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ابوالفضل رفيع پور گتابي 
عضو هيئت علمي گروه رياضي، دانشكده رياضي و كامپيوتر، دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

مقدمه
بين المللي  انجمن  توسط  كه  رياضيدان ها  بين المللي  كنگره ي 
رياضي هر چهار سال يك بار در يكي از كشورهاي جهان برگزار 
مي گردد، اين بار و در سال ۲۰۱۰ ميالدي به ميزباني رياضيدان هاي 
هندي و در شهر حيدرآباد از ايالت آندهارا پراِدش۱ برگزار شد. حيدرآباد 
يكي از شهرهاي مهم كشور هندوستان است كه جمعيت آن در حدود 
۷ ميليون نفر است. در اين شهر كه مركز ICT در هندوستان به شمار 
مي آيد، مي توان رد پاي معماري و فرهنگ ايراني را به خوبي مشاهده 
كرد. يكي از بناهاي مشهور اين شهر عمارت چهارمنار۲ است كه در 
زمان حاكميت شاه قلي بر آن منطقه ساخته شده است. معماري اين 
اثر آميزه اي از فرهنگ اسالمي ايراني است و سبك معماري آن مانند 
معماري شهر اصفهان مي باشد. در شهر حيدرآباد تابلوهايي به زبان 
فارسي دري فراوان ديده مي شود. به خصوص در فرودگاه بين المللي 
حيدرآباد براي بخش پروازهاي ورودي عبارت «آمد» و براي پروازهاي 
خروجي عبارت «رواِنگي» درج شده بود. هم چنين تابلوهايي با عنوان 

حليم ايراني در سطح شهر و در رستوران ها ديده مي شد.

كنگره ي بين المللي رياضيدان ها درحيدرآباد ميزبان ۳۰۰۰ نفر از 
اقصي نقاط جهان بود. اين كنگره از ۱۹ تا ۲۷ آگوست سال ۲۰۱۰ 
برگزار شد. البته كنفرانس هاي موضوعي متعددي نيز در روزهاي قبل 

و بعد كنگره تشكيل شدند.

گزارشي از كنگره ي
 بين المللي رياضيدانان 

 (ICM 2010)
در حيدرآباد هند 
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جلسات مختلف كنگره همگي در مركز همايش هاي بين المللي 
حيدرآباد برگزار شد. اين مركز شامل يك سالن بزرگ براي برگزاري 
مراسم افتتاحيه و اختتاميه بود. يك سالن بزرگ به نمايشگاه كتاب هاي 
رياضي، يكي براي پذيرايي در زمان صرف ناهار و يك سالن بزرگ 
ديگر هم براي برگزاري جلسات بحث و گفتگو اختصاص يافته بود. 
بقيه ي اتاق ها با اندازه ي متوسط بودند و به جز چند اتاقي۳ كه بسيار 
كوچك بودند و فضاي مناسبي براي سخنراني نبودند، بقيه داراي 

امكانات ديداري و شنيداري مناسبي براي سخنراني ها بودند.

محققان جوان زير ۴۰ سال كه نتايج ويژه اي در رياضي به دست 
آورده اند، اهدا مي شود.

گزارش روز اول كنگره (۱۹ آگوست ۲۰۱۰)
حضور  با  آگوست   ۱۹ روز  در  كنفرانس  افتتاحيه ي  جلسه ي 
جايزه هاي  مراسم  اين  در  و  شد  برگزار  هندوستان  رييس جمهور 
فيلدز، نوانلينا، گاوس و ِچرن اهدا شد. مدال فيلدز۴ از سال ۱۹۳۶ 
به عنوان جايزه ي نوبل رياضي و جايزه نوانلينا۵ از سال ۱۹۸۲ در 
به  نوانلينا  و  فيلدز  جايزه  نظري شروع شد.  كامپيوتر  علوم  حوزه ي 

و  شد  تأسيس   ۲۰۰۶ سال  از  گاوس۶  فردريش  كارل  جايزه ي 
به نتايج رياضياتي كه حوزه ي جديدي از كاربردهاي عملي را ارايه 
نمايد، تعلق مي گيرد. اين جايزه در ۲۲ آگوست ۲۰۰۶ و در مراسم 
افتتاحيه كنگره ي بين المللي رياضيدان ها در مادريد اسپانيا، معرفي 
شد. جايزه ي چرن۷ هم از سال ۲۰۱۰ شروع شد و براي اولين بار در 
حيدرآباد اهدا شد. جايزه ي چرن، جايزه جديدي در رياضيات؛ در مراسم 
افتتاحيه كنگره ي بين المللي رياضيدان ها در حيدرآباد هندوستان در 
۱۹ آگوست ۲۰۱۰ معرفي شد. اين جايزه، يادبودي براي رياضيدان 
برجسته ي چيني شينگ شن ِچرن۸ (۱۹۱۱ـ۲۰۰۴) است و به فردي 
اهدا مي شود كه نتايج برجسته اي را در طول زندگي خود در حوزه ي 
رياضي به ثبت رسانيده است. اين جايزه شامل مدال ِچرن و ۵۰۰ 

هزار دالر آمريكا است.

