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وابسته دبیران برای گازر دکتر آقای دوم پیشنهادی فهرست •
شورا اعضای اطالع به پیش تر که خارج (Associate Editors)

گرفت. قرار موافقت مورد آرا اتفاق به بود، رسیده
خصوص در ایران ریاض کنفرانس پنجاه وسومین دبیر نامۀ •
کرونا) جدید سویۀ شیوع به توجه (با کنفرانس این مجازی برگزاری

گرفت. قرار موافقت مورد و مطرح
خصوص در کرمان ریاض جایزۀ امنای هیئت صورتجلسۀ •
شریف صنعت اه دانش از فتوح مرتض دکتر آقای پیشنهاد
قرار موافقت مورد آرا به اتفاق و مطرح جایزه این برندۀ به عنوان

گرفت.
عل آقای پیشنهاد خصوص در فاطم جایزۀ امنای هیئت نامۀ •

اتفاق به و مطرح مازندران) استان برتر (معلم برنده به عنوان عباس
گرفت. قرار موافقت مورد آرا

و بررس و بحث ١۴٠١ سال برای عضویت حق مبل خصوص در •
شد مصوب زیر به شرح عضویت ها حق
تومان، ٢۵٠هزار : حقیق عضویت حق
تومان، میلیون ۵ : حقوق عضویت حق

تومان، میلیون ٨ حداقل ویژه: حقوق عضویت حق
تومان. هزار ٢۵٠ و میلیون ١ مؤسسات: و کتابخانه ها اشتراک حق
اتاق با اری هم خصوص در علم انجمن های کمیسیون نامۀ •
به خصوص این در اعضا پیشنهادات شد قرار و گردید مطرح فکر

شود. ارسال دبیرخانه
رسید. تصویب به ایران ریاض انجمن جوایز کل اساسنامۀ متن •

آقایان توسط که ایران ریاضیات تاریخ پروژۀ در انجمن مشارکت •

با و مطرح، است شده ارائه فرهنگستان به منوچهریان و قاسملو
کرم زاده دکتر آقای که شد مقرر انجمن شفاه تاریخ پروژۀ به توجه
طرح (مجری ممقان محمد دکتر آقای کارگروه)، علم (ناظر
دکتر آقای کارگروه)، هماهنگ مسئول و انجمن شفاه تاریخ
پروژه این در اری هم جهت حقیق حسن دکتر آقای باقری، محمد

شوند. معرف فرهنگستان به
Fourth Caucasian Mathematics Confer- برگزاری پیشنهاد •
اه هایی دانش عبدالله دکتر آقای شد مقرر و مطرح ایران در ence
رئیس به هستند آن (حضوری‐مجازی) برگزاری به مایل که را

نمایند. معرف انجمن
طریق از ١۴٠٠ سال که ١٣٩٩ سال در انجمن رد عمل کارنامۀ •

رسید. اران هم استحضار به شد ارسال و تکمیل سامانه،
IMU جلسۀ مورد در دانشخواه دکتر خانم و ایرانمنش دکتر آقای •
مختصری گزارش فنالند در ریاض دانان بین الملل کنگرۀ و

رساندند. شورا اعضای به استحضار
استحضار به ایران ریاض انجمن جایزۀ آیین نامه پیش نویس •

گرفت. قرار موافقت مورد و رسید شورا اعضای
ریاض انجمن به تهران شهرداری از مال کم درخواست گزارش •

شورا استحضار به تومان، میلیون ۵٠ تخصیص با موافقت و ایران
رسید.

کم محل از صفاپور دکتر آقای و صادق خانم شد مقرر •
انجمن برای جدیدی سایت و اعضا سامانۀ تهیۀ به نسبت شهرداری
باشد، داشته را احتیاجات سایر نیز و واژه نامه از پشتیبان قابلیت که

نمایند. اقدام


