
 «(AICIF 2022آن )آسه یالمللنیب یاسالم یمال شیهما نیدهم »
 با محوریت

 «اجتماعی اسالمی در ثبات اقتصادی -نقش بانکداری اسالمی و مالی»

 

 یمالز یالمللنیب یدانشگاه اسالم ،یاسالم یو مال یمؤسسه بانکدار: برگزارکننده

 روز ۳زمان: مدت

 (۲۰۲۲ دسامبر 8-6) 1۴۰1آذر  17و  15 :برگزاریزمان 

 کوالالمپور، مالزیمحل برگزاری: 

 و عربی انگلیسیزبان ارائه: 

 حضوری و آنالینپلتفرم برگزاری: 

 نام: پرداخت هزینهثبت

 المللیانتشار مقاالت منتخب در مجالت معتبر بینمزایا: 

 s://submit.confbay.com/conf/aicif2022httpآدرس اینترنتی: 

 یالمللنیب یاسالم یمال شیهماافتخار دارد تا دهمین  1(IIiBF) یمالز یالمللنیب یدانشگاه اسالم یاسالم یو مال یمؤسسه بانکدار

برگزار نماید. این  را «3یدر ثبات اقتصاد 2یاسالم یاجتماع -یو مال یاسالم ینقش بانکدار»را با محوریت  (AICIF 2022آن )آسه

های های پژوهشی و ایدهآورد تا یافتهگذاران را از سرتاسر جهان گرد هم میفعاالن و سیاستدانشگاهیان،  های مختلفگروههمایش، 

 خود را با یکدیگر در مورد موضوعات مرتبط با توسعه صنعت مالی اسالمی در دوره پساکرونا به اشتراک گذارند. 

 محورهای همایش

 هاو بحران 4بانکداری اسالمی و مالی اجتماعی اسالمی -

                                                           
1 IIUM Institute of Islamic Banking and Finance 
2 Islamic Social Finance 
3 Economic Stability 
4 Islamic Social Finance 

https://submit.confbay.com/conf/aicif2022


 زکات، وقف و صدقه -

 و مالی اسالمی 6سازی، دیجیتال5تک(آوری مالی )فینفن -

 و مالی اسالمی 7(SDGsاهداف توسعه پایدار ) -

 سوادآموزی مالی اسالمی -

 تکافل و تکافل اتکائی -

 مدیریت ثروت اسالمی -

 های مالی و پولیسیاست -

 می برای توسعه پایداراقتصاد اسال -

 مقاصد الشریعه و مالی اسالمی -

 دیگر موضوعات مرتبط با مالی اسالمی -

 فرمت مقاالت

متر، چپ سانتی 2.26، حاشیه باال 11 خط ، اندازهTimes New Romanخطی، فونت ، فاصله یکA4: کاغذ فرمت

 صفحه به همراه مراجع. 12متر، حداکثر سانتی 1.88متر، راست سانتی 1متر، پایین سانتی 1.80

شناسی )برای مقاالتی که از چکیده، مقدمه، ادبیات تحقیق، داده و روش نگارندگان،اطالعات عنوان، : ساختار مقاله

 (.APAگیری و پیشنهادات، مراجع )به سبک ها و بحث، نتیجهکنند(، یافتههای عددی استفاده میروش

 مزایا

 منتخب در مجالت ذیل منتشر خواهند شد:مقاالت 

 Journal of Islamic Finance (English papers). 

 Journal of Islamic Social Finance (English & Arabic papers) 

 International Journal of Al-Turath in Islamic Wealth and Finance (Arabic Papers). 

 افت خواهند کرد.مقاالت برتر، لوح و جوایز نقدی دری

 نام و ارسال مقاالتثبت

 صورت پذیرد:  ذیل به آدرس 8بینام و ارسال مقاالت کامل باید به صورت الکترونیکی و از طریق سیستم ارسال مقاله آنالین کانفثبت

                                                           
5 FinTech  
6 Digitalization  
7 Sustainable Development Goals 
8 ConfBay 



https://submit.confbay.com/conf/aicif2022 

و با ورود  کنندبی برای خود ایجاد و حساب کاربری کانف نمودهکلیک  Registrationبر روی منوی  باید کاربران جدید -

 .کنندنام بی در همایش ثبتتوانند با ورود به سیستم کانفد. کاربران فعلی مینام نماینبه سیستم، در همایش ثبت

 ها به آن آدرس ارسال خواهد شد.زیرا تمامی اعالمیه ،یک آدرس ایمیل معتبر ارائه شود نام، بایدهنگام ثبت در -

 نام استفاده نمایید.برای ثبت Presenter، از عنوان در همایش در صورت عالقمندی برای ارائه مقاله -

 کلیک نموده و ادامه دهید. Online Submissionبرای بارگزاری فایل مقاله خود روی  -

 های مهمتاریخ

 (2۰22آگوست  1) 14۰1مرداد  1۰ :مقاله االجل ارسال چکیدهضرب

 (2۰22آگوست  31) 14۰1شهریور  ۹ :مقاله زمان اعالم پذیرش چکیده

 (2۰22اکتبر  1) 14۰1مهر  ۹ :االجل ارسال مقاله کاملضرب

 (2۰22اکتبر  15) 14۰1مهر  23 :زمان اعالم پذیرش مقاله کامل

 (2۰22اکتبر  3۰) 14۰1آبان  8 االجل پرداخت:ضرب

 نامثبت هزینه

 دالر 15۰دانشجو:  کننده مقالهارائه

 دالر 3۰۰غیردانشجو: 

 دالر 1۰۰ آزادکننده/مستمعشرکت

 تماس

 مراجعه نموده یا /https://conference.iium.edu.my/aicifبرای اطالعات بیشتر درباره همایش، لطفا به آدرس اینترنتی 

 ارسال نمایید. iiibfevents@iium.edu.myبه آدرس ایمیل  اهای خود ردرخواست

https://submit.confbay.com/conf/aicif2022
https://conference.iium.edu.my/aicif/
https://mce_host/iiibfevents@iium.edu.my