مدال فيلدز جايزه ي رولف نوانلينا

جايزه ي ِچرن

جايزه ي كارل فردريش گاوس

مركز همايش هاي بين المللي حيدرآباد
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بين المللي  انجمن  جوايز  ساير  و  فيلدز  جايزه ي  برندگان 
رياضيدان ها  بين المللي  كنگره ي  افتتاحيه  مراسم  در  رياضيدان ها، 

معرفي شدند. برندگان جايزه ي فيلدز چهار نفر بودند كه عبارتند از:

۱. اِلون لينِدن۹ اشتراوس متولد دارالسالم در سال ۱۹۷۰

۳. ِاستانيسلو اسميرنوف،۱۱ متولد سن پترزبورگ در سال ۱۹۷۰

۲. اِنگو بائو چاو۱۰ متولد هانوي ـ ويتنام در سال ۱۹۷۲. او پس 
از دوره ي دبيرستان به فرانسه رفت و در دانشگاه ِاكول نرمال پاريس 

ادامه تحصيل داد.

۴. ِسدريك ويالني۱۲ متولد فرانسه در سال ۱۹۷۳

جايزه ي ناوانلينا به دانيل اسپيلمن۱۳ رسيد. او متولد ۱۹۷۰ در 
فيالدلفيا است و هم اكنون پروفسور رياضي كاربردي و علوم كامپيوتر 

در دانشگاه ييل است.

جايزه ي كارل فردريش گاوس به رياضيدان فرانسوي ِمِير۱۴ رسيد. 
او پروفسور بازنشسته در دانشگاه نرمال ِاكول فرانسه است.

جايزه ي چرن هم كه براي اولين بار در حيدرآباد اهدا شد، به 
لوييس نيِرنِبرگ۱۵ پروفسور بازنشسته دانشگاه نيويورك رسيد.

رييس جمهور هندوستان به همراه برندگان جايزه ها
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گزارش روز دوم كنگره
(جمعه ۲۰ آگوست ۲۰۱۰)
در جلسات عمومي صبح، كارهاي تحقيقاتي و خدمات رياضي 
شينگ ِشن ِچرن رياضيدان برجسته چيني، به وسيله ي  تني چند 
لواژ،  بين المللي رياضيدانان  از جمله رييس انجمن  از رياضيدانان 
معرفي شد. اولين جلسه ي بعدازظهر به سخنراني ويژه اي كه توسط 
اين  يافت.  اختصاص  مي شد،  ارايه  فيلدز  مدال  برندگان  از  يكي 
سخنراني ويژه به صورت عمومي و مدت آن ۶۰ دقيقه بود. پس از 
اين سخنراني ويژه ي عمومي و سخنراني هاي مدعو، ميزگردهاي 
موضوعي و مقاالت به صورت موازي ارايه مي شدند. برنامه ريزي 
جلسات به صورتي بود كه مقاالت مرتبط با يك موضوع در يك 
مكان و پشت سر هم ارايه مي شدند. موضوعات مختلف تحقيق در 
حوزه رياضي با يك شماره بخش معرفي مي شدند و شركت كنندگان 
مي توانستند با دنبال كردن آن، در سخنراني هاي مورد عالقه خود 
تابعي و كاربردهاي آن  آناليز  شركت نمايند. به طور مثال، بخش 
با شماره ۹، بخش تركيبيات با شماره ۱۴، بخش آموزش رياضي 
و عمومي كردن رياضي با شماره ۱۹ و تاريخ رياضي با شماره ۲۰ 

مشخص مي شد.
آن،  كردن  عمومي  و  رياضي  آموزش  بخش  در  روز،  اين  در 
و  مدرسه اي  رياضي  بين  رابطه ي  بررسي  عنوان  تحت  ميزگردي 
رياضي به عنوان يك رشته موضوعي۱۶ برگزار شد. رياست اين ميزگرد 
برعهده ي گاِورز۱۷ از انگلستان بود. سخنرانان اين ميزگرد به ترتيب 
بوچ۱۸ از مكزيك، مك كالوم۱۹ از آمريكا، رامانوجان۲۰ از هندوستان، 

اشتينبرگ۲۱ از آلمان و ياشِچنكو۲۲ از روسيه بودند.
در ابتدا گاِورز اشاره كرد كه بحث اين ميزگرد در مورد رياضي 
به  خود  در صحبت هاي  او  است.  رياضي  تحقيقات  و  مدرسه اي 
دانشگاهي،  رياضي  معرفي  در  اغلب  كه  كرد  اشاره  مطلب  اين 
رياضي مدرسه اي معرفي مي كنيم،  از  متفاوت  به گونه اي  را  آن 
هرچند كه موضوعات معرفي شده در رياضي مدرسه اي و رياضي 
درس  مثال  عنوان  به  او  باشند.  داشته  هم پوشاني  دانشگاهي 
در  او  زد.  مثال  را  دانشگاهي  آناليز  درس  و  مدرسه اي  حