انجمن ریاضی ایران
کمیته بانوان

اطالعیه شماره 1
اولین گرامیداشت «روز زنان در ریاضیات»
در مرداد ماه سال  ،1931پیشنهاد کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران مبنی بر گرامیداشت روز تولد زندهیاد مریم
میرزاخانی ،نخستین زن و اولین ایرانی برنده مدال فیلدز ،با عنوان «روز زنان در ریاضیات» در اولین کنفرانس
زنان اتحادیه بین المللی ریاضیدانان جهان به تصویب رسید .این روز 22 ،اردیبهشت (برابر با  12مه) است ،و
نخستین گرامیداشت آن در سال  )2113( 1931برگزار خواهد شد.
با توجه به نظر اکثریت شرکت کنندگان در گردهمایی بانوان عضو انجمن ریاضی ایران درحاشیه  93امین
کنفرانس ریاضی کشور ،گرامیداشت این روز در سال  1931به صورت یک همایش خواهد بود .بر مبنای
برنامهریزی کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران ،این همایش با همکاری دانشگاه بوعلی سینا همدان و دانشگاه
شهید بهشتی در محل دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد ،و با توجه به تقارن آن با ماه مبارک رمضان،
ساعت برگزاری مراسم از  6بعد از ظهر تا  12شب خواهد بود.
بدین وسیله از همه شما سروران گرامی دعوت میشود با حضور خود به شکوه گرامیداشت این روز بیافزایید.

مدعوین خارجی:


خانم دکتر ( Marie-Francoise Royرییس کمیته بانوان اتحادیه بینالمللی ریاضیدانان)



خانم دکتر ( Betul Tanbayعضو کمیته بانوان اتحادیه بینالمللی ریاضیدانان)

مدعوین داخلی :متعاقباً اعالم میشود.
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برنامهها :بزرگداشت و یادبود زندگی و کارهای علمی زنده یاد مریم میرزاخانی ،برگزاری سخنرانیهای تخصصی و
عمومی در حوزههای علوم ریاضی و در باره دستاوردهای علمی زنان در ریاضیات در ایران و در جهان ،معرفی و
تقدیر از بانوان شاخص ریاضیخوان و ریاضیدان ایران ،میزگرد.

اعضای کمیته برگزاری همایش:
خانمها دکتر خدیجه احمدی آملی (دانشگاه پیام نور) ،دکتر اشرف دانشخواه (دانشگاه بوعلی سینا همدان ،دبیر
علمی) ،دکتر راحله جعفری (دانشگاه خوارزمی) ،دکتر محبوبه علیزاده صنعتی (دانشگاه گلستان) ،دکتر نگار
شهنی کرمزاده (دانشگاه شهید بهشتی) ،دکتر مژگان محمودی (دانشگاه شهید بهشتی ،دبیر اجرایی) ،دکتر زهره
مستقیم (دانشگاه علم و صنعت ایران) ،دکتر فرشته ملک (دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی).

تاریخهای مهم:
مهلت ثبت نام 91 :فروردین 1931
مهلت ارسال مقاله (چکیده مبسوط یا مقاله کامل) 29 :اسفند 1931

اسکان:
تعدادی اتاق در مهمانسرای دانشگاه شهید بهشتی و در خانه معلم شمیران (در نزدیکی دانشگاه) رزرو شده است.
برای آگاهی از هزینه آنها و نهایی نمودن رزرو اتاق ،میتوانید شخصاً با شمارههای مربوط تماس حاصل فرمایید:
مهمانسرای دانشگاه121-22992221 :
خانه معلم شمیران121-22921169 :
هتل بلوط تهران121-26112191 :
حق ثبت نام 011/111 :ریال (واریز از طریق سایت دانشگاه شهید بهشتی)http://conf.sbu.ac.ir/

فرم ثبت نام:
_https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj8TlroafoqusHtV9D-bQcmZjnzYg1hELRg8-PB5w-9O8g/viewform

