
  پژوهشكده رياضيات----------------------پژوهشگاه دانشهاي بنيادي 

  

  سمينار دوروزة منطق رياضي و كاربردهاي آن

  ۱۳۹۰ آذر ماه ۱۰و  ۹

  دانشگاه اصفهان با همكاري پژوهشكده رياضيات پژوهشگاه دانشهاي بنيادي

ضيات   يا ر هشكده پژو ضي يا ر منطق گروه يت سا وب در سمينار در كت شر گان شد فته ير پذ مي سا ا كه ند سا ر مي طالع ا آدرسبه به
http://math.ipm.ac.ir/logic/Events.html    ست ا شده داده يخ.قرار ـار ت تا كثر حدا يل ذ بخش سه ساس برا را سمينار در كت شر ينه هز يست با مي گان كنند كت ۱۳۹۰/ ۶/۹يكشنبه شر حساب شماره كد۴۱۵۰۱۳۵۲۵۱۰۰۹به نياوران شعبه ملي نك در(۱۷۰۱با يز وار بل ـيقا مل ـك ن با شـعب ـه ـام)كلي بن و نموده يز وار بنيادي نشهاي دا هشگاه پژو ضيات يا ر هشكده آدرس۶/۹/۱۳۹۰فيش بانكي را حداكثر تا تاريخ پژو ـه ب نيكي لكترو ضوعlogic@ipm.irا مو Registration Fees”با

تا“ يند نما سال كتار ـر ش ـان مك يشا ـا هم ميـسردر .گردد

  

ق.۱ هزينه ها • ا و سكان ا ينه متهز يال۰۰۰/۱۰۰ا ر يي.۲ يرا پذ و غذا ينه يال۰۰۰/۱۰۰هز ر هاب.۳ ذ و ياب ا يس سرو ينه يال۰۰۰/۱۰۰هز ر
از اياب و ذهاب • ستفاده ا ضي متقا كه ني گا شد فته ير پذ از سته ند آ طالع ا گانبه شد فته ير پذ ليست در و ند ا بوده هاب ذ و ياب ا يس شدسرو با مي يل ذ شرح به تهران از كت حر يخ تار كه ند سا ر مي ست ا يده گرد :مشخص

شنبه: به اصفهانتاريخ حركت ۸سه
عت۹/۱۳۹۰/ سا ۱۲:۳۰راس كت حر ض:محل يا ر و نظري يك فيز تحقيقيات كز مر صلي ا درب ميدان، بي جنو ضلع نياوران، نندياتميدان سا ر بهم حضور بوس تو ا كت حر محل در مقرر عت سا راس كه شود مي ضا تقا گان كنند كت شر كليه .از

عت۱۱/۹/۱۳۹۰جمعه:تاريخ برگشت به تهران سا ۱۰:۰۰راس
گزاري • بر و مت قا ا مت سمينارمحل قا ا محل صفهان، :آدرس داا تيد سا ا منازل عه مجمو جنب صفهان، ا نشگاه دا يب، جر هزار بان نسراينشگاه،خيا مهما تلفن صفهان ا نشگاه ۷۹۳۲۳۱۷:دا

-۰۳۱۱
شنبه:تاريخ پذيرش ۸سه

عت۹/۱۳۹۰/ سا بعد۱۴از به
يش   هما گزاري بر محل صفهان، :آدرس ضيا يا ر گروه صفهان، ا نشگاه دا يب، جر هزار بان خيا
  

 


