اعضای کارگروههای تخصصی در
دومین همایش راهبردی انجمن ریاضی
ایران
محمدرضا انتظاری

m_r_entezari@yahoo.com

کارگروه ریاضیات مدرسهای

اسمعیل بابلیان

babolian@khu.ac.ir

احمد پارسیان

parsian@taut.ac.ir

سید محمد حسن حسینی
علی رجالی
روح اهلل جهانیپور

m_h_hoseini@yahoo.com
a_rejali@cc.iut.ac.ir
jahanipu@kashanu.ac.ir

مانی رضایی

Mani_rezaie@yahoo.com

سهیال غالم آزاد

soheila_azad@yahoo.com

زهرا گویا

Zahra_gooya@yahoo.com

محمد علی نجفی

najafima@sina.sharif.edu

بیژن احمدی

Mani_rezaie@yahoo.com

مانی رضایی
ابوالفضل رفیع پور

Safi_mohammadreza@yahoo.com

محمدرضا صافی

soheila_azad@yahoo.com

سهیال غالم آزاد

momtahan_e@hotmail.com

احسان ممتحن

hmousavi@tabrizu.ac.ir

حمید موسوی

mirzavaziri@gmail.com

مجید میرزاوزیری

ashrafi@kashanu.ac.ir
azam@sci.ui.ac.ir

سید علیرضا اشرفی
سعید اعظم

mamini@modares.ac.ir

مسعود امینی

jamali@khu.ac.ir

علیرضا جمالی

rahimzn@ut.ac.ir

رحیم زارع نهندی

asalamip@gmail.com
moslehian@um.ac.ir

عباس سالمی
محمد صال مصلحیان

کارگروه بولتن انجمن
ریاضی

drafiepour@gmail.com

کارگروه جوانان

bakakavandi@gmail.com

مسعود آریننژاد

Esfandiar.eslami@uk.ac.ir

اسفندیار اسالمی
علیرضا جمالی

haghighi@kntu.ac.ir

حسن حقیقی

Safapoura@gmail.com

احمد صفاپور

a.abdollahi@ math.ui.ac.ir
skaazemi@yahoo.com
vaez@aut.ac.ir
m-vahidi@sbu.ac.ir

علیرضا عبداللهی
سیامک کاظمی
سید منصور واعظپور
محمد قاسم وحیدی اصل

D_m_dehghan@yahoo.com

محمد علی دهقان

mradjabalipour@gmail.com

مهدی رجبعلیپور

imamaghan@yahoo.com
emahmood@sharif.edu
Medghal2000@yahoo.com

محمد جلودار ممقانی
سید عباداله محمودیان
علیرضا مدقالچی

کارگروه
اساسنامه

jamali@khu.ac.ir

کارگروه انتشارات

m.ariannejad@gmail.com

قاسم برید لقمانی

ghojjati@yahoo.com

غالمرضا حجتی

Safi_mohammadreza@yahoo.com

محمدرضا صافی

abdollahi@shirazu.ac.ir

عبدالعزیز عبداللهی

vaez@aut.ac.ir

سید منصور واعظپور

azarpanah@ipm.ir

فریبرز آذرپناه

rashidzn@iasbs.ac.ir

رشید زارع نهندی

alishahi@sharif.ir

کسری علیشاهی

honary@hotmail.com
ghirati@yahoo.com
Omid.naghshineh@gmail.com

طاهر قاسمی هنری
مجتبی قیراطی
امید نقشینه ارجمند

mirzavaziri@gmail.com

مجید میرزا وزیری

bamdad5@hotmail.com

بامداد رضا یاحقی

کارگروه مسابقات

g.loghmani@gmail.com

مسعود آریننژاد

کارگروه کنفرانسها
و سمینارها

m.ariannejad@gmail.com

کارگروه سیاستگذاری پژوهشی

فریبرز آذرپناه

azarpanah@ipm.ir

ایمان افتخاری

eaman@ipm.ir

حسین حاجی ابوالحسن

hhaji@sbu.ac.ir

محمد رضا درفشه

daraf@ut.ac.ir

سیاوش شهشهانی

shahshah@sharif.edu

امید شهنی کرمزاده

karamzadeh@cua.ac.ir

سید عباداله محمودیان

emahmoud@sharif.edu

سیامک یاسمی
ملیحه یوسفزاده

حمیدرضا ابراهیمی ویشکی

کارگروه جوایز

مهدی بهزاد
مگردیچ تومانیان
عباس سالمی
نسرین سلطان خواه
سید منصور واعظپور

Siamak.yassemi@gmail.com
ma.yousofzadeh@ipm.ir

vishki@um.ac.ir
Behzad1936@gmail.com
toomanian@gmail.com
asalamip@gmail.com
soltan@alzahra.ac.ir
vaez@aut.ac.ir

Behzad1936@gmail.com
ahmad_p@khayam.ut.ac.ir
tabesh@sharif.ir
D_m_dehghan@yahoo.com
soltan@alzahra.ac.ir
honary@khu.ac.ir
karamzadeh@ipm.ir
ameri@ut.ac.ir

اسداله آسرایی
مهدی بهزاد
احمد پارسیان
یحیی تابش
محمد علی دهقان
نسرین سلطان خواه
طاهر قاسمی هنری
امید علی شهنی کرمزاده
رضا عامری

mohsen_m@modares.ac.ir

محسن محمدزاده

najafima@sina.sharif.edu

محمد علی نجفی

کارگروه برنامهریزی نقش انجمن در
تصمیم سازیها

asaraai@guilan.ac.ir

