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عضويت حقوقي در انجمن رياضي ايران
انجمن رياضی ايران انجمنی صرفاً علمی است كه با هدف بسط و توسعة دانش رياضی در ايران تشكيل شده
و در تاريخ  0531/8/53تحت شماره  0531به ثبت رسيده است .اين انجمن زير نظر كميسيون انجمنهاي
علمی وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فنّاوري فعاليت می كند و دخل و خرج ساالنه خود را با جزئيات به
معاونت پژوهشی اين وزارتخانه گزارش میدهد .انجمن رياضی ايران كه در حدود نيم قرن فعاليت خود
مصدر خدمات فراوانی بوده است با شادمانی از بين وزارتخانهها ،دانشگاهها ،سازمانها و ارگانهاي علمی و
فرهنگی تعدادي را به عضويت حقوقی میپذيرد .شرط عضويت دوره يك ساله كه از اول مهرماه 9316
آغاز میشود تكميل فرم زير و واريز حداقل مبلغ دوازده میلیون ريال به شماره حساب 5018389805
(كدشبا (IR 151051111111115018389805 :بانك ملت شعبه بهجت آباد كد  95081و يا به شماره
حساب  589535158بانك تجارت شعبه كريم خان زند غربی كد  1150به نام انجمن رياضی ايران است.
در قبال اين لطف ،انجمن كليه نشريات خود را ،از جمله سه نشريه ادواري :خبرنامه ،فرهنگ و انديشه
رياضی و بولتن انجمن رياضی ايران را به حداكثر دو كتابخانه از كتابخانههاي اعضاي حقوقی میفرستد و در
دورة مربوط نام و آرم آن موسسه يا دانشگاه را با تقدير در زمرة حامیان انجمن رياضی ايران در خبرنامه
ذكر میكند.

فرم عضويت حقوقی درانجمن رياضی ايران
نام دانشگاه/مؤسسه................................................................................................................................................................. :
نشانی پستی.................................................................................................................................................................................. :
.................................................................................كد پستی .......................................................................................................... :
تلفن و كد آن .................................................................... :دورنگار و كد آن...................................................................... :
پست الكترونيك..................................................................................................... :

تعداد  ......نسخه از نشريات به نشانی فوق ارسال شود □ به نشانی كتابخانههاي مذكور در فهرست
پيوست ارسال شود □
ضمناً فيش پرداختی به حساب جاري  ..............................................................به نام انجمن رياضی ايران به
مبلغ  ....................................ريال پيوست است.
نام و نام خانوادگی مسؤول  ..............................................................سمت............................................................... :
تلفن همراه........................................................ :

تاريخ ..................................... :امضاي مسؤول

