
ایران ریاض انجمن خبرنامه
٣۵ ١٧٠ ١۶٩و پیاپی شماره

 یادداشت ها و اخبار
جديد كهادهای با كاربردها و رياضيات كارشناس درس برنامۀ معرف

توتونیان∗ فائزه

تحصیالت مقط اولین کاربردها١ و ریاضیات کارشناس دورۀ
ریاض کاربردی و نظری اصول دانشجو آن در که است اه دانش

که شود تربیت گونه ای به باید دانشجو دوره این در فرا م گیرد. را
طریق از را جامعه با مرتبط مسائل تحلیل و منطق تفکر توانایی
با آشنایی ضمن دانشجو همچنین، کند. پیدا ریاض مدل سازی
و ببیند آموزش را ریاضیات کاربردهای از برخ ، ریاض مفاهیم

زندگ در واقع مسائل حل به منظور را علم ارهای راه و روش ها
گروه های درس برنامه های به توجه با ازاین رو، فراگیرد. روزمره
تأکید با و بین الملل روز مدل های دنیا، معتبر اه های دانش ریاض
گسترش، هدف با و مل شرایط و کشور اه های دانش انات برام
در آن آموختگان دانش و ریاض علم تأثیرگذاری بیشتر و اعتال
توسط ریاض کارشناس دورۀ برای جدیدی درس برنامۀ جامعه،
و مشهد فردوس اه دانش ریاض علوم دۀ دانش علم هیئت اعضای
فناوری و تحقیقات علوم، وزارتِ ٢٣٨٠۶/٢١ شمارۀ آئین نامه براساس
هیئت دارای اه های دانش به درس اختیارات تفویض خصوص در
گرفته نظر در زیر مهم نکات جدید برنامۀ در است. شده تدوین ممیزه،

شده اند:
علم انتقال به منظور ریاض کارشناسان تربیت و آموزش •

سایرین، به ریاضیات پایه ای
علم نیازهای پاس گویی به قادر که دانشجویان تربیت •

باشند، مهندس و علوم رشته های سایر دانشجویان
دانش آموختگان، بهترِ شغل آیندۀ برای مناسب بستری تأمین •

دانشجویان، متفاوت عالقه های و توانایی ها به توجه •
در دانشجویان تحصیل ادامۀ برای مناسب شرایط ایجاد •

بین رشته ای، و ریاض علوم رشته های
در متعارف و ضرورت حد در الزام تخصص دروس تعیین •

، آموزش حداقل های تأمین راستای
کهادهای قالب (در هدفمند و متنوع اختیاری دروس ایجاد •
‐اقتصادی، مال داده، علوم صنایع، مهندس کامپیوتر، علوم
کاربردی ریاض و محض ریاض کهادهای و ریاض آموزش
جبر، آنالیز؛ بسته های شامل: پیشنهادی بسته های با همراه
؛ محاسبات ریاضیات هندسه‐توپولوژی؛ ترکیبیات؛ و گراف

و علم توانایی های افزایش برای ترکیبیات) بهینه سازی؛
دانشجویان، مهارت

در بین الملل روز معیارهای مطابق جدید، دروس ارائه ان ام •

، ریاض مدل سازی به ویژه کاربردی مختلف زمینه های
ریاضیات با دانشجویان آشنایی برای مناسب بستری ایجاد •

، محاسبات ریاضیات به کارگیری توانایی و  استنتاج
برای دانشجویان توانمندسازی برای مناسب بستری ایجاد •
، برنامه نویس به ویژه و ریاض مختلف نرم افزارهای از استفاده
مسائل بیان برای ریاض دانشجویان توانمندسازی به توجه •

