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«١۴٠٠ سال ریاضیات جهانی «روز گزارش

ایران) ریاضی انجمن بانوان کمیتۀ (عضو مستقیم∗ زهره

٢٣ دوشنبه تاریخ در طوسی خواجه نصیرالدین دانشگاه همکاری با ریاضیات جهانی روز همایش

https://meetbk.kntu.ac.ir/b/cae-h6m-tiz/ پیوند طریق از ١۴٠٠ اسفند

آغاز مجید اله کالم از چند آیاتی تالوت با ١٩ ساعت مراسم این شد. برگزار برخط به صورت

علمی هیئت عضو رضاقلی، شریفه دکتر خانم ایران، اسالمی جمهوری ملی سرود پخش از پس شد.

از مراسم، در شرکت کنندگان به خوشامدگویی و بهار مورد در شعری قرائت ضمن نور، پیام دانشگاه

خود بیانات که کردند دعوت ایران، ریاضی انجمن بانوان کمیتۀ دبیر دانشخواه، اشرف دکتر خانم

و گرامی، دانشجویان بزرگوار، استادان از تشکر و خیرمقدم عرض از پس ایشان نمایند. ایراد را

سازمان اجرایی شورای ٢٠١٩ سال در که داشتند اظهار کردند شرکت مراسم این در که عزیزانی همۀ

١
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دانشخواه دکتر خانم و رضاقلی دکتر خانم راست: از

کشورها همۀ از و کرد تصویب ریاضیات جهانی روز به عنوان را مارس ماه چهاردهم روز یونسکو،

که است متوالی سال سومین امسال کنند. برگزار مراسمی مناسبت این به هر سال که شد دعوت

هرسال برای ریاضیات بین المللی اتحادیۀ می شود. داشته گرامی جهان در روز این بزرگداشت مراسم

٢٠٢١ سال شعار همه جا» در «ریاضیات ٢٠٢٠ سال شعار که می کند مشخص را شعار یک

کمیتۀ است. می کند» متحد «ریاضیات ٢٠٢٢ سال شعار و بهتر» زندگی برای «ریاضیات

سال در است. کرده  برگزار را مراسمی مناسبت این به اخیر سال دو در ایران ریاضی انجمن بانوان

خواجه دانشگاه همکاری با هم امسال و شد برگزار بوعلی سینا دانشگاه همکاری با مراسم این گذشته

را آن بتوان بعد سال تا که پیشنهاد یک ارائۀ با هرسال امیدوارم می شود. برگزار طوسی نصیر الدین 

ریاضی انجمن  از پایان در ایشان برداریم. کشور ریاضیات بهبود جهت در گامی بتوانیم کرد، اجرایی

برنامه این بهتر هرچه برگزاری در که بانوان کمیتۀ اعضای و طوسی، نصیرالدین خواجه دانشگاه ایران،

دکترمحمد صال مصلحیان آقای برنامه، این سخنرانان از همچنین وی کردند. تشکر داشته اند نقش

مدرس تربیت دانشگاه علمی هیئت محترم عضو رجائی علی دکتر آقای و ایران ریاضی انجمن رئیس

کردند. قدردانی پذیرفتند، را مراسم این در سخنرانی ایراد برای بانوان کمیتۀ دعوت که

اشاره با مراسم، این برگزارکنندگان از تشکر از پس صال مصلحیان دکتر آقای مراسم، ادامۀ در

لزوماً و است مشهد فردوسی دانشگاه در مدیریتی کار چندین سال حاصل سخنان شان اینکه به

به را پژوهش حوزۀ در دانشگاه ها در راهبردی مخاطرات نیست، ایران ریاضی انجمن نقطه نظرات

کردند: بیان زیر شرح

مقاله، نگارش اصل زیرسؤال بردن . ١

٢



صال مصلحیان دکتر آقای

آن ها، کمیت برابر در مقاالت کیفیت قراردادن . ٢

دانشگاه ها، در انسانی نیروهای به انگیزه بخشی و توانمندسازی به بی توجهی . ٣

بین المللی، علمی تبادالت و ارتباطات اهمیت به بی توجهی . ۴

کشور، در علمی تقلّب بزرگ نمائی . ۵

دانشگاه ها، توسط صنعت مشکل حل سفسطۀ . ۶

دانشگاه ها، در ثروت تولید سفسطۀ . ٧

دانشگاه ها. از کشور معضالت حل درخواست . ٨

فناوری، توسعۀ و علم تولید و پژوهش در دانشگاه ها مأموریت به اشاره ضمن پایان، در ایشان

صنعت وظیفۀ و دانش بنیان، محصوالت و فناوری توسعۀ در فناوری و علم پارک های مأموریت و

توسعۀ که کردند امیدواری اظهار ثروت تولید و صنعتی محصول به دانش بنیان محصول تبدیل در

و مترقی، و حامی قوانین با دولتمردان هنگفت، سرمایۀ با سرمایه گذاران عامل سه به کشور پایدار

منصفانه و دارد بستگی صنعت و جامعه، علم، افق به باز دیدی با توانمند فناوران و پژوهشگران

مؤسسات و دانشگاه ها جانب از مشکالت همۀ دوم، و اول مورد دو در ضعف علت به که نیست

پی عدد مورد در نماهنگی جلسه، در حاضرانِ از نفر چند نظرات ارائۀ از پس شود. دیده پژوهشی

٣



رجائی دکتر آقای

عضو رجائی علی دکتر آقای سپس شد. پخش بود، شده تهیه ریاضی انجمن بانوان کمیتۀ توسط که

قضیۀ بهانۀ به اعداد نظریۀ «کمی عنوان با خود سخنرانی مدرس تربیت دانشگاه علمی هیئت محترم

این مورد در شده انجام کارهای تاریخچۀ و فرما آخر قضیۀ بیان با ایشان کردند. شروع را فرما» آخر

جلسه در حاضرانِ از نفر چند سخنرانی، پایان در کردند. بیان را ارزشمندی تاریخی نکات قضیه،

حدود رسید، پایان به ٢١:٣٠ ساعت که مراسم این در کردند. بیان را خود نقطه نظرات و سؤاالت

داشتند. شرکت نفر ٩٠

ایران صنعت و علم ∗دانشگاه

۴


