جوایز انجمن ریاض ایران
جایزۀ بینالملل

جایزۀ

به برترین مدیریت و پیشبرد ریاضیات

به برترین مقاله در زمینه جبرخط

مهدی رجبعل پور:

مهدی بهزاد:

کاربردهای آن.

کشور.

جایزۀ

عباس ریاض

جایزۀ

کرمان :

کنفرانسهای ریاض

ایران.

جایزۀ

به برترین ویراستار ریاض .

جایزۀ

جایزۀ

مریم میرزاخان :

ابوالقاسم قربان :

تق فاطم :

به برترین مدرس ریاض

به کارهای پژوهش

به مقاﻻت برتر در زمینۀ تاریخ

غﻼمحسین مصاحب:

به نویسندگان آثار برجسته

ارزنده

بانوان ریاض دان کشور

ریاضیات

جایزۀ

ریاض

جایزۀ

محمدحسن نجوم :

محسن هشترودی:

به مقاﻻت برتر ارائه شده در

مال

به فارس

جایزۀ

منوچهر وصال:

به مقاﻻت برتر ارائه شده در

سمینار ریاض

جایزۀ

محمدهادی شفیعیها:

به برترین مقاﻻت ارائه شده در

و

به مقاﻻت برتر ارائه شده در سمینارهای
دوساﻻنۀ هندسه و توپولوژی

سمینارهای ساﻻنۀ آنالیز ریاض

کتب و نشریات ادواری
بولتن )به زبان انگلیس  ۶ ،شماره در سال( ،خبرنامه )فصلنامه ۴ ،شماره در سال( ،فرهنگ و اندیشه ریاض

ژورنال )به زبان انگلیس  ٢ ،شماره در سال(.

)دوفصلنامه ٢ ،شماره در سال(،

کتب و نشریات غیر ادواری
راهنمای اعضا )دورهای( ،گزارش همایش ماهانه )جلد  ،١فارس ( ،واژهنامه ریاض و آمار ،گزارش همایش ماهانه )جلد  ،٢انگلیس ( ،گزیدهای از
مقاﻻت ریاض  ،انفجار ریاضیات )انتشار ال ترونی

 CD :و  ،(web siteمسألههای مسابقات ریاض

دانشجویی کشور .١٣٨۵‐١٣۵٢

مزایای عضویت در انجمن ریاض ایران
• در پیشرفت و عموم سازی ریاضیات کشور سهیم م شوید.

• در تقویت ارکان و نقش مل

انجمن ریاض

ایران مشارکت خواهید داشت.

• از تخفیف ثبتنام در تمام همایشهای تحت پوشش انجمن برخوردار خواهید شد.
• ام ان تخفیف عضویت در برخ

از انجمنهای بینالملل

و انجمنهای مرتبط با ریاضیات را به دست م آورید.

• در همفکری و همراه های گسترۀ بزرگ جامعه ریاضیات کشور حضور م یابید.

• با رویدادها و تحوﻻت مهم ریاضیات ایران و جهان پیوند م یابید.
• نشریات ادواری انجمن را دریافت م کنید.

اعضای محترم انجمن ریاض ایران
بدینوسیله از عﻼقمندان دعوت م شود برای ثبت نام یا تمدید عضویت حقیق
مراجعه فرمایند.

در انجمن ریاض

ضمناً خواهشمند است حق عضویتهای دوره مهر  ‐١۴٠٠مهر  ١۴٠١به شرح جدول زیر از طریق ی
اقدام به پرداخت نمایید.

ایران به نشان

اینترنت

از شماره حسابهای انجمن ریاض ایران

• شماره حساب ) ٢١٠٩۵۴۶۴٧٢کد شبا (IR ٨٢٠١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢١٠٩۵۴۶۴٧٢ :بانک ملت شعبه بهجتآباد کد ۶٣١٩٨
• شماره حساب  ٢٩۶٢۵٢٨٢۴بانک تجارت شعبه کریمخان زند غربی کد ٠٠٣٧
• شماره کارت  ۵٨۵٩٨٣٧٠٠٠٠۵۶٨۴٢بانک تجارت

دبیرخانه انجمن ریاض

ایران پذیرای پیشنهادات اعضای محترم در این راستا م باشد.