آن ها. حل و ریاض زبان به ر دی علوم کاربردی

توجۀ و تأکید جدید، برنامۀ نظری دروس سرفصل های تنظیم در
الت مش و مسائل حل در دانشجویان توانمندسازی بر بیشتری
اقتصادی و تولیدی ، صنعت از اعم جامعه مختلف بخش های
است. شده ریاض مدل سازی طریق از و علم روش های با
که شده اند تنظیم به گونه ای کاربردی دروس سرفصل های به عالوه،
مسائل حل برای موجود نرم افزارهای از مربوطه درس در دانشجویان
مختلف مهارت های و توانایی ایجاد بر عالوه امر این کنند. استفاده
علوم مسائل حل در ریاض علم به کارگیری برای دانش آموختگان در
دوره های در تا م دهد قرار آنها اختیار در را فرصت این ر، دی
خود عالقه مورد گرایش در ل مش هیچ بدون تکمیل تحصیالت

دهند. تحصیل ادامه
سرفصل و دروس جدول های و درس واحدهای ، کل مشخصات

پیوند طریق از برنامه این دروس
http://mathstat.um.ac.ir/images/253/forms/

barnamedarsiryaziatkarbordha.pdf

سوال ها م توانند اه ها دانش محترم اساتید است. دست یابی قابل
بهروز دکتر آقای ایمیل به برنامه این درباره را خود پیشنهادهای یا
محض ریاض گروه استاد ،(bmashf@um.ac.ir) مشایخ فرد

نمایند. ارسال مشهد، فردوس اه دانش

مشهد فردوس اه دانش ∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠٠ زمستان و پاییز ٣۶

* کانادا ریاض انجمن رئیس پیام
پایدار پیشرفت و پایه علوم بین الملل سال مناسبت به

نگوییم اگر بیشتر، در م نامند) STEM را آن  معموال (که پایه علوم
وه باش عنوان عل رغم هستند. محروم کامال جهان کشورهای همۀ،

معیشت شرایط ، دولت ساالنۀ بودجه های به اجمال نگاه آن،
دانشمندان غیبت نیز و دانشمندان، متوسط حد از کمتر حت یا متوسط
نوع، این از ر دی متعدد عوامل و کالن سیاس تصمیم گیری های در
موجود مراتب سلسله در را پایه علوم خُرد و پایین اه جای ش بدون

م کند. ار آش ما جامعۀ در

دور مرکزی نقطۀ ی حول فوق الذکر دستۀ در موارد همۀ
ارتباط رسانه های بعدی، کالن مقصر اقتصادی. و مال امور م زنند:

بررس با و برگردیم پیش دهه چند به دهید اجازه هستند. جمع
عنوان به زمان آن در دریابیم. آسان به را رسانه ها مخرب اثر کوتاه
خوانندگان و بزرگ اران ورزش مطمئناً ، دبیرستان دانش آموز ی
عادت حال این با بودند. ما ستاره های و وها ال بین در افسانه ای
رنسانس، در علم مردان علم، بال شش مانند کالسی آثار داشتیم
زیاد اشتیاق با را داروین چارلز از گونه ها خاستگاه و سارتون جرج از
ریاضیات مبادی مانند ارهایی شاه به دنبال کتابخانه ها در بخوانیم.

احترام نهایت با و م گشتیم وایتهد نورت  آلفرد و راسل برتراند از
درس های بزرگ قط مجلدهای حمل با م کردیم. رفتار آن ها با
احساس آن در موجود مسائل مورد در بحث و ، فیزی در فاینمن
جوایز و مهم رویدادهای به مربوط اخبار مشتاقانه م کردیم. قدرت

جهان نمادهای از به غیر م کردیم. دنبال را پایه علوم در بزرگ
کوری، ماری کانتور، جورج مانند ر دی بسیاری انیشتین، آلبرت مانند
فهرست در فلمینگ ساندر ال و مندلیف دیمیتری ، پالنک س م
نیستند. اینگونه کنون نسل تأسف کمال با بودند. ما ستاره های
فراهم ما فرزندان برای را متفاوت کامال بهشت اجتماع رسانه های
تلفن های در روز هر که هستند کسان آنها ستاره های است. کرده
نوبل جایزۀ کنندگان دریافت مطمئناً و م بینند را آن ها خود همراه
از نفر میلیون صدها بین در که ویدیوهایی در فیلدز مدال برندگان و
م شناسند را جابز استیو آن ها نم شوند. ظاهر م شود، پخش آن ها
برجسته دانشمند ی عنوان به او از خود دبیرستان پروژه های در و
که مردی مورد در هرگز زیاد احتمال به حال، این با م کنند. یاد
که واقع علم غول ، ریچ دنیس درگذشت، او از زودتر روز ٢٧ فقط

