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 ...سالم و سپاس از همراهي هميشگي شما عزيزان و حمايت دلگرم كننده شما از كنفرانس فين اكت

  
ا هاي بي دريغ دانشگاه خاتم و خصوصدانند كه از حمايتمي الزم خود بر ايران،   ابتدا برپاكنندگان گروه مهندسي مالي و بيمسنجي در

تشكر و قدرداني خويش را  جناب آقاي دكتر احمد پويانفر، به جهت تسهيل در كيفيت برگزاري همايش امسال مدير گروه مالي آن،
   .ابراز دارند

 
از اعالم  باشد كه پيشبراي مقاالت برتر مي جمله نكات جديد كه به لطف اين حمايتها شكل گرفته است، بحث مسابقه دانشجويي از

 :در بخش اصلي مسابقه، خوب است نكات زير بيان گردد كانديداهاي دريافت جايزه و شركت

 
قابل قبولي برخوردار بوده و كميته علمي از تمامي  ور گرديم كه تمامي مقاالت از كيفيتبسيار حائز اهميت است، در ابتدا يادآ  -

اي به معناي عدم كيفيت  دارد و متذكر ميگردد كه عدم انتخاب مقالهتشكر و امتنان خويش را ابراز مي دانشجويان همراه ما، كمال
 .هاي داوري در طول همايش شكل گرفته استحدوديتتوجه به م آن نبوده و تنها با توجه به نظر جمعي از دوران با

 
قرار گرفته اند و براي شركت در بخش اصلي مسابقه  باالتر  سطحي در رقبا ساير از كمي امتياز اختالف با همگي انتخابي  مقاالت - 

  .كانديدا شده اند

فرصت دارند كه با ارسال مقاله كامل  سال جاري بهمن ماه 7روند مسابقه به اين شكل طراحي گرديده كه مقاالت كانديد شده تا 
 .نمايند خود در بخش اصلي مسابقه شركت

 
انجام خواهند داد و پس از ارسال  ارتمد فين اكت، فرآيند مجدد داوري مقاالت در بخش اصلي حداقل دو داور مع بر هر كدام از

 از سوي نمايندگان كميته علمي سه مقاله برتر انتخاب خواهند شد و امتيازات از سوي داوران محترم، در جلسه اي

 
 ميليوني، 5 مقاله اول جايزه

 ميليوني، 3مقاله دوم جايزه 

 ميليوني 2مقاله سوم جايزه 

 
 .را دريافت خواهند نمود

 

 :نكات مهم
 
كننده در مسابقه، آن مقاله در  و منتشر شدن مقاالت كامل ارسالي به انتخاب مولف بوده و در صورت رضايت شركت نمايه - 

 .نمايه خواهد گرديد  (ISC) استنادي جهان اسالم پايگاه

 



 .ثار الزامي استبراي تمامي آ ISC پايگاه در  مايه شدن ورژن چهار صفحه اي اثرن  - 

 
نمايه  ISC وجه نماييد كه مقاالتي كه در ليست برندگان نهايي قرار گيرند، و جايزه دريافت نمايند، بايد به صورت كامل در پايگاهت  -

 .)در صورت دريافت جايزه انتشار اثر كامل اجباري است(  گردند

 .همچنين به صراحت بايد در آن نام دانشگاه خاتم و البراتوار ريسك خاتم به عنوان حامي مالي اثر قيد گردد

اثر خود اعمال نمايند تا مقاالت برتر با باالترين  پيروز در مسابقه، پيش از نمايه شدن، بايد نظرات داوران را به طور كامل بر مقاالت 
  .كيفيت نمايه گردند

 
  ژورنال  ميته اجرايي در تالش است كه آثار با كيفيت اين دوره از كنفرانس را در شماره ويژه اي ازضمنا ك  -

 

 مدلسازي ريسك و مهندسي مالي
 

پژوهشي ارتقا مي يابد، به انتشار برساند (صرفا مقاله -مربوط به گروه مالي دانشگاه خاتم، كه در آينده اي نزديك به ژورنالي علمي
 .كامل)

 
در صورت عدم پيروزي در مسابقه مذكور و تصميم صاحب اثر بر عدم انتشار كامل آن، كميته علمي حفظ محرمانگي آن را تضمين   -

 .نمايدمي

 
 .مقاالت بخش مسابقه بايد منحصرا به زبان انگليسي آماده گردند  -

 
 .له كامل به معناي انصراف از بخش مسابقه اصلي استهلت ارسال آثار به هيچ عنوان تمديد نخواهد گرديد و عدم ارسال مقام  -

 
 .گرددروز كاري فرايند داوري آثار انجام مي 45س از ارسال آثار، تا حداكثر پ  -

 
 .زمان اعالم و اعطاي برندگان اصلي مسابقه در اسفند ماه سال جاري پيش بيني گرديده است  -

  
 :كانديد مسابقه 8 توضيحاتي بر انتخاب

 
 :در زمان ارايه هاي دانشجويي، داوراني بر ارايه ها نظارت داشته و بر اساس سه آيتم زير نمره (از ده نمره) داده اند 

 تسلط بر موضوع و قدرداني ارايه مطلب  -1

 كيفيت و زمان صرف شده در ساخت اساليدهاي سخنراني  -2

 .ه شدهايده و نوآوري ادعايي در مقاله اراي  -3

 
 :ليست داوران به قرار زيرند

 اصفهان،  دكتر محمود بت شكن از دانشگاه-1

 دكتر علي فروش باستاني از دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان، -2

 دكتر هيربد آسا از دانشگاه ليورپول، -3

 دكتر ندا اسماعيلي از دانشگاه صنعتي اصفهان، -4



 دكتر حسن داداشي آراني از دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان، -5

 .دكتر حسن اميدي فيروزي از رويال بانك كانادا -6

  
 :نكته نهايي

دانشجوي خود داور نباشد و همچنين در انتخاب  بهكسب آرا به اين نكته توجه گرديده است كه هيچ داوري در سالن مربوط  در
 .داور حق راي نداشته است احتمالي دانشجوي داوران، آن

  
  
 

 با سپاس بي پايان

  2018كميته اجرايي كنفرانس ملي مهندسي مالي و بيمسنجي ايران 
  
  
  
  

 مقاله برتر (بدون ترتيب) ليست كانديداهاي شركت در بخش اصلي مسابقه انتخاب
 
 ديبا دارايي، دانشگاه شهيد بهشتي،  -1

 
 مهسا حاجي مزدراني، دانشگاه صنعتي اميركبير،  -2

 
 ساراسادات موسوي، دانشگاه شهيد بهشتي،  -3

 
 ساناز دستغيبي، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي،  -4

 
 پايه زنجان،ندا مقصودي، دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم   -5

 
 اميرساالر وحيدي عسگري، دانشگاه صنعتي اميركبير،  -6

 
 ليرضا عليرضازاده، دانشگاه تربيت مدرس،ع  -7

 
 .طيبه زنگنه، دانشگاه آزاد اسالمي  -8

 
 
 


