
برگزاری زمان برگزاری محل انجمن همایش های عنوان
١٣٩٧ تیرماه ٢٢ تا ١٩ بهشهر، مازندران فناوری و علم اه دانش كشور دانشجویی ریاض مسابقه دومین و چهل
١٣٩٧ تیرماه ٢١ و ٢٠ كرمان، كرمان باهنر شهید اه دانش آن كاربردهای و عددی آنالیز سمینار هفتمین
١٣٩٧ تیرماه ٢٨ تا ٢۶ زنجان، زنجان تكمیل تحصیالت اه دانش دینامی سیستم های و دیفرانسیل معادالت سمینار چهاردهمین
١٣٩٧ مردادماه ١٢ تا ٩ بابلسر، مازندران اه دانش ایران ریاض آموزش كنفرانس شانزدهمین
١٣٩٧ شهریورماه ۴ تا ١ تهران، ایران صنعت و علم اه دانش ایران ریاض كنفرانس نهمین و چهل
١٣٩٧ آبان ماه ٢۴ و ٢٣ اراک، اراک اه دانش آن كاربردهای و ریاض آنالیز سمینار سومین و بیست

١٣٩٧ آذرماه ١۵ اصفهان، اصفهان ریاضیات خانه جبر روز همایش
١٣٩٧ دی ماه ۵ بهبهان، خاتم االنبیا(ص) صنعت اه دانش کاربردها و ریاض علوم منطقه ای کنفرانس دومین

١٣٩٧ ٢٨دی ماه تا ٢۴ یزد، یزد اه دانش ریاض علوم در اخیر پیشرفت های بین الملل کنفرانس
١٣٩٧ دی ماه ٢٨ و ٢٧ تهران، بهشت شهید اه دانش كاربردها و هارمونی آنالیز سمینار هفتمین
١٣٩٧ بهمن ماه ١١ و ١٠ یزد، یزد اه دانش ایران گروه های نظریه کنفرانس یازدهمین

١٣٩٧ اسفندماه ١۶ و ١۵ سنندج، كردستان اه دانش جبر سمینار ششمین و بیست
١٣٩٧ اسفندماه ٢٢ و ٢١ نیشابور، نیشابور اه دانش زیست ریاضیات مل همایش اولین
١٣٩٧ اسفندماه ٢٣ و ٢٢ زنجان، زنجان تکمیل تحصیالت اه دانش آن كاربردهای و رها عمل نظریه سمینار پنجمین

١٣٩٨ اردیبهشت ماه اصفهان، اصفهان اه دانش آن کاربردهای و تابع آنالیز دوساالنه سمینار ششمین
١٣٩٨ مردادماه ٢٨ تا ٢۶ تبریز، تبریز فرهنگیان اه دانش ایران ریاض آموزش كنفرانس هفدهمین
٢٠١٩ آگوست ٢٩ تا ٢۶ روسیه، Southern Federal Univesity (CMCIII) قفقاز ریاض کنفرانس سومین

١٣٩٨ بهمن ماه تبریز، آذربایجان شهیدمدن اه دانش غیرخط آنالیز دوساالنه سمینار دهمین
١٣٩٨ بهمن ماه سمنان، سمنان اه دانش كاربردها و هارمونی آنالیز سمینار هشتمین

١٣٩٨ شهریور ١۵ تا ١١ رفسنجان، ( رفسنجان(ع عصر ول اه دانش كشور دانشجویی ریاض مسابقه سومین و چهل
١٣٩٨ اهواز، اهواز چمران شهید اه دانش توپولوژی و هندسه سمینار دهمین
١٣٩٨ شیراز، شیراز اه دانش ایران ریاض كنفرانس پنجاهمین
١٣٩٨ كرمان، كرمان باهنر شهید اه دانش آن كاربردهای و جبرخط دوساالنه سمینار دهمین
١٣٩٩ بوشهر، فارس خلیج اه دانش جبر سمینار هفتمین و بیست

١٣٩٩ بهمن ماه تهران، امیركبیر صنعت اه دانش كاربردها و هارمونی آنالیز سمینار نهمین
١٣٩٩ اسفندماه ٢١ و ٢٠ زاهدان، بلوچستان و سیستان اه دانش آن كاربردهای و رها عمل نظریه سمینار ششمین

١٣٩٩ سنندج، كردستان اه دانش آن كاربردهای و عددی آنالیز سمینار هشتمین
١٣٩٩ گیالن، گیالن اه دانش دینامی سیستم های و دیفرانسیل معادالت سمینار پانزدهمین
١۴٠٠ كرمان، كرمان باهنر شهید اه دانش ایران ریاض كنفرانس دومین و پنجاه
١۴٠٠ سبزوار، سبزواری یم ح اه دانش آن كاربردهای و جبرخط دوساالنه سمینار یازدهمین
١۴٠١ گیالن، گیالن اه دانش آن كاربردهای و عددی آنالیز سمینار نهمین

ایران ریاض انجمن حامیان
این از ایران ریاض انجمن اجرایی شورای كرده اند. حمایت ایران ریاض انجمن از خود پشتیبان های و كم ها با زیر نهادهای و مؤسسات

است. زار سپاس صمیمانه ارزشمند حمایت های
داده تخصیص ایران ریاض انجمن دبیرخانه به را تهران ورشو پارک در واق ساختمان تهران، ۶ منطقه شهرداری تهران: ۶ منطقه شهرداری •

است.
انجمن به را مؤثری كم های پروژه ها اجرای و ممیزی هزینه های تأمین در معاونت این جمهوری: ریاست فناوری و علم محترم معاونت •

است. ر تش و تقدیر قابل كه نموده
انجمن های از كدام هر به بالعوض كم عنوان به را مبلغ ساله هر كمیسیون این فناوری: و تحقیقات علوم، وزارت علم انجمن های كمیسیون •

م دهد. تخصیص خود پوشش تحت علم
، حقوق عضویت حق پرداخت با شده ذكر دوره در زیر پژوهش و آموزش ، فرهنگ مراكز و عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش : حقوق اعضای •

م شود. قدردان مؤسسه ها این در انجمن نمایندگان و مسئوالن رؤسا، از كرده اند. حمایت ایران ریاض انجمن از
١٣٩٧ مهرماه تا ١٣٩۶ مهرماه دوره حقوق اعضای

طباطبایی. عالمه و سمنان دامغان، اه های: دانش
١٣٩٨ مهرماه تا ١٣٩٧ مهرماه دوره حقوق اعضای

مالیر. و مشهد فردوس سمنان، فارس، خلیج ، خمین امام بین الملل اه های: دانش