است. شده ارسال ایران ریاض انجمن برای مشرق دکتر آقای از ایران ریاض انجمن رئیس دعوت به پیام این *



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٣٧ ١٧٠ ١۶٩و پیاپی شماره

اختراع را س یونی سیستم عامل نیز و C و B نویس برنامه زبان های
اجتماع رسانه های واژگونه سازی این هزینۀ نشنیده اند. چیزی کرد،

م پردازد. پایه علوم را
نسل در پایه علوم به اشتیاق عدم باعث ر دی عوامل از بسیاری
برجسته بنیادی مورد دو فقط کوتاه یادداشت این در م شوند. جدید
مؤسسات و اه ها دانش مال وضعیت در بازنگری بدون اگر شده اند.

اجتماع ه های شب نگرش در جدی تغییرات ایجاد بدون و تحقیقات
حت نم توانیم باشیم، تغییری هر گونه خواهان جوان، نسل به نسبت

ادامه فزاینده تری سرعت با کنون مخرب پدیدۀ و کنیم حرکت ذره ای
داشت. خواهد

بزرگ گام های ایران ریاض انجمن کنون تا پیش نیم قرن از
درخت متعدد شاخه های شناساندن باالخص و پایه علوم اعتالی جهت
درجۀ محققان بی نظیر تعداد است. برداشته ایران در ریاضیات تنومند

ثمرۀ دنیا، مختلف اقصانقاط در همچنین و ایران، در ریاض اول
متمادی سالیان که است ریاض محترم اساتید شائبه بی زحمات
نگاه روشن علم انجمن های در نیز و اه ها دانش در را علم چراغ
موجود الت مش تمام عل رغم نیز کنون روزگار در داشته اند.
تبعات و درآورد زانو به را دنیا عمال که فراگیری اپیدم به رغم و
بود، خواهد ملت ها و دولت ها همه گریبان گیر متمادی سال های آن
در را ریاضیات مشعل کماکان ایران ریاض انجمن گران قدر اران هم
علوم بین الملل سال در امیدوارم نگه داشته اند. فروزان ایران سراسر
پایه های بیشتر یم تح جهت جدی تر عزم شاهد پایدار توسعۀ و پایه

باشیم. رسانه ای و اجرایی امور متصدیان جانب از ریاض انجمن

مشرق جواد
کانادا ریاض انجمن رئیس و کب الوال، اه دانش

اروپا∗ ریاض انجمن جایزۀ
اصل∗∗ ندایی خدیجه

جایزۀ برندۀ رومانیایی‐مولداویایی ریاض دانِ فیلیب١ سیمیون
، دینامی سیستم های بین ارتباط های او شد. اروپا٢ ریاض انجمن
جبری، هندسه و تایشمولر٣، و موضع ن هم فضاهای در به خصوص

است. کرده مطالعه را پیچیده هندسۀ و هاج۴ نظریۀ به ویژه
در قبال و است اگو شی اه دانش دانشیار حاضر حال در فیلیب
‐ ٢٠١٨) بود ۶ کل کرس ر پژوهش پیشرفته۵ مطالعات مؤسسۀ
را جوانان برای تحصیل کم هزینۀ هاروارد اه دانش در و  ٢٠١٩)؛
سیستم های جایزۀ اولین ٢٠١۶ سال در .(٢٠١ ‐ ٢٠١٨۶) کرد دریافت
در هندسه و دینامی مرکز توسط جوان ریاض دانان برای دینامی

کل تحقیقات کم هزینۀ همچنین او شد. اهدا او به پن ایالت
موسسۀ توسط که است کرده دریافت ٢٠١ ‐ ٢٠٢١۶ سال برای را

م شود. اعطا کل ریاضیات
انجمن نظارت تحت ی بار چهار سال هر اروپا ریاضیات کنگرۀ

جوان ریاض دانان به جایزه ده آن در و م گردد برگزار اروپا ریاض
اعطا باشند داده انجام ریاضیات در عال تحقیقات که سال ٣۵ زیر
این در را مذکور جایزۀ زیر افراد فیلیپ، سیمیون بر عالوه م کند.

کرده اند: دریافت دوره
ساندر ال ، رومان از ٨ کارایان آنا آلمان، از آدیپراسیتو٧ ساندر ال کریم
فنالند، از ١١ موتام کایسا روسیه، از لوگانوف١٠ ساندر ال و افیموف٩
انگلستان از تورن ج اسپانیا، از سرا١٣ کواکیم ویتنام، از نم١٢ تن فان

اکراین. از ا١۴ ویازوفس مارینا و
‐ ایران ریاض دان زاهدی، سارا که است الزم نکته این ذکر

است. کرده دریافت ٢٠١۶ سال در را جایزه این نیز سوئدی،
∗ https://8ecm.si/prizes/53.

زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه دانش ∗∗
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١۴٠٠ زمستان و پاییز ٣٨

پور ‐خواجه ثبوت جایزۀ
ندایی اصل∗ خدیجه

راست) (سمت خواجه پور دکتر و چپ) (سمت ثبوت دکتر

این در م گذرد. سال هفت ‐خواجه پور ثبوت جایزۀ عمر از یده: چ
م پردازیم. جایزه این معرف به یاداشت

خواجه پور ‐ ثبوت جایزۀ معرف
به علوم پایه مختلف شاخه های در هرسال ‐خواجه پور ثبوت جایزۀ
توسعه  در مؤثری نقش آن ها پژوهش های که کشور جوان محققین
بیستمین با همزمان م شود. اهدا است، داشته کشور علم جامعه 
جایزه این زنجان، علوم پایه   تکمیل تحصیالت اه دانش تأسیس سال

تن و آن ها مال حمایت با اه، دانش این استادان از گروه ابتکار به
اه دانش بانیان علم ردهای روی و اهداف به عالقه مندان از چند
استاد و ثبوت یوسف استاد زنجان، علوم پایه تکمیل تحصیالت

نهاده  شده است. بنیان خواجه پور، محمد رضا
پژوهش آثار مهم ترین که سال ۴٠ از جوان تر افراد به جایزه

در اصل مالک م شود. اهدا باشند، رسانده به ثمر ایران در را خود
سط در که است شاخص و برجسته پژوهش های برندگان، تعیین
باشند. مربوط رشته  در عمیق تأثیر دارای و شناخته شده بین الملل

شاخه های از تعدادی در سال هر ، چرخش به صورت جایزه
علوم و زیست علوم زمین، علوم ، شیم ، فیزی ، (ریاض علوم پایه

م شود. اعطا رایانه)

جایزه برندگان انتخاب شیوۀ 
جوایز علم کمیته  جایزه، اعطای از قبل سال ی برنده، انتخاب برای
انتخاب شود، اعطا آن ها در جایزه است قرار که رشته هایی از هری در
اعضای توسط سال سه مدت به امنا هیئت بین از کمیته دبیر م شوند.

بالمان مجدد انتخاب دوره اتمام از پس که م شود انتخاب امنا هیئت
م شود. انجام افتخاری به صورت فعال اعضای خدمات است.

نظر اظهار و موجود مدارک به توجه با رشته هر علم کمیته 
سه حداکثر امنا هیئت به مبسوط گزارش ط داوران و مشاوران

معرف جایزه اخذ شایسته  نامزدهای به عنوان اولویت ترتیب به را نفر
دریافت شایسته  را نامزدها از هیچ ی م تواند کمیته این م کند.
اعطا رشته آن در جایزه سال آن در صورت این  در که نداند، جایزه

نم شود.

