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دکتري دانش آموختگان
تکمه داش اعتماد سینا
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ایران ریاض انجمن همایش های اینترنت اه پای

به بلندمدت دسترس ان ام ایجاد و فضا ی در همایش ها تمام گردآوری و پارچ ی به منظور اجرایی، شورای مصوبه طبق
و هندسه سمینار ٩امین و ٨امین سامانه تاکنون م گردد. طراح تاوب ی سامانه در انجمن همایش های کلیه آن ها، اطالعات
عددی آنالیز سمینار ششمین ایران، ریاض کنفرانس ۴٨امین و ۴٧امین آن، کاربردهای و رها عمل نظریه سمینار دومین توپولوژی،
گرفته قرار بهره برداری مورد نرم افزار این از استفاده با آن کاربردهای و ریاض آنالیز سمینار دومین و بیست و آن کاربردهای و

است.
دبیرخانه با همایش از پیش سال ی الزم هماهنگ های انجام جهت است خواهشمند پیش رو همایش های محترم مسئولین از

نمایند. حاصل تماس ایران ریاض انجمن

، صادق اکرم
ایران ریاض انجمن دبیرخانه رئیس
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