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 دانشجویان و پژوهشگران حوزه ریاضیات مالی و ریاضیات کاربردي ز،یهمکاران عز

  ،    با سالم و احترام

و دانشکده آمار، ریاضی و  ایران قطب علمی ریاضیات مالیهاي پس از پیگیري  به اطالع برسانم، بسیار مفتخر هستم

  :براي راه اندازي مجله بین المللیمجوزهاي الزم  ،ئیطباطباکامپیوتر دانشگاه عالمه 

Journal of Mathematics and Modeling in Finance (JMMF) 

 دریافت شد. و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ، وزارت ارشادئیاز دانشگاه عالمه طباطبا

ناپل ایتالیا و  ،دانشگاه هاي پادواي ایتالیا، آبساالي سوید امضاي تفاهم همکاري بابا  این مجله به زبان انگلیسی و

  فعالیت می کند. فرابورس

 سایت اولیه مجله به آدرس
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طراحی شده است و آماده بهره برداري براي ثبت نام و ارسال مقاالت علمی و پژوهشی می باشد. 

اصیل خود را براي آغاز مقاله  که  بعمل می آورم دعوتمحترم  پژوهشگراز آن  مجله از طرف هیات تحریریه اکنون 

  اوري طبق فرمت مجله به آدرس:فرایند د

http://jmmf.atu.ac.ir/journal/authors.note

 :به آدرس مجله سایت س از ثبت نام درو پ

http://jmmf.atu.ac.ir/contacts?_action=signup

آدرس زیر  در

http://jmmf.atu.ac.ir/contacts?_action=loginForm

 بارگذاري کنید.
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همکاري کنید، براي این منظور در موقع بعنوان داور در مجله  از شما دعوت کنم تا عالوه بر این بسیار مفتخر هستم

  ثبت نام در مجله نقش داور نیز براي خود انتخاب کنید.

در و مقاالت چاپ سایت مجله  ندانشگاه ها معتبر داخلی و خارجی و نمایان شد چند توسطمجله  حمایتنظر به 

پژوهشی شما در مجامع علمی بین  نوین در این مجله سبب معرفی اثر هاي اصیل دانشگاه هاي یاد شده، چاپ مقاله

  المللی خواهد شد.

  کنید: لطفا مجله را به دوستان معرفی
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  با احترام
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