
ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ١٠۶

اجرایی شواري  مصوبات
نشست هفتمین و بیست تصمیمات و مصوبات اهم

١٣٩٧ تیر ماه ٢٧

ایشان احتمال هدایای خصوص در نوری مقدم دکتر آقای حضور با •
انجام مذاکرات غیره و دانشجویی مسابقه از حمایت و انجمن به

شد.
فعالیت های و نرم افزار از گزارش رشیدی نیا جلیل دکتر آقای •

نمودند. ارائه ریاض کنفرانس ۴٩امین
با اجرایی شورای زارع نهندی، رحیم دکتر آقای گزارش از بعد •
جایزه امنای هیئت در ابراهیم محمدمهدی دکتر آقای عضویت

نمود. موافقت بهزاد
شورای بعدی جلسه در شد مقرر و مطرح بولتن جایزه آئین نامه •

شود. تصمیم گیری و مطرح اجرایی
شورای در انجمن نماینده عنوان به محمودی مژگان دکتر خانم •
٩٧/۴/٢۵ مورخ عموم مجم جلسه در ایران علم انجمن های
عبارت اند آراء ترتیب به نهایی شوندگان انتخاب و نمودند شرکت
همایون دکتر ‐ ٢ قبل) دوره (رئیس قاسم مجید دکتر ‐ ١ از:
‐ ۴ قبل) دوره (عضو خاوندکار دکتر ‐ ٣ قبل) دوره (عضو صدر
دوره (عضو یاض قره دکتر ‐ ۵ قبل) دوره (عضو مهربان دکتر
دکتر عل البدل: اعضای و شجاع دکتر ‐ ٧ سراج دکتر ‐ ۶ قبل)
(بازرس پرتوی دکتر : اصل بازرس ، سلطان خلیفه دکتر حبیبی،

قل نیا. دکتر عل البدل: بازرس قبل) دوره
پیشنهادی طرح برنامه از گزارش محمودی مژگان دکتر خانم •
١٣ روز در شد پیشنهاد نمودند. ارائه CWM به بانوان کمیته
برگزار بزرگداشت کشور در ریاضیات» در زن «روز اردیبهشت

شود.
رحیم دکتر آقای ،٩٧/۴/٢۵ مورخ ٨۵٨٢۵ شماره نامه به عطف •
آقای و پایه علوم کمیسیون در انجمن نمایندگ به زارع نهندی
ارتباطات فناوری کمیسیون در انجمن نمایندگ به معماریان دکتر
کمیسیون به نامه ای ط که شدند انتخاب تمدن و فرهنگ

شد. خواهند معرف علم انجمن های
مسابقه ۴٢امین از گزارش دهقان دکتر آقای و صادق خانم •
از تیم ٣٨ مسابقه این در نمودند. ارائه کشور دانشجویی ریاض
و نقره مدال ٨ طال، مدال ٧ و نمودند شرکت کشور اه های دانش
گردش از گزارش صادق خانم همچنین شد. اهدا برنز مدال ١٩
از دهقان دکتر آقای دادند. ارائه ریاض مسابقات و انجمن مال
و تقدیر مسابقات این در پویایی شان و فعالیت و انجمن دبیرخانه
علم اه دانش ریاست محمدزاده دکتر آقای اری هم نمودند. ر تش
نهایت جنبه ها همه در و بود فوق العاده و بی نظیر مازندران فناوری و
ماندگاری تجربه اه دانش این اران هم و ایشان همیاری و همدل

زد. رقم ایران ریاض مسابقه ۴٢ امین در را
آقای معرف خصوص در ریاض مسابقات علم کمیته پیشنهاد •
در شد قرار و مطرح بهزاد جایزۀ کاندیدای عنوان به قیراط دکتر

شود. مطرح بهزاد جایزه امنای هیئت جلسه
که « ریاض واژه «هزار کتاب از گزارش هنری قاسم دکتر آقای •
دو و دادند ارائه است، شده گردآوری ١٣٩۴ ‐ ١٣٨۵ سال های در
اهدا انجمن دبیرخانه به فرهنگستان طرف از را کتاب این از نسخه

نمودند.
شهرستان پرورش و آموزش مدیر زاده حسین امید آقای نامه •
خصوص در ٩٧/٣/١٢ مورخ شماره١٠٠/٠٣۴۴٩١ به رامهرمز
مطرح سوم» هزاره در ریاض «آموزش کنفرانس از معنوی حمایت

نگرفت. قرار موافقت مورد و
در ٩٧/٣/٣٠ مورخ ٢۵٩/۵ شماره به امیریان یوسف آقای نامه •
کاربرد و آموزش کنفرانس «دومین از معنوی حمایت خصوص

نگرفت. قرار موافقت مورد و مطرح ١٣٩٧ شهریور در « ریاض
کنفرانس اول روز با همزمان شهریور ١ تاریخ در بعدی جلسه •

شود. برگزار صنعت و علم اه دانش در ریاض
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