حق عضویت برای دوره مهر ‐١۴٠٠مهر ١۴٠١
عضویتها
پیوسته
وابسته

ی

ساله

٢/٠٠٠/٠٠٠

١/٠٠٠/٠٠٠

دو ساله

٣/٨٠٠/٠٠٠

١/٨٠٠/٠٠٠

سه ساله

۵/٧٠٠/٠٠٠

پن ساله

چهار ساله

٩/۵٠٠/٠٠٠

٧/۶٠٠/٠٠٠

توضیحات
حداقل قیمت برای اعضای
وابسته ی ساله با تخفیف
برابر  ٨٠٠/٠٠٠ریال
م باشد.

دانشجویان دکتری با اعﻼم فارغالتحصیل حداکثر تا ی سال پس

فارغالتحصیﻼن دکتری

از اتمام دوره دکتری با تأیید نماینده به طور رای ان عضو انجمن

خواهند بود.

• اعضای انجمن آمار ایران ،انجمن ریاض

آمری ا ،انجمن ریاض

فرانسه ،اتحادیه انجمنهای علم

و معلمان ریاض

ایران ،انجمن ایران

تحقیق در

عملیات ،انجمن شورای خانههای ریاضیات ایران ،انجمن رمز ایران ،انجمن سیستمهای فازی ،دانشجویان ،دانشآموزان و معلمین سطوح مختلف
آموزش و پرورش م توانند با ضمیمه کپی کارت عضویت )برای اعضای انجمنها( ،کارت دانشجویی یا دانشآموزی معتبر )با تاریخ( و کارت آموزش و

پرورش از تخفیف برخوردار شوند .ﻻزم به ذکر است که تخفیف به عضویتهای ی

ساله و دوساله تعلق م گیرد.

• توجه :حداقل حق عضویت برای عضویت وابسته در قبال دریافت خبرنامه با تخفیف؛ برای ی
م باشد.

سال  ٨٠٠/٠٠٠ریال و برای دوسال  ١/۶٠٠/٠٠٠ریال

ا

١٣۵٠

ن ریا ی ا

تهران ،خیابان استاد نجاتالله  ،نبش خ ورشو ،داخل پارک ورشو

انجمن ریاض ایران

ان
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تهران ،صندوق پست

تلغن و نمابر٨٨٨٠٧٧٧۵ ،٨٨٨٠٧٧٩۵ ،٨٨٨٠٨٨۵۵ :
نشان

تأسیس  ،١٣۵٠شماره ١٢۵٨

MATHEMATICAL

۴١٨‐١٣١۴۵

الترونی

منزل اه:

:

عضویت حقوق در انجمن ریاض ایران
انجمن ریاض ایران انجمن صرفاً علم است كه با هدف بسط و توسعه دانش ریاض در ایران تش یل شده و در تاریخ ١٣۵٠/٩/٢۵
تحت شماره  ١٢۵٨به ثبت رسیده است .این انجمن زیر نظر كمیسیون انجمنهای علم وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری

فعالیت م كند و دخل و خرج ساﻻنه خود را با جزئیات به معاونت پژوهش این وزارتخانه گزارش م دهد .انجمن ریاض ایران كه در

حدود نیم قرن فعالیت خود مصدر خدمات فراوان بوده است با شادمان از بین وزارتخانهها ،دانش اهها ،سازمانها و ارگانهای علم
و فرهنگ

تعدادی را به عضویت حقوق

فرم زیر و واریز حداقل مبل س

ساله كه از اول مهرماه  ١۴٠٠آغاز م شود تكمیل

م پذیرد .شرط عضویت دوره ی

میلیون ریال به شماره حساب ) ٢١٠٩۵۴۶۴٧٢کدشبا(IR 820120000000002109546472 :

بانك ملت شعبه بهجت آباد كد  ۶٣١٩٨و یا به شماره حساب  ٢٩۶٢۵٢٨٢۴بانک تجارت شعبه کریم خان زند غربی کد  ٠٠٣٧به نام
انجمن ریاض

ریاض

ایران است .در قبال این لطف ،انجمن كلیه نشریات خود را ،از جمله سه نشریه ادواری :خبرنامه ،فرهنگ و اندیشه

و ژورنال انجمن ریاض

ایران را به آدرس اعضای حقوق

تقدیر در زمره حامیان انجمن ریاض

م فرستد و در دوره مربوط نام و آرم آن موسسه یا دانش اه را با

ایران در خبرنامه و سایت ذكر م كند.

فرم عضویت حقوق درانجمن ریاض ایران
نام دانش اه/مؤسسه...................................................................................... :

نشان

پست

جهت ارسال نشریات.......................................................................... :

 ................................................................كد پست ............................. :

تلفن و كد آن ..................................... :دورنگار و كد آن..................................... :

پست ال ترونی

................................ :

تعداد ..........نسخه از نشریات به نشان

فوق ارسال شود

به نشان

کتابخانههای مذکور در فهرست پیوست ارسال شود

ضمناً فیش پرداخت به حساب جاری  .............................................به نام انجمن ریاض
 ................................ریال پیوست است.

نام و نام خانوادگ

مسئول................................ :

تلفن همراه...................................... :

ایران به مبل

سمت................................ :
تاریخ.......................... :
امضای مسئول

ا

١٣۵٠

ن ریا ی ا

تهران ،خیابان استاد نجاتالله  ،نبش خ ورشو ،داخل پارک ورشو

انجمن ریاض ایران

ان
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تهران ،صندوق پست

تلغن و نمابر٨٨٨٠٧٧٧۵ ،٨٨٨٠٧٧٩۵ ،٨٨٨٠٨٨۵۵ :
نشان

تأسیس  ،١٣۵٠شماره ١٢۵٨

MATHEMATICAL

۴١٨‐١٣١۴۵

:

ال ترونی

منزل اه:

فرم اشتراک نشریات ادواری انجمن ریاض ایران
فرهنگ و اندیشه ریاض

و ژورنال دو نشریه علم

ـ ترویج

سال به ترتیب در دو و چهار شماره منتشر و به اعضای حقیق
حق اشتراک ی

و حقوق

انجمن ارسال م شوند.

ساله از مهر ١۴٠٠مهر  ١۴٠١این دو نشریه همراه با خبرنامه ) ۴شماره در سال( برای كتابخانهها و

مؤسسات جمعاً  ١٠/٠٠٠/٠٠٠ریال است.
عﻼقهمندان

و علم

ـ پژوهش

انجمن ریاض

ایران است كه هر

به

اشتراک

م توانند

این

مبل

را

به

شماره

حساب

٢١٠٩۵۴۶۴٧٢

)کد

شبا:

 (IR 820120000000002109546472بانک ملت شعبه بهجت آباد كد  ۶٣١٩٨و یا به حساب ٢٩۶٢۵٢٨٢۴

بانک تجارت شعبه کریم خان زند غربی کد  ٠٠٣٧به نام انجمن ریاض ایران واریز كنند و فیش آن را به نشان انجمن
بفرستند.

نام دانش اه/مؤسسه...................................................................................... :
نشان

پست ........................................................................................... :

تلفن و كد آن ..................................... :دورنگار و كد آن..................................... :
فیش پرداخت

به حساب جاری ................................

 ................................ریال پیوست است.

به نام انجمن ریاض

ایران به مبل

نام و نام خانوادگ مسئول .............. .................... :تلفن همراه.................................. :

سمت................................ :

تاریخ................................ :

محل امضاء:

