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 نوشته ها

ریاضیات در زنان روز گرام داشت اولین
همایش) برگزاری کمیته (دبیر محمودی∗ مژگان

اردیبهشت ٢٢ روز ریاضیات» در «زنان روز گرام داشت اولین مراسم
مریم یاد زنده تولد سالروز در (٢٠١٩ م ماه ١٢ با (برابر ١٣٩٨

بهشت شهید اه دانش در ٢٣:٣٠ ال ١٨:٣٠ ساعت از میرزاخان
مدعوان و شرکت کنندگان شد. برگزار نفر ٢٠٠ حدود حضور با
اجرایی شورای ادوار اعضای و رؤسا، سوتان، پیش از تعدادی مراسم
دوره ای های هم و معلمان استادان، از برخ ایران، ریاض انجمن
دوره های دانشجویان ، علم اعضای هیئت از جمع ، میرزاخان مریم
تعدادی کشور، مختلف اه های دانش کارشناس و تکمیل تحصیالت
هیئت اعضای از چند تن و دبیرستان دانش آموزان و ریاض معلمان از

بودند. « میرزاخان مریم «بنیاد مدیره
دکتر خانم ها از بودند عبارت همایش برگزاری کمیته  اعضای
دانشخواه اشرف دکتر پیام نور)، اه (دانش آمل احمدی خدیجه
جعفری راحله دکتر ،( علم دبیر همدان، سینا بوعل اه (دانش
گلستان)، اه (دانش صنعت علیزاده محبوبه دکتر ،( خوارزم اه (دانش
مژگان دکتر ،( بهشت شهید اه (دانش زاده کرم  شهن نگار دکتر
مستقیم زهره دکتر اجرایی)، دبیر ، بهشت شهید اه (دانش محمودی
خواجه اه (دانش مل فرشته دکتر ایران)، صنعت و علم اه (دانش
اجرا و ارائه زیر صورت به گردهم آیی این برنامه .( طوس نصیرالدین

شد:
علوم ده دانش دانشجویان توسط مدعوان و شرکت کنندگان از . ١

دکتر و کرم  زاده شهن نگار دکتر خانم ها سرپرست به و ریاض
شد. ثبت نام و استقبال مستقیم، زهره

اه دانش ریاض علوم ده دانش رئیس گنجعل دکتر آقای . ٢
ایران ریاض انجمن رئیس واعظ پور دکتر آقای و بهشت شهید

گفتند. آمد خوش حاضرین به
فعالیت های و زندگ درباره انجمن بانوان کمیته که کلیپی . ٣
پخش بود، نموده تهیه میرزاخان مریم پژوهش و آموزش

شد.
گزارش انجمن، بانوان کمیته دبیر محمودی مژگان دکتر خانم . ۴

و ایران ریاض انجمن در بانوان کمیته ل گیری ش ونگ چ از
بانوان کمیته به ریاضیات» در «زنان روز پیشنهاد طرح و تهیه

کردند. ارائه (CWM) ریاض دانان بین الملل اتحادیه
اولین در بانوان کمیته نماینده دانشخواه اشرف دکتر خانم . ۵
در ، ١(WM)2ریاض دانان بین الملل اتحادیه زنان کنفرانس
در «زنان روز طرح ارائه گزارش خود، سخنان اول بخش
در آن تصویب نهایت در و مذکور، کنفرانس در ریاضیات»
دوم بخش در ایشان نمودند. قرائت را کنفرانس عموم جلسه
ایران، ریاض انجمن بانوان کمیته اینکه اعالم با خود، سخنان
زنان روز نخستین برگزاری کننده هماهنگ جهان گروه عضو
برگزاری برای جهان فعالیت های از است، شده ریاضیات در
مختلف کشورهای و قاره ها از دنیا نقطه ١٠٠ از بیش در روز این
پیام سه خود، سخنران پایان بخش در ایشان دادند. خبر
بتول دکتر ، CWMرئیس روی٢، فرانسوا ماری‐ دکتر خانم ها
مراسم برای که را CWMاعضای از پرگر۴ شریل دکتر و تنبای٣
پخش بودند، نموده ارسال ویدئو و اسالید صورت به ایران در ما

کردند.
مریم تاریخ نقش و شخصیت مورد در کرم زاده، دکتر آقای . ۶
اعتالی در بانوان نقش و توانایی ها همچنین ، میرزاخان

کردند. سخنران ریاضیات
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سخنان در شریف) صنعت اه دانش (از جعفری امیر دکتر آقای . ٧
توصیف ساده و شیوا بیان با را میرزاخان مریم علم کارهای

نمودند.
از حمایت صندوق رئیس افتخاری ایمان دکتر آقای . ٨
نقش مورد در توضیح ضمن خود سخنران در ران، پژوهش
از صندوق ویژه حمایت بر کشور، علم توسعه در بانوان

کردند. تأکید ریاض دان بانوان پژوهش فعالیت های
هنرجویان توسط مریم» «جان جمله از موسیق قطعه چند . ٩

شد. اجرا پویا موسیق اه آموزش
از بازدید آن از پس و افطار، صرف برای شرکت کنندگان . ١٠
زیبای سالن به « میرزاخان مریم زندگ از «یادی اه نمایش
به اه نمایش این شدند. دعوت اه دانش استادان رستوران

احمدی آمل دکتر خانم سرپرست به و بانوان کمیته همت
بود. شده دیده تدارک و تهیه ری فر عس خانم طراح و
(یادنامه) یادبود دفتر در یادداشت هایی حاضرین همچنین،

نگاشتند. میرزاخان مریم
مراسم، این در شد. برگزار هدایا و جوایز اهدای و تقدیر مراسم . ١١
سوتان، پیش از چند تن همراه به ایران ریاض انجمن رئیس
سلطانخواه، نسرین دکتر خانم ها از تقدیر، بخش در (الف)
چند عنوان به حجازیان شیرین دکتر و ماهیار، یمه ح دکتر
که کشور ریاض دکتری دانش آموخته بانوان نخستین از نفر
ارائه ایران ریاض انجمن و ریاض جامعه به ارزنده ای خدمات

کردند. ر تش و تقدیر نموده اند،
بانویی دو عنوان به گویا دکتر و توتونیان دکتر خانم ها از (ب)
را ریاض انجمن اجرایی شورای ادوار در عضویت سابقه که

آمد. عمل به تقدیر داشته اند،
کمیته و ایران ریاض انجمن بانوان کمیته اعضای از (پ)
روز نمودن مطرح در تالش های شان برای مراسم برگزاری
تقدیر مراسم، برگزاری و جهان جامعه در ریاضیات در زنان

شد.
که بانوان عنوان به ایران ریاض انجمن دفتر اعضای از (ت)

مهم سهم انجمن فعالیت های موفقیت  در صمیمانه و همواره
شد. قدردان کرده اند، ایفا

مدن سعیدی سارا دکتر خانم به جوایز، اهدای بخش در (ث)
‐مشترک علم و پژوهش بخش دو در برگزیده عنوان به
استادیار حاضر حال در که ایشان شد. اهدا جایزه ای ، بین الملل
هستند، امیرکبیر صنعت اه دانش کامپیوتر علوم و ریاض گروه

کارشناس مدارک و الزهرا اه دانش از را خود کارشناس مدرک
داریوش دکتر آقای راهنمایی تحت را خود دکتری و ارشد
٢ همچنین نموده اند. اخذ امیرکبیر صنعت اه دانش از کیان
ی  و آلمان Osnabruck اه دانش در پسادکتری دوره سال
این بر عالوه بوده اند. بنیادی دانش های اه پژوهش در سال
مشارکت حدس، ١ طرح و ریاض حدس ۴ حل در فوق موارد
بوده ، بین الملل سمینار و کنفرانس ١٢ مدعو داشته ، فعال
دارد بین الملل برتر مجالت در پژوهش مقاله ٢٠ از بیش
و ایتالیا ژاپن، آلمان، کشورهای از شده شناخته استاد ٨ با و
۵ برای همچنین است. داده  انجام مشترک علم کار رومان
بورس ایتالیا و آلمان کشورهای در کوتاه مدت مطالعات فرصت

کرده است. دریافت پژوهش
زیست شناس ده دانش سوت پیش استاد ، اله الهه دکتر خانم . ١٢

وضعیت مورد در خود پژوهش با رابطه در تهران، اه دانش
نمودند. سخنران علوم رشته های در ایران بانوان حضور

ارتقای در بانوان نقش افزایش ارهای «راه عنوان با میزگردی . ١٣
خانم ها برگزاری، پانل اعضای شد. برگزار کشور» ریاضیات
دکتر و حجازیان، دکتر دانشخواه، دکتر سلطانخواه، دکتر
عهده بر را پانل ریاست مل دکتر خانم بودند، اسماعیل

داشتند.
بهشت شهید اه دانش ∗




