگیزد.

 

 هیلیَى ریال ( 61هیلیَى ریال تا 31) حوایت اس  3حاهی درجِ 

 درج ًام حاهی در هجوْعَ هقاالت ُوایش -

 استقزار استٌذ حاهی در خارج سالي ُوایش -

 َ پیشٌِاد حاهیًفز هیِواى ّیژٍ ت 3حضْر رایگاى  -

 قزاردادى تزاکت ّ ُذایای تثلیغاتی حاهی در کیف ُوایش -

 

 هطخصات حساب کٌفزاس :

)بٌام اًجوي هٌْذسی هالی ایزاى ( تحت عٌَاى  ۹14142465ضعبِ گلستاى )ضْزک غزب ( ضوارُ حساب  –باًک تجارت 

 َهیي کٌفزاس هٌْذسی هالی ایزاىسحوایت هالی اس 


