خبرنامه انجمن ریاض

شماره پیاپی ١۶٧و ١۶٨

گزارش »سومین گرامیداشت

ایران

مریم میرزاخان

۴٣

برای بانوان در سراسر دنیا انگیزهبخش شد و پیام

جهت کشف و ش وفایی مریمهای دی ر .پیشنهاد نامگذاری روز ٢٢

روز زنان در ریاضیات«

اردیبهشت به نام »روز زنان در ریاضیات« به ابتکار کمیتۀ بانوان
انجمن ریاض ایران و تصویب کمیته زنان اتحادیۀ بینالملل ریاض

زهره مستقیم ∗ )عضو کمیتۀ بانوان(

جامه عمل پوشید .انجمن ریاض ایران نیز با بنیانگذاری جایزۀ مریم
میرزاخان

گام

در پاسداشت جای اه علم

و انسان

بانوی سرفراز

ایرانزمین برداشت «.ایشان در پایان سخنان خود از فعالیت هیئت

امنای جایزۀ مریم میرزاخان که با بررس دقیق پروندههای نامزدهای
این جایزه و با رعایت معیارهای بینالملل برنده اولین دورۀ این جایزه
را مشخص کردند ،تقدیر و به برندۀ این جایزه تبری

گفتند.

سپس خانم دکتر اشرف دانشخواه ،دبیر محترم کمیتۀ بانوان ،در

سخنان خود ضمن تش ر از شرکتکنندگان در این همایش با اشاره به
برگزاری چهار مراسم کمیتۀ بانوان با هم اری دانش اه بوعل سینا ،از
آقای دکتر یعقوب محمدیفر ،رئیس محترم وقت دانش اه بوعل سینا،

مراسم سومین گرامیداشت روز زنان در ریاضیات با هم اری دانش اه
بوعل سینا در روز چهارشنبه  ٢٢اردیبهشت  ،١۴٠٠از ساعت  ١۶ال

محترم وقت انجمن ریاض

بهصورت مجازی برگزار شد.

این مراسم در ساعت  ١۶با تﻼوت آیات

از کﻼماللّه مجید آغاز

جمهوری اسﻼم

ایران آقای دکتر

سید حسن علوی ضمن تش ر از کمیتۀ بانوان انجمن ریاض

ایران

و دانش اه بوعل سینا برای برگزاری این مراسم به شرکتکنندگان
خوشآمد گفتند و از آقای دکتر رحیم زارعنهندی ،نمایندۀ انجمن

ریاض

ایران ،دعوت کردند که سخنان خود را شروع نمایند.

آقای دکتر رحیم زارعنهندی اظهار داشتند» :بسیار مفتخرم

که از طرف آقای دکتر سیدمنصور واعظپور ،رئیس محترم انجمن

ریاض

ایران ،در مورد پروفسور مریم میرزاخان

صحبت نمایم٢٢ .

اردیبهشت زادروز بانویی است که دریافت جایزۀ فیلدز ،باﻻترین جایزه

در ریاضیات ،بخش

از افتخارات او بوده است .از افتخارات دی ر

او م توان به درخشش او در دانش اه صنعت
انجمن ریاض

دانش ده علوم پایه که ام ان برگزاری مراسم از طریق دانش اه
بوعل سینا را فراهم کردند ،تش ر نمودند .ایشان همچنین از رئیس

 ١٩:٣٠و از طریق پیوند

شد .پس از پخش سرود مل

و معاون پژوهش

ایشان و همچنین رئیس محترم و معاون پژوهش

شریف ،المپیادهای

ایران و المپیادهای بینالملل  ،پذیرش در ی

معتبرترین دانش اههای دنیا ،دریافت جوایز متعدد ،و استخدام در ی

از

ایران ،آقای دکتر سیدمنصور واعظپور و

شورای محترم اجرایی انجمن در این دوره و دورۀ قبل برای حمایت
از تش یل کمیتۀ بانوان تش ر کردند .خانم دکتر اشرف دانشخواه

در ادامه بیان کردند ،آنچه امروز ما را در این مراسم مجازی گرد هم
آورده است نامگذاری روز تولد ستارۀ درخشان آسمان علم ریاض

در ایران و جهان به نام »روز زنان در ریاضیات« است که مصادف

با  ٢٢اردیبهشت و  ١٢ماه م

است؛ گرامیداشت بانویی اندیشمند و

فرهیخته که اولین برندۀ زن و اولین ایران
این شخصیت جاودان یعن

برنده جایزۀ فیلدز است.

