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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
فرم تكمیل م شود آغاز ١۴٠١ مهرماه اول از كه ساله ی دوره عضویت شرط م پذیرد. حقوق عضویت به را تعدادی فرهنگ و
ویژه) حقوق (عضویت ریال میلیون هشتاد یا عادی) حقوق (عضویت ریال میلیون پنجاه مبل حقوق عضویت حداقل واریز و زیر
(IR 060180000000000296252824 شبا: (کد ٠٠٣٧ کد غربی زند کریم خان شعبه تجارت بانک ٢٩۶٢۵٢٨٢۴ حساب شماره به
فرهنگ خبرنامه، ادواری: نشریه سه جمله از را، خود نشریات كلیه انجمن لطف، این قبال در است. ایران ریاض انجمن نام به
یا موسسه آن آرم و نام مربوط دوره در و م فرستد حقوق اعضای آدرس به را ایران ریاض انجمن ژورنال و ریاض اندیشه و

م كند. ذكر سایت و خبرنامه در ایران ریاض انجمن حامیان زمره در تقدیر با را اه دانش

ایران ریاض درانجمن حقوق عضویت فرم
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