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  انجمن ریاضی ایرانانجمن ریاضی ایران
 1258، شمارۀ 1350تأسیس 

  

 

 
 

 رم اشتراک نشریات ادواری انجمن ریاضی ایرانف      
 

نشریه علمی ـ ترویجی و علمی ـ  پژوهشی             دو فرهنگ و اندیشه ریاضی و بولتن        
انجمن ریاضی ایران است که هر سال در دو شماره  منتشر و به اعضای حقیقی و حقوقیِ                     

 .انجمن ارسال می    شوند
 شماره در   4( این دو نشریه همراه با خبرنامه        86 الی مهر   85 از مهر  سالهحق اشتراکِ یک    

 .ریال است 000/004   جمعاًسساتمؤها و  برای کتابخانهو تعدادی گزارش ) سال
 بانک ملت شعبه    10101عالقه مندان به اشتراک می توانند این مبلغ را به حساب جاریِ              

ارت شعبه    بانک تج    296252824، و یا حساب جاری        8/6319 تهران کد     -بهجت آباد 
 به نام انجمن ریاضی ایران واریز کنند و فیشِ آن را به                 0037کریمخان زند غربی کد      

 .نشانی انجمن بفرستند
 
 

 : .............................................................................................................................مؤسسه/نام دانشگاه
 

 :  ........................................................................................................................................ نشانی پستی
 

 ..............................: ....................دورنگار و کد آن: ..................................................  تلفن و کد آن
 
 
 به نام انجمن ریاضی ایران به مبلغ      .......................................... یش پرداختی به حساب جاری      ف

 .ریال پیوست است................................... 
 

 ......................  : ..........................................نام و نام خانوادگی مسئول
 : ..........................................................سمت            
 : .................................................تاریخ            

 
 
 

 :ضاء                                                                             محل ام 
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  انجمن ریاضی ایرانانجمن ریاضی ایران
 1258، شمارۀ 1350تأسیس 

 

 
 حقوقی در انجمن ریاضی ایرانعضویت 

 
انجمن ریاضی ایران انجمنی صرفاً علمی است که با هدف بسط و توسعۀ دانش ریاضی در ایران تشکیل شده     

این انجمن زیر نظر کمیسیون انجمن های      .  به ثبت رسیده است    1258 تحت شماره    25/9/1350و در تاریخ    
فعالیت می کند و دخل و خرج ساالنه خود را با جزئیات به            علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری         
انجمن ریاضی ایران که در بیش از ربع قرن فعالیت خود             . معاونت پژوهشی این وزارتخانه گزارش می دهد      

مصدر خدمات فراوانی بوده است با شادمانی از بین وزارتخانه ها، دانشگاه ها، سازمان ها و ارگان های علمی و                  
 آغاز  1385 شرط عضویت دوره یک ساله که از اول مهرماه. ادی را به عضویت حقوقی می پذیردفرهنگی تعد

، بانک ملت   10101 میلیون ریال به حساب جاری شماره          سهمی شود تکمیل فرم زیر و واریز حداقل مبلغ         
ی کد   بانک تجارت شعبه کریمخان زند غرب     296252824  و یا حساب جاری       8/6319شعبۀ بهجت آباد کد     

در قبال این لطف،  انجمن کلیه نشریات خود را، از جمله چهار                .   به نام انجمن ریاضی ایران است       0037
خبرنامه، گزارش، فرهنگ و اندیشه ریاضی و بولتن انجمن ریاضی ایران را به حداکثر پنج                  : نشریه ادواری 

 حامیان  م آنان را با تقدیر در زمرۀ       کتابخانه از کتابخانه های اعضای حقوقی می فرستد و در دورۀ مربوط نا            
 .انجمن ریاضی ایران در خبرنامه ذکر می کند

 
 فرم عضویت حقوقی درانجمن ریاضی ایران

 
 ................................................................................................................................................................. :ؤسسهم/نام دانشگاه

 ..................................................................................................................................................................................: ستی پنشانی

: .......................................................................................................... کد پستی.................................................................................
 ......................................................................: ورنگار و کد آند: ....................................................................  تلفن و کد آن

  .....................................................................................................:الکترونیک پست
 

  به نشانی کتابخانه های مذکور در فهرست        □نسخه از نشریات به نشانی فوق ارسال شود          ...... تعداد
 □پیوست ارسال شود 

به  به نام انجمن ریاضی ایران     .............................................................. ضمناً فیش پرداختی به حساب جاری       
 .ریال پیوست است .................................... مبلغ

 
  ........................................................ :سمت ..............................................................  گی مسؤولنام و نام خانواد

 
  امضای مسؤول ..................................... :تاریخ
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  انجمن ریاضی ایرانانجمن ریاضی ایران
  1258، شمارۀ 1350تأسیس 

 

                                                              فرم درخواست عضویت حقیقی      
 .)در این قسمت چیزی ننویسید          (                                                                                                                                    

 :د عضویتک

 :مشخصات فردی.1
 :Name.....  .............................................................................................................................: .....نام.......... .............................................: ..نام خانوادگی

 : .........................................شماره شناسنامه..  : .................................محل تولد.............. ، سال .............، ماه ..........روز: تاریخ تولد  □ زن  □مرد
 
 :مشخصات تحصیلی.2

 ): ....................................ذکر شود(□  غیره□  دیپلم□نی  کاردا□  کارشناسی□  کارشناسی ارشد□دکتری: آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده
 ...): ...........................................................ذکر شود(□  غیره□  صنایع□  فیزیک□  کامپیوتر□  آمار□ریاضی:  رشته تحصیلی

 
  ....: ..............آخرین سال عضویت در انجمن ریاضی ایران.3
 
   □وابسته    □پیوسته: نوع عضویت درخواستی. 4
 
 :مشخصات شغلی. 5

   □  دانشجوی کارشناسی ارشد□  دانشجوی دکتری□  آموزگار□  دبیر□  دستیار□ مربی□  استادیار□  دانشیار□استاد: مرتبه علمی
 ..........................................): .....ذکر شود(□  غیره□  دانشجوی کاردانی□                دانشجوی کارشناسی

.....  ...........................................................................................................................................................................................):یا تحصیل( محل خدمتنشانی
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .........................: .....................................................دورنگار محل خدمت و کد آن.......................  .........: ................................فن محل خدمت و کد آنتل
 
 :این قسمت فقط توسط اعضای وابسته تکمیل شود. 6

 . می باشم□بولتن انجمن ریاضی ایران. 2   □ فرهنگ و اندیشه ریاضی .1 تمتقاضی دریافت مجال
 
 :نشانی پستی برای مکاتبه و ارسال نشریات. 7

...........................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................: ..تلفن تماس و کد آن: ....................................................... کد پستی................................................. 
 ........ ..................................... .:نآدورنگار و کد ..................................................................................................................................: ............نشانی الکترونیکی      

 
  و تاریخامضاء................................................   هنام و نام خانوادگی تکمیل کنند          ریال........ .......................  پرداختیمبلغ      

  
 :توضیحات

 . رجه کارشناسی ارشد یا دکتری دارید در مقابل عضویت پیوسته و در غیر اینصورت در مقابل عضویت وابسته عالمت بزنیدی علوم ریاضی د هاچنانچه در یکی از رشته. 1
  .انند به عضویت شورای اجرایی درآیند و در مجمع عمومی صاحب رأی باشند توطبق اساسنامه انجمن تنها اعضای پیوسته می. 2
 .شد با ریال می150000ن برای عضویت پیوسته در قبال دریافت تمامی نشریات ادواری انجم 86 مهرــ8 5حق عضویت ساالنه جهت دوره مهر. 3
 ،"جمن ریاضی ایران  بولتن ان " یا   "فرهنگ و اندیشه ریاضی   " ریال، خبرنامه وگزارش و یکی از مجالت         60000گزارش   برای عضویت وابسته در قبال دریافت خبرنامه و        86 مهر ــ8 5مهرحق عضویت ساالنه جهت دوره      . 4

 .یال می باشد ر120000 ریال و کلیه نشریات ادواری انجمن 90000به زبان انگلیسی
و ) برای اعضای انجمن ها  (توانند با ضمیمه کردن کپی کارت عضویت          می پرورش ختلف آموزش و  مآموزان و معلمین سطوح      دانش ،دانشجویان ،اعضای انجمن آمار ایران، انجمن ریاضی آمریکا، انجمن ریاضی فرانسه         . 5

 . درصدی برخوردار شوند50از تخفیف پرورش  و کارت آموزش و ) با تاریخ(معتبر  یا دانش آموزی کارت دانشجویی 
 بانک تجارت شعبه کریمخان زند غربی       296252824ساب جاری    و یا ح   8/6319 بانک ملت شعبۀ بهجت آباد کد        1010 1 ید یا آنرا به حساب جاری     ازانید حق عضویت خود را به یکی از نمایندگان انجمن بپرد           تومی. 6
 .، تهران، بفرستید418/13145 ایران، صندوق پستی واریز کنید و رسید آن را همراه با تکمیل شدۀ این فرم به نشانی انجمن ریاضیبه نام انجمن ریاضی ایران  0037کد

 