زندهیاد پروفسور مریم میرزاخان

که نه

تنها دوران کوتاه حیاتش درخت پرثمر و ریشهداری را به جهانیان
عرضه کرده است ،بل ه وفاتش نیز تحرک فوقالعادهای در ایران و
جهان ایجاد کرده است .اگر به تارنمای  May12مراجعه کنید خواهید

دید که در صدها نقطه از جهان در این روز و این هفته مراسم

به

یاد ایشان برگزار م کنند .در ایران نیز تاکنون  ٢٠دانش اه برای

گرامیداشت این روز اعﻼم برنامه کردهاند.

از پیشروترین دانش اهها اشاره کرد که با تﻼش و ابتکار کمنظیر به آن

دریافت مدال فیلدز توسط ایشان انگیزۀ تش یل کمیتۀ بانوان

انسان نمونه و شاخص م سازد ،پرواز او

کشورهای مختلف شد .در ایران نیز از حدود  ۶سال پیش کمیتۀ

نائل آمده است .در کنار همۀ افتخارات ،عشق به زندگ

بارز اخﻼق  ،که از او ی

و سجایای

هم ش فت آور بود ٢٢ .اردیبهشت به پاس دستاوردهای عال

ایشان

»روز زنان در ریاضیات« نامیده شده است و در راستای آرمانهای

در اتحادیه بینالملل

ریاض دانان و بسیاری از کمیتههای بانوان در

بانوان به درخواست برخ

از بانوان جامعۀ ریاض

کشور و با انگیزۀ

کشف استعدادها و ایجاد نشاط در دختران و بانوان ایران

در جهت

خبرنامه انجمن ریاض

۴۴

توسعۀ علوم ریاض

در ایران و جهان تش یل شد و تاکنون منشأ خیر

و برکات زیادی بوده است .از جمله م توان به نامگذاری روز زنان
در ریاضیات اشاره کرد که پیشنهادیۀ آن توسط کمیتۀ بانوان انجمن

ریاض در مجم اتحادیه بینالملل ریاض دانان در شهر ریودوژانیرو

١

ایران

بهار و تابستان ١۴٠٠

شد .دی ر سخنران مراسم خانم دکتر ح یمه محمدی ،عضو محترم
هیئت علم

دانش اه آزاد اسﻼم  ،بودند که به بیان سخنران

تحت عنوان »ریاضیات و بیماریهای عفون « پرداختند.

خود

در سال  ٢٠١٨میﻼدی ارائه و تصویب شد .پیشنهاد ایجاد جایزۀ مریم
میرزاخان و تصویب آن توسط شورای اجرایی انجمن ریاض ایران از

دی ر اقدامات کمیته بانوان است .پس از تش یل هیئت امنا و تدوین
آئیننامۀ این جایزه و اعﻼم فراخوان ،پروندۀ  ٣۵نفر از متقاضیان
بررس و در نهایت ،امسال اولین دورۀ این جایزه در این مراسم معرف

م شود.

خانم دکتر اشرف دانشخواه در پایان سخنان خود ضمن اشاره به

دی ر فعالیتهای کمیته بانوان از اعضای کمیتۀ برگزارکننده سومین

گرامیداشت روز زنان در ریاضیات ،اعضای کمیته بانوان ،و سایر
هم اران

که در برگزاری این مراسم سهیم بودهاند تش ر کردند.

ایشان همچنین از سخنرانان مراسم دکتر معصومه نصیری کناری،

دکتر ح یمه محمدی ،و دکتر کامران وفا که دعوت کمیتۀ بانوان

برای ایراد سخنران

در این مراسم را پذیرفتهاند قدردان

کردند.

