
ایران ریاضی انجمن عادی عمومی مجمع گزارش

جلسه) (منشی جاهدی∗ صدیقه

از نفر ١٠٣ از بیش شرکت با و ١۴٠٠/٠۵/٠۵ مورخ ١٧ ساعت در ایران ریاضی انجمن عادی عمومی مجمع جلسۀ

سپس و رئیسه هیئت رئیس به عنوان زارع نهندی رحیم دکتر آقای جلسه این در شد. تشکیل برخط به صورت پیوسته اعضای

انتخاب منشی به عنوان جاهدی صدیقه دکتر خانم و ناظر به عنوان دهقان محمدعلی دکتر آقای و موسوی حمید دکتر آقای

سالۀ ۴ دورۀ در گرفته صورت اقدامات از جامعی گزارش واعظ پور، دکتر آقای اجرایی، شورای محترم دبیر ابتدا شدند.

چالش های رفع در خصوص کشور مسئوالن تصمیمات بر ریاضی انجمن پیشنهادات و نظرات تأثیرگذاری و ١ - ١٣٩٧۴٠٠

محترم کارشناسان ریاضی، انجمن دبیرخانه رئیس صادقی خانم سرکار از سپس رساندند. حاضران سمع به مطالبی موجود

قدردانی و تشکر نموده اند، یاری را اجرایی شورای اعضای انجمن، اهداف پیشبرد در به نوعی که عزیزانی سایر و انجمن دفتر

وضعیت و انجمن مالی سالِ یک از مبسوطی گزارش انجمن، خزانه دار ایرانمنش دکتر آقای جلسه، ادامۀ در آوردند. به عمل

توسط امور پیشرفت از ساالنه گزارش ارائه و مالی گزارش تأیید از پس کردند. قرائت ١ - ١٣٩٧۴٠٠ دورۀ مالی عملکرد

این در رسید. تصویب به جلسه در حاضر اعضای آرای به اتفاق انجمن مالی ترازنامه بازرس، به عنوان رشیدی نیا دکتر آقای

اجرایی شورای اعضای انتخاب و رأی گیری نحوۀ در خصوص انتخابات، کمیته رئیس به عنوان تاجبخش دکتر آقای جلسه

پایان تا ١۴٠٠ مهر دورۀ برای را علی البدل اعضای و اصلی اعضای سپس و رساندند حاضرین سمع به جامعی گزارش

نامزدهای آن از بعد و پرداختند پیشنهادات طرح به جلسه در حاضر اعضای از تعدادی کردند. معرفی ١۴٠٣ شهریور

انجمن دفتر سوی از که پیوندی آدرس به رجوع با سپس، شدند. معرفی بودند کرده آمادگی اعالم قبل از که انجمن بازرسی

را خود رای توانستند می شد ارسال شخص برای که رهگیری کد و ملی کد نام خانوادگی، و نام درج با حاضران گردید معرفی

به عنوان نظری محمدعلی دکتر آقای و اصلی بازرس به عنوان دانشخواه اشرف دکتر خانم آراء، شمارش از پس نمایند. ثبت

با تام وکالت ایران ریاضی انجمن دبیرخانه رئیس صادقی اکرم خانم به مجمع خاتمه، در شدند. انتخاب علی البدل بازرس

را مربوط دفاتر و دهند انجام صنعتی مالکیت و شرکت ها ثبت ادارۀ در را انجمن ثبتی امور کلیۀ تا داد به غیر توکیل حق

رسید. پایان به ٢٠ ساعت در جلسه کنند. امضا
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