‐خواجه پور ثبوت جایزۀ ریاض شاخه  برندگان معرف
ایمان دکتر جایزه این دورۀ اولین برندۀ :١٣٩٣ اول دوره 
جایزۀ افتخاری دکتر بود. بنیادی دانش های ده  پژوهش از افتخاری
هندسه  زمینه  در که ارزنده ای کارهای برای را پور ‐خواجه ثبوت
کرد. دریافت داده، انجام گره ها نظریه  و بعدپایین توپولوژی همتافته،
مرکز در استقرار از پس اصیل، پژوهش های انجام بر عالوه ایشان
داخل از چه ان نخب جذب برای زیادی تالش بنیادی پژوهش های
متعددی فعالیت های به این بر عالوه و است کرده خارج از چه و کشور
سمینارهای سامان ده در مشارکت مختلف، دروس ارائۀ جمله از
توپولوژی و ریاض علوم مرزهای همایش دوره چند مانند مختلف
، کارشناس مقاط در دانشجویان راهنمایی همین طور و تهران در
زمینۀ در ارزشمند کتاب ی تألیف و دکتری و کارشناس ارشد
سابقه دلیل به افتخاری ایمان است. پرداخته بعدپایین توپولوژی
دعوت با است توانسته باال بین الملل علم اعتبار و خود درخشان
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در مختلف ریاض همایش های کیفیت جهان برجستۀ ران پژوهش از
کم داخل علم محیط رشد و پویایی به و بخشد ارتقا را کشورمان

.[٢] بنماید شایان

و چپ) (سمت جایزه دورۀ اولین برندگان معرف حال در زارع نهندی رشید دکتر
راست) (سمت جایزه دورۀ اولین برندۀ افتخاری، ایمان دکتر

جایزه دورۀ سومین برندۀ نصیری، میثم دکتر

بنیادی دانش های اه پژوهش از نصیری میثم دکتر سوم١٣٩۶: دوره 
ارتباط و ارگودی نظریۀ ، دینامی سیستم های در پژوهش دلیل به
دریافت را جایزه این انی م و هندسه توپولوژی، با موضوعات این

بین الملل کنگره مدعو سخنران نصیری، میثم دکتر است. کرده
(فیزی دان وفا کامران از پس ایشان بود. ٢٠١٨ سال در ریاض دانان
فریدون ،( اصل سخنران هاروارد‐ اه دانش استاد و ایران برجستۀ
مریم و مدعو) سخنران پردو‐ اه دانش سرشناس (استاد شهیدی
اه دانش استاد و فیلدز نشان برندۀ زن ریاض دان (اولین میرزاخان
این به که است ایران چهارمین مدعو) و اصل سخنران استنفورد،
این در که است ایران ساکن ریاض دان اولین و م شود نائل موفقیت

.[٣] پرداخت سخنران ایراد به مدعو سخنران عنوان به کنگره

سوم دوره جایزۀ اهدای مراسم در شرکت کنندگان از جمع

آثار برای اصفهان اه دانش از میرزایی داود دکتر :١٣٩٩ ششم دوره 
معادالت حل در ه شب بدون محاسبات روش های زمینه  در ارزنده
اولین ایشان است. کرده دریافت را جایزه این پاره ای دیفرانسیل
زمینه در و است کاربردی ریاض رشتۀ در جایزه این دریافت کننده 
مقاالت دیفرانسیل معادالت حل برای شعاع پایه ای توابع کاربرد
وریتم های ال و آن ها کاربرد توسعه  به و نوشته عمیق تحقیق
آثار مهم ترین از ی است. کرده کم روش، این از آمده به دست
حال در که است پیشرفته عددی آنالیز کتاب تألیف میرزایی دکتر
برای مرج کتاب به عنوان کشور اه های دانش از بسیاری در حاضر
م شود. استفاده کارشناس ارشد دوره  پیشرفته عددی آنالیز درس
مشخص چهارچوب ی ایجاد به فارس زبان به کتاب این تألیف

است. کرده شایان کم پیشرفته عددی آنالیز درس از به روز و

جایزه دورۀ شمشمین برندگان ، زارع مهدی دکتر و میرزائ داود دکتر
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‐ ثبوت جایزه  دریافت کنندگان درباره  نکات از ر دی ی
اهدای است، کاربردی ریاض با مرتبط نوع به که خواجه پور
اه دانش زمین شناس استاد غالم عل دکتر به دوره دومین جایزه 
از گسترده طور به خود، پژوهش کارهای در ایشان است. تهران
نتایج و کرده اند استفاده معکوس مسائل شاخه در ریاض ابزارهای

همچون معتبری نشریات در تحقیقات شان
SIAM Journal on Imaging Sciences

است. شده منتشر
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هایدلبرگ برندگان گردهمایی
اصل∗ ندایی خدیجه

یده: چ
دیدار محققان بعدی نسل با کامپیوتر علوم و ریاضیات برندگان

م کنند.

معرف
هفته ای ی کنفرانس ی (HLF) هایدلبرگ١ برندگان گردهمایی
ریاضیات رشته های جوایز برندگان با جوان محقق ٢٠٠ آن در که است
جوان محققان این م گذرانند. ر دی ی با تعامل در کامپیوتر علوم و
جایزه آبل، جایزه کنندگان دریافت با شده اند انتخاب دقت با که
نوانلینا٢ جایزه و فیلدز مدال محاسبات، در ACM جایزه تورینگ،
تأسیس ٢٠١٣ سال در که HLF م نشینند. گفت وگو و بحث به

سازمانده هایدلبرگ برندگان گردهمایی بنیاد توسط ساالنه شد،
م شود.

علم برنامه های از ترکیبی به صورت گردهمایی این کار دستور
است. شده طراح شرکت کنندگان بین تبادل آغاز برای اجتماع و
که م کنند سخنران خود عالقۀ مورد موضوعات مورد در برندگان
سخنران ها این است. کننده شرکت جوان دانشمندان متوجه عمدتاً
در جوان محققان و برگزیدگان بین فشرده بحث های شروع نقطۀ باید
کنفرانس ی گردهمایی این که معناست بدان این باشد. مجم طول
انگیزه ایجاد منظور به که است رویدادی ه بل نیست، معمول علم
فضایی فراهم کردن است. دانشمندان بعدی نسل به الهام بخشیدن و
این اصل هدف که است چیزی ایده ها تکامل و ل گیری ش برای

م کند. مشخص را گفتمان

علوم که اشتیفتونگ٣ شیرا کالوس آلمان بنیاد توسط HLF
شد. راه اندازی م کند، ترویج را کامپیوتر علوم و ریاضیات ، طبیع
سپ۴، بنیانگذاران از ی و دان فیزی (٢٠١۵ ‐ ١٩۴٠) شیرا کالوس
برای باهوش جوان ذهن های برای فرصت کردن فراهم ایدۀ از الهام با
کرد. فراهم بنیاد این وجود برای را زمینه خود، علم وهای ال با تعامل
و برگزارکنندگان بین رسم توافق نامه ی ،٢٠١٢ سال م ٢٢ در
انجمن بنیاد بعد سال و شد امضا اسلو در جوایز اهداکننده مؤسسات

شد. تأسیس رسم طور به هایدلبرگ برندگان

خبر

م شود دعوت بااستعداد ریاض دانان و کامپیوتر جوان دانشمندان از
در که هایدلبرگ» برندگان گردهمایی در  «نهمین شرکت برای تا
برندگان گردهمایی نهمین دهند. درخواست م شود، برگزار آلمان
خواهد برگزار ٢٠٢٢ سپتامبر ٢٣ تا ١٨ آلمان، هایدلبرگ در هایدلبرگ
تورینگ جایزۀ آبل، جایزۀ فیلدز، مدال برندگان همۀ HLF در شد.
محاسبات در ACM جایزۀ و نوانلینا جایزۀ محاسبات!)، نوبل (جایزۀ
دانشمندان از این، بر عالوه کنند. شرکت آن در که است شده دعوت
به دعوت مسابقه در شرکت برای استعداد با و جوان ریاض دانان و

م آید. عمل
زمینه های در استادان بین تعامل برای عال فرصت ی HLF
این طول در است. جوان استعدادهای و کامپیوتر علوم و ریاضیات
داده انحصاری ان ام این جوان محققان به هفته ای، ی کنفرانس
که دریابند و کنند برقرار ارتباط خود علم وهای ال با تا م شود
1Heidelberg Laureate Forum (HLF) 2Nevanlinna 3Klaus Tschira Stiftung (KTS) 4Systems Applications and Products(SAP)
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محققان رسیده اند. خود رشته های صدر به برگزیده، برندگان ونه چ
ارسال را خود درخواست های داشتند فرصت ٢٠٢٢ فوریۀ ١١ تا جوان

کنند.

توضیحات
یا ی به نروژ پادشاه توسط که است بین الملل جایزۀ ی آبل: جایزۀ
به که فیلدز مدال و آبل جایزۀ م شود. اهدا برجسته ریاض دان چند
نام گذاری (١٨٠٢ ‐ ١٨٢٩) آبل هنری نیلز نروژی ریاض دان افتخار
م شود. توصیف ریاض دانان» نوبل «جوایز عنوان به اغلب شده،
نروژ کرون میلیون ۶ مبل به نقدی جایزۀ ی با همراه جایزه این

است. ا) آمری دالر میلیون ی با برابر (تقریباً

در اساس نوآورانۀ سهم که م گیرد تعلق افرادی به : ACMجایزۀ
کابردهای و تأثیر ، عمق بخش طریق از محاسبات گسترش و ایجاد
حرفه ای دوران نیمۀ یا ابتدا در این بر عالوه و دارند رشته این گستردۀ
از موقوفه ی توسط و است دالر ٢۵٠٠٠٠ جایزه این هستند. خود
در محاسبات در ACM جایزه م شود. مال حمایت Infosys Ltd

علوم در ACM-Infosysبنیاد جایزۀ عنوان با ٢٠١۵ تا ٢٠٠٧ سال  های
م شد. اعطا محاسبات

بین الملل کنگرۀ در بار ی سال چهار هر نوانلینا: رولف جایزۀ
ریاض جنبه های در برندگان برجستۀ مشارکت دلیل به ریاض دانان

١ از قبل نباید برنده سال ۴٠ تولد م شود. اعطا اطالعات علوم
این دهد. رخ م شود، اهدا جایزه آن در که کنگره ای سال ژانویه
فنالندی ریاض دان افتخار به شده، تأسیس ١٩٨١ سال در که جایزه
شروع با شد. اعطا ٢٠١٨ تا ١٩٨٢ سال از و نام گذاری نوانلینا رولف
ادامه IMU آباکوس مدال عنوان به جایزه این ،٢٠٢٢ سال در کنگره

یافت. خواهد
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روسیه در (ICM) ریاض دانان بین الملل کنگرۀ برگزاری عدم

ریاض انجمن به (IMU) ریاضیات بین الملل اتحادیۀ نامۀ اساس بر
گرفته تصمیم اتحادیه این اجرایی کمیتۀ که م رساند اطالع به ایران،
این از پیش که را (ICM) ریاض دانان بین الملل کنگرۀ که است
به شود، برگزار روسیه سن پترزبورگ در ٢٠٢٢ سال ژوئیه در بود قرار
ان رای همه، برای رویداد این در شرکت کند. برگزار مجازی صورت
برگزار حضوری به صورت باید که نیز ICM عموم مجم بود. خواهد
جوایز ر دی و فیلدز جایزۀ اهدای شد. نخواهد برگزار روسیه در شود،

گرفت. خواهد صورت عموم مجم از بعد روز نیز، ریاض
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