مديريت دارايي و تامين مالي
علمي – ژپوهشي
سال ششم ،شماره سوم ،شماره پياپي  ،22پاييز 7931

شماره استــاندارد بيـنالمللــی چاپی3232-7711:
شماره استاندارد بينالمللی الكترونيك3232-7731 :
مدير مسئول

سردبیر

دكتر حسين رضايي دولت آبادي

دكتر سعيد فتحي

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

ho.rezaie@gmail.com

s.fathi@ase.ui.ac.ir

کارشناس نشريه
نيلوفر محمدطاهري

amf@res.ui.ac.ir
هیات تحريريه
دكتر رضوان حجازي
دانشگاه الزهراء

دكتر سعيد سعيدا اردكاني
دانشگاه يزد

دكتر مهدي ابزري

دكتر محمد اسماعيل فدائي نژاد

دانشگاه اصفهان

دانشگاه شهید بهشتي

دكتر علي اصغر انواري رستمي
دانشگاه تربیت مدرس
دكتر حسين اعتمادي
دانشگاه تربیت مدرس
دكتر محسن خوش طينت
دانشگاه تربیت مدرس

دكتر غالمرضا گودرزي
دانشگاه امام صادق (ع)
دكتر علي نقي مصلحي شيرازي
دانشگاه شیراز

دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاههای الزهرا ،امام صادق ،يزد ،شیراز ،شهید بهشتي و عالمهه بااباهايي ااهدام بهه انتشهار
فصلنامه علمي  -پژوهشي مديريت دارايي و تامین مالي نموده است .هدف اين فصلنامه فراهم آوردن زمینه ايجاد ماهادتت
علمي ،تجمیع ،ارتقاء و توسعه دانش ،فراهم آوردن زمینه انتشار و توزيع ابالعات در زمینه مااحث مالي مي باشد .فصهلنامه
مديريت دارايي و تامین مالي بر اساس مصوبه کمیسیون نشريات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به شماره 31553/51/3
مورخ  53/3/5351دارای درجه علمي  -پژوهشي است

يشود:
متن كامل نشريه در پايگاههاي اطالعرساني زير نمايه و فهرست م 
سايت اختصاصي نشريه

http://amf. ui.ac.ir
http://www.ISC.gov.ir

پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
ابسکو :میزبان پايگاههای ابالعاتي

http://www.ebscohost.com

سايت اينترنتي جهاد دانشگاهي

http://www.SID.ir

بانك ابالعات نشريات کشور

http://www.magiran.com

مجالت تخصصي نور

نشاني پستي
اصفهان ،خیابان هزارجريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان کتابخانه مرکزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
کد پستي1561763115 :

http://www.noormags.ir

شماره تماس
)135(36531561
)135(36531566
amf@res.ui.ac.ir



فهرست
بررسي تفاوت وجه تضمين موقعيت هاي تعهدي خريدد و فدروش قراردادهداي آتدي بدا اسدتفاده از

71-7

سنجههاي منسجم ريسک



علي ثقفي؛ میر فیض فالح شمس؛ علیرضا ناصرپور

ارزيابي عملکرد شركت هاي فرابورس ايران با استفاده از معيار تسلط تصادفي و بهيندهسدازي آن بدا

93-71

الگوي تركيبي  PSOوANN





سجاد جمشیدی؛ غالمرضا زمانیان

رفتار بازگشت پذيري بتا براساس سطوح مختلف ريسک سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

15-91

غالمرضا منصورفر؛ مهدی حیدری؛ محسن فرهادی

بررسي رابطۀ همزماني قيمت سهام و توزيع بازده

33-17

سید رضا میرعسکری؛ غالمرضا محفوظي؛ متین شعااني نژاد ماسوله

آزمون فشار به عنوان ابزار كليدي مديريت ريسک دارايي هاي مالي با تأكيد بر نظريدۀ ارزش فدرين و

63-31

توابع كاپيوال




علیرضا سارنج؛ مرضیه نوراحمدی

تأثير سررسيد بدهي در خطر سقوط قيمت سهام با تأكيد بر عدم تقارن اطالعاتي

751-61

وحید تقي زاده خانقاه؛ ادرت اله بالب نیا

تحليل مقايسهاي دربارۀ عملکرد مدل سهعاملي و پنجعاملي فاما و فرنچ در تخمين بازده موردانتظار

773-751

حسین رضايي دولت آبادی؛ ناهید يوسفان




كيفيت حسابرسي و محدوديت در تأمين مالي

792-771

غالمحسین مهدوی؛ نجمه رستگاری

بررسي اثر حاكميت شركتي و كيفيت حسابرسي بر تأمين مالي ازطريد وام بدانکي در شدركتهداي

713-799

خصوصي



زهرا زماني؛ زهرا سهرابي

بررسي حافظۀ بلندمدت در نوسانات پويا :رابطۀ بين بازده سهام و نرخ ارز
داريوش دموری؛ نگار میرزاد

731-711

