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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﺎﻧﻮان اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﭘﻨﺠﺎه و دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان در داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﺮﻣﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ١٠ﺷﻬﺮﯾﻮر  ١۴٠٠از ﺳﺎﻋﺖ  ١۶:٣٠اﻟﯽ ١٩و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪ
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ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﺑﺘﺪا ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﮋﮔﺎن ﻣﺤﻤﻮدی ﺿﻤﻦ ﺧﯿﺮﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ و اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻣﻨﺼﻮر
واﻋﻆﭘﻮر ،رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان ،دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ
ازﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ» :ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﺎﻧﻮان اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻗﺪﻣﺖ آن ﻧﻤﯽﮔﺬرد
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻨﺸﺄ اﺛﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان ﺗﺸﮑﺮ وﯾﮋه از ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮۀ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﺎﻧﻮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺧﺘﺼﺎص روز ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »روز زﻧﺎن در رﯾﺎﺿﯿﺎت« ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼش اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﯾﮥ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﺳﺎل در اﯾﻦ روز در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﺎﻧﻮان در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﺑﯿﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮای دﺑﯿﺮان اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
در اداﻣﻪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﺎﻧﻮان در ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺧﻮدﺑﺎوری ﺑﺎﻧﻮان ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿﯽ در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ
داﻧﺶآﻣﻮزی و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺑﺎﻧﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
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اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ ،ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﺸﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
و ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﺮﻣﺰاده ،ﮐﻪ از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﺎﻧﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎﺷﯿﻢ.

در اداﻣﻪ ،ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ اﺷﺮف داﻧﺸﺨﻮاه ،دﺑﯿﺮﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎﻧﻮان ،ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻣﺪﻋﻮ ،و ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﭘﻨﺠﺎه و دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ را در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارش
ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن در اﺑﺘﺪا اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ» :ﻫﺪف ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎﻧﻮان ارﺗﻘﺎی ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ در
ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎﻧﻮان و دﺧﺘﺮان اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻫﺪف اﺳﺖ«.
ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ داﻧﺸﺨﻮاه اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ
اﯾﺠﺎد ﺟﺎﯾﺰۀ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺣﮑﯿﻤﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎر ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺎﯾﺰه و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻓﺮاﺧﻮان اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از ٣۵
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺪارک ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و در ﻣﻮاردی از داوران ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻫﻢ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪۀ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ،ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﻠﯿﺤﻪ ﯾﻮﺳﻒزاده ،در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز زﻧﺎن در
رﯾﺎﺿﯿﺎت در  ٢٢اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻣﺴﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﺎﻧﻮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰاری روز ﺟﻬﺎﻧﯽ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان
و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻮد .ﺳﺨﻨﺮان اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻢ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﺷﺮﻓﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
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داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن ،ﺑﻮدﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در ﺗﺎرﻧﻤﺎی اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﻣﺮاﺳﻢ
ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز زﻧﺎن در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﺎﻧﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ» :ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ روز  ٢٢اردﯾﺒﻬﺸﺖ ،ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه
ﯾﺎد ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »روز زﻧﺎن در رﯾﺎﺿﯿﺎت« ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ اﯾﻦ روز در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﺳﺎل  ١٣٩٨ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﻀﻮری و دوﻣﯿﻦ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ
ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ در داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﺎﻧﻮان از
راﺑﻄﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،در ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺣﺪود  ٢۵ﻣﺮاﺳﻢ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز
زﻧﺎن در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺣﺪود  ٩٠درﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در ﺗﺎرﻧﻤﺎی May12ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر  ٣ﻧﻔﺮ از ﺑﺎﻧﻮان ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ در ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ دورۀ ﻗﺒﻞ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ و ﺣﻀﻮر  ٢ﻧﻔﺮ
از ﺑﺎﻧﻮان در ﺷﻮرای اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﻌﻠﯽ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺑﺎﻧﻮان در ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﺟﺎﻣﻌﮥ
رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ازﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ:
»ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﺎﻧﻮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻔﯿﺮاﻧﯽ دارد .اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﺎﻧﻮان اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن در اﯾﺮان ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ راﺣﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮی ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ زﻫﺮه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎﻧﻮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻔﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎﻧﻮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﻇﯿﻔﮥ اﯾﺸﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻃﺮف اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﺎﻧﻮان اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿﯽ
اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﺎﻧﻮان و ﺑﺎﻧﻮان ﺟﺎﻣﻌﮥ رﯾﺎﺿﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﺎﻧﻮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
رﯾﺎﺿﯽداﻧﺎن اﺳﺖ«.
ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ داﻧﺸﺨﻮاه در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻌﺪی ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ
ﻧﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﭘﺨﺶ ﺷﺪ.
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در اداﻣﻪ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﮋﮔﺎن ﻣﺤﻤﻮدی ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﮔﻮﻟﺪ ،١اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮرک در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،از
اﯾﺸﺎن دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را اﯾﺮاد ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن در دو ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﺑﺨﺶ اول ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮﺧﯽ
ﺗﺄﻣﻼت در ﻣﻮرد زﻧﺎن در رﯾﺎﺿﯿﺎت« و ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺧﻮاص ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﮔﺮافﻫﺎ « اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﮋﮔﺎن ﻣﺤﻤﻮدی ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺪﻋﻠﯽ ﮐﺮﻣﺰاده از اﯾﺸﺎن دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭼﺮا
ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺠﻢ را در رﯾﺎﺿﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارم؟« اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﺮﻣﺰاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ دوران زﻧﺪﮔﯽ رﯾﺎﺿﯽ
اﯾﺸﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻗﻀﺎﯾﺎی رﯾﺎﺿﯽ روﺑﺮو ﺑﻮدهاﻧﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ» :ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮده اﺳﺖ در ذﻫﻦ ﻣﻦ ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﺮﻣﺰاده ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد ﭼﻬﺎررﻗﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدِ ﻋﺪد و ﻣﻘﻠﻮﺑﺶ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪد ﭼﻬﺎررﻗﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ را دارد ﻋﺪد ١٠٨٩
اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﻨﺠﺎه و دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪد  ۵٢ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ دارد ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪد زوﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﮏ ﻣﮑﻌﺐ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود ١۵
ﺳﺎل از دوران ﻋﻠﻤﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﻟﻤﭙﯿﺎد آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎﻫﯽ رﯾﺎﺿﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎ
در اﯾﺮان ﻣﺪّون ﺷﻮد .اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﮐﻪ در اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﻋﮑﺲ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺮاﺳﻢ در ﺳﺎﻋﺖ  ١٩ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
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