در ادامه مراسم ،نماهنگِ زنان نامدار در عرصۀ ریاضیات‐قسمت

اول ،که توسط کمیتۀ بانوان تهیه شده بود ،پخش شد .در ادامه آقای

دکتر سیدحسن علوی اظهار داشتند که برای این مراسم از سرکار

خانم دکتر ماری فرانسواز روی  ٢رئیس محترم کمیتۀ بانوان اتحادیه

بینالملل

ریاض دانان دعوت به عمل آمده بود اما متاسفانه ایشان

به دلیل مش ﻼت فن

نتوانستند بهصورت مجازی در مراسم شرکت

نمایند .ایشان ضمن اظهار تأسف از این بابت اسﻼیدهای خود را
ارسال کردهاند که توسط خانم دکتر اشرف دانشخواه ارائه م شود.

سپس خانم دکتر اشرف دانشخواه ضمن ارائه اسﻼیدها به چ ونگ

تش یل کمیتۀ بانوان اتحادیه بینالملل

میﻼدی اشاره و ضمن معرف

ریاض دانان در سال ٢٠١۵

اعضا به بیان فعالیتهای این کمیته

پرداختند .عﻼقهمندان برای اطﻼع از فعالیتهای این کمیته م توانند
مراجعه کنند.

به تارنمای آن به آدرس

در ادامۀ مراسم ،خانم دکتر معصومه نصیری کناری ،عضو محترم

هیئت علم

دانش اه صنعت

شریف ،به ایراد سخنران

تحت عنوان

»تأثیر کوید  ١٩روی زنان فعال در حوزۀ علوم ،فناوری ،مهندس  ،و

ریاضیات ) :(STEMچالشها و فرصتها« پرداختند.
در ادامه مراسم نماهنگ

تحت عنوان مراسم روز زنان در

ریاضیات در ایران که توسط کمیته بانوان انجمن تهیه شده بود پخش

علم

در ادامۀ مراسم خانم دکتر ح یمه ماهیار ،عضو محترم هیئت
دانش اه خوارزم

میرزاخان  ،گزارش
روند بررس

و رئیس هیئت امنا جایزۀ پروفسور مریم

از تدوین آییننامه این جایزه ،اعﻼم فراخوان و

پروندههای متقاضیان ارائه کردند و در پایان گزارش،

خانم دکتر ملیحه یوسفزاده ،عضو هیئت علم

دانش اه اصفهان،

را به عنوان برندۀ اولین دوره این جایزه معرف کردند .در ادامۀ مراسم
خانم دکتر ملیحه یوسفزاده ،برندۀ اولین دورۀ جایزه ،از برگزارکنندگان
در جهت

مراسم و کمیتۀ بانوان که از زمان تش یل تاکنون شرایط

فعالیت بیش از پیش بانوان جامعۀ ریاض ایجاد کردهاند ،تش ر کردند.
سپس آقای دکتر عل

رجایی به معرف

سخنران پایان

مراسم،

دکتر کامران وفا ،پرداختند .در ادامه ،دکتر کامران وفا سخنران

تحت عنوان »فیزی

خود

و توپولوژی در ابعاد پایین« را ارائه کردند که

مورد استقبال حاضرین قرار گرفت .در پایان سخنران

حاضران در

جلسه در حدود  ۴۵دقیقه سؤاﻻت خود را با ایشان مطرح کردند .با
توجه به اطﻼعرسان

قبل

کمیتۀ بانوان ،در بین شرکتکنندگان در

جلسه که در حدود  ٢۵٠نفر بودند ،تعدادی از دانشجویان و اعضای

هیئت علم

رشته فیزی

از دانش اههای مختلف شرکت داشتند.

ذکر این نکته ﻻزم است که گزارش تصویری این مراسم در تارنمای

کمیتۀ بانوان انجمن ریاض

ایران قرار دارد .در پایان مراسم ،از

شرکتکنندگان خواسته شد که عکس

ساعت  ١٩:٣٠به پایان رسید.
∗

به یادگار ب یرند .مراسم در

دانش اه علم و صنعت ایران
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