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∗٢٠٢٢ فیلدز مدال برندگان

ارشمیدس نیم رخ تصویر به منقش فیلدز مدال

ابتکار به ی بار چهارسال هر که است جایزه ای فیلدز١ مدال
اتحادیۀ کنگرۀ جریان در فیلدز٢، چارلز جان کانادایی ریاض دان
کمتر جوان ریاض دانان چهار حداکثر به (ICM) ریاض دانان جهان
اهدا باشند، داده انجام ریاض در ارزنده ای تحقیقات که سال چهل از

م شود.
این شد. آغاز ١٩۵۴ سال از رسم به طور فیلدز مدال اهدای
عمده تفاوت چندین اگرچه م خوانند، نیز ریاضیات» «نوبل را جایزه
جایزه، اهدای دفعات تعداد جمله از دارد. وجود جایزه دو این بین
این جایزه. معیارهای و پول ارزش ، سن محدودیت های جوایز، تعداد
اهدایی مدال است. کانادا دالر پانزده هزار به همراه مدال ی جایزه
ارشمیدس نیم رخ تصویر آن روی که است شده ساخته طال از فیلدز

شده است. اک ح

آلفُرس الرس و  راست) (سمت داگالس جس فیلدز: مدال برندگان اولین

اهدا داگالس۴ جس و آلُفرس٣ الرس به بار اولین برای مدال این
(اولین میرزاخان مریم زنده یاد ، ایران ریاض دان دو تاکنون شد.
در به ترتیب بیرکار، کوچر و جایزه) این برندۀ ایران اولین و زن برندۀ
شدند. ارزشمند جایزۀ این دریافت به موفق ٢٠١٨ و ٢٠١۴ سال های

میرزاخان مریم زنده یاد و بیرکار کوچر فیلدز: جایزۀ برندۀ ایران دو

شود، برگزار روسیه سن پترزبورگِ در ٢٠٢٢ سال کنگرۀ بود قرار
گرفتند تصمیم برگزاری مسئوالن اوکراین، و روسیه جنگ به دلیل اما
در جوایز اهدای مراسم کنند. برگزار مجازی به صورت را آن که
هم زمان و (١۴٠١ تیر ١۴) ٢٠٢٢ جون ۵ در فنالند هلسینک
سه ریاض دان، چهار به جایزه این شد. برگزار مجازی به صورت
طول در زن ریاض دان (دومین زن ریاض دان ی و مرد ریاض دان
دومینیل‐ هوگو از: عبارتند ریاض دان چهار این گرفت. تعلق تاریخ)
گزارش، این در ا٨. ویازوفس مارینا و مینارد٧ جیمز هو۶، جون کوپن۵،

م کنیم. معرف کوتاه به طور را ریاض دان چهار این
است ژنو اه دانش استاد و ساله ٣۶ فرانسه، اهل دومینیل‐کوپن
در فاز انتقال احتمال نظریۀ در برجسته اش تحقیقات به دلیل که
کرد. دریافت را جایزه این چهار، و سه ابعاد در به ویژه آماری، فیزی

دومینیل‐کوپن هوگو

را جایزه این و است پرینستون اه دانش استاد و ساله ٣٩ هو،
داولینگ‐ حدس اثبات ترکیبیات، در هاج٩ نظریۀ ایده های ارائه برای
هرون‐روتا‐ حدس اثبات ، هندس ه های شب برای ویلسون١٠
لورنتزی١٢، چندجمله ای های نظریۀ توسعۀ متروئیدها، برای ولش١١

کرد. دریافت میسون١٣، حدس اثبات و
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هو جون

است. آکسفورد اه دانش استاد و انگلستان اهل ساله، ٣۴ مینارد،
به منجر که تحلیل اعداد نظریۀ در تحقیقاتش برای را جایزه این او
دیوفانتین١۴ تقریب و اول اعداد ساختار درک در اساس پیشرفت های

کرد. دریافت است، شده

مینارد جیمز

فدرال فناوری مؤسسۀ استاد و اوکراین اهل ساله، ٣٧ ا، ویازوفس
E٨ ۀ شب این که اثبات برای را جایزه این او است. سوئیس ِ زوریخ
و م کند فراهم بعد ٨ در را سان ی کره های بسته بندی متراکم ترین
آنالیز در درون یابی مسائل و مربوط اکسترمال مسائل در تحقیقاتش

کرد. دریافت فوریه،

ا ویازوفس مارینا

این از هرکدام دربارۀ مقاالت زین١۵ م کوانتا نشریۀ اخیراً
در است. الهام بخش و خواندن بسیار که است نوشته ریاض دانان
دو خبرنامه بعدی شمارۀ در و مقاله دو ترجمۀ ادامه، در و شماره این
ترجمۀ زحمت که عزیزی مترجمان همۀ از آمد. خواهد ر دی مقالۀ

م کنم. زاری سپاس کشیدند، را مقاالت این
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