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ادواری نشریات و کتب
سال). در شماره ۶ ، انگلیس زبان (به بولتن سال)، در شماره ٢ (دوفصل نامه، ریاض اندیشه و فرهنگ سال)، در شماره ۴ (فصل نامه، خبرنامه

ادواری غیر نشریات و کتب
از گزیده ای ،( انگلیس ،٢ (جلد ماهانه همایش گزارش آمار، و ریاض واژه نامه ،( فارس ،١ (جلد ماهانه همایش گزارش (دوره ای)، اعضا راهنمای

. ١٣٨۵ ‐ ١٣۵٢ کشور دانشجویی ریاض مسابقات مسأله های ،(web site و CD : ترونی ال (انتشار ریاضیات انفجار ، ریاض مقاالت

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

داشت. خواهید مشارکت ایران ریاض انجمن مل نقش و ارکان تقویت در •
شد. خواهید برخوردار انجمن پوشش تحت همایش های تمام در ثبت نام تخفیف از •

م آورید. دست به را ریاضیات با مرتبط انجمن های و بین الملل انجمن های از برخ در عضویت تخفیف ان ام •
م یابید. حضور کشور ریاضیات جامعه بزرگ گسترۀ همراه های و هم فکری در •

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



ایران ریاض انجمن محترم اعضای
اینترنت نشان به ایران ریاض انجمن در حقیق عضویت تمدید یا نام ثبت برای م شود دعوت عالقمندان از بدین وسیله

فرمایند. مراجعه http://imsmembers.ir

طریق از یا نمایند واریز زیر حساب های شماره از ی به را زیر جدول شرح به ٩٩ مهر ‐ ٩٨ مهر دوره عضویت های حق است خواهشمند ضمناً
نمایید. پرداخت به اقدام ایران ریاض انجمن نام به اعضا سامانه در موجود اینترنت درگاه

۶٣١٩٨ کد بهجت آباد شعبه ملت بانک (IR ٨٢٠١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢١٠٩۵۴۶۴٧٢ شبا: (کد ٢١٠٩۵۴۶۴٧٢ حساب شماره •
٠٠٣٧ کد غربی زند کریم خان شعبه تجارت بانک ٢٩۶٢۵٢٨٢۴ حساب شماره •

تجارت بانک ۵٨۵٩٨٣٧٠٠٠٠۵۶٨۴٢ کارت شماره •
م باشد. راستا این در محترم اعضای پیشنهادات پذیرای ایران ریاض انجمن دبیرخانه

٩٩ ٩٨ ‐مهر مهر دوره برای عضویت حق

توضیحات ساله پن ساله چهار ساله سه ساله دو ساله ی عضویت ها
۶/٩٠٠/٠٠٠ ۵/۵٠٠/٠٠٠ ۴/١٠٠/٠٠٠ ٢/٧٠٠/٠٠٠ ١/۵٠٠/٠٠٠ پیوسته

اعضای برای قیمت حداقل
تخفیف با ساله ی وابسته

ریال ۶٠٠/٠٠٠ برابر
م باشد.

١/٣٠٠/٠٠٠ ٧٠٠/٠٠٠ وابسته

پس سال ی تا حداکثر فارغ  التحصیل اعالم با دکتری دانشجویان
انجمن عضو ان رای طور به نماینده تأیید با دکتری دوره اتمام از

بود. خواهند

دکتری فارغ التحصیالن

در تحقیق ایران انجمن ایران، ریاض معلمان و علم انجمن های اتحادیه فرانسه، ریاض انجمن ا، آمری ریاض انجمن ایران، آمار انجمن اعضای •
مختلف سطوح معلمین و دانش آموزان دانشجویان، فازی، سیستم های انجمن ایران، رمز انجمن ایران، ریاضیات خانه های شورای انجمن عملیات،
و آموزش کارت و تاریخ) (با معتبر دانش آموزی یا دانشجویی کارت انجمن ها)، اعضای (برای عضویت کارت کپی ضمیمه با م توانند پرورش و آموزش

م گیرد. تعلق دوساله و ی ساله عضویت های به تخفیف که است ذکر به الزم شوند. برخوردار درصدی ۵٠ تخفیف از پرورش



ورشو پارک داخل ورشو، خ نبش ، نجات الله استاد خیابان تهران،
۴١٣١ ‐ ١٨۴۵ پست صندوق تهران،

٨٨٨٠٧٧٧۵ ،٨٨٨٠٧٧٩۵ ،٨٨٨٠٨٨۵۵ نمابر: و تلغن
iranmath@ims.ir : الترونی نشان

http://www.ims.ir اه: منزل

ایران ریاض انجمن
١٢۵٨ شماره ،١٣۵٠ تأسیس
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ایران ریاض انجمن در حقوق عضویت

١٣۵٠/٩/٢۵ تاریخ در و شده یل تش ایران در ریاض دانش توسعه و بسط هدف با كه است علم صرفاً انجمن ایران ریاض انجمن
فنّاوری و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته علم انجمن های كمیسیون نظر زیر انجمن این است. رسیده ثبت به ١٢۵٨ شماره تحت
در كه ایران ریاض انجمن م دهد. گزارش وزارتخانه این پژوهش معاونت به جزئیات با را خود ساالنه خرج و دخل و م كند فعالیت

علم ارگان های و سازمان ها اه ها، دانش وزارتخانه ها، بین از شادمان با است بوده فراوان خدمات مصدر خود فعالیت قرن نیم حدود
تكمیل م شود آغاز ١٣٩٨ مهرماه اول از كه ساله ی دوره عضویت شرط م پذیرد. حقوق عضویت به را تعدادی فرهنگ و
(IR 820120000000002109546472 (کدشبا: ٢١٠٩۵۴۶۴٧٢ حساب شماره به ریال میلیون بیست مبل حداقل واریز و زیر فرم
نام ٠٠٣٧ به کد غربی زند خان کریم شعبه تجارت بانک ٢٩۶٢۵٢٨٢۴ حساب شماره به یا و ۶٣١٩٨ كد آباد بهجت شعبه ملت بانك
اندیشه و فرهنگ خبرنامه، ادواری: نشریه سه جمله از را، خود نشریات كلیه انجمن لطف، این قبال در است. ایران ریاض انجمن
با را اه دانش یا موسسه آن آرم و نام مربوط دوره در و م فرستد حقوق اعضای آدرس به را ایران ریاض انجمن بولتن و ریاض

م كند. ذكر خبرنامه در ایران ریاض انجمن حامیان زمره در تقدیر

ایران ریاض درانجمن حقوق عضویت فرم

...................................................................................... اه/مؤسسه: دانش نام
.......................................................................... نشریات: ارسال جهت پست نشان
............................. : پست كد ................................................................
..................................... آن: كد و دورنگار ..................................... آن: كد و تلفن

................................ : ترونی ال پست
□ شود ارسال پیوست فهرست در مذکور کتابخانه های نشان به □ شود ارسال فوق نشان به نشریات از ..........نسخه تعداد

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

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

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



ورشو پارک داخل ورشو، خ نبش ، نجات الله استاد خیابان تهران،
۴١٣١ ‐ ١٨۴۵ پست صندوق تهران،

٨٨٨٠٧٧٧۵ ،٨٨٨٠٧٧٩۵ ،٨٨٨٠٨٨۵۵ نمابر: و تلغن
iranmath@ims.ir : ترونی ال نشان

http://www.ims.ir اه: منزل

ایران ریاض انجمن
١٢۵٨ شماره ،١٣۵٠ تأسیس

π
∫

MATHEMATICAL

IR
A
N
IA
N

SO
C
IE
TY

ی ریا ن انا ا
١٣۵٠

ایران ریاض انجمن ادواری نشریات اشتراک فرم

سال هر كه است ایران ریاض انجمن ـ پژوهش علم و ترویج ـ علم نشریه دو بولتن و ریاض اندیشه و فرهنگ
م    شوند. ارسال انجمن حقوق و حقیق اعضای به و منتشر شماره چهار و سه در ترتیب به

مؤسسات و كتابخانه ها برای سال) در شماره ۴) خبرنامه با همراه نشریه دو این ٩٩ مهر ٩٨ مهر از ساله ی اشتراک حق
است. ریال ۶/٠٠٠/٠٠٠ جمعاً

شبا: (کد ٢١٠٩۵۴۶۴٧٢ حساب شماره به را مبل این م توانند اشتراک به عالقه مندان
٢٩۶٢۵٢٨٢۴ حساب به یا و ۶٣١٩٨ كد آباد بهجت شعبه ملت بانک (IR 820120000000002109546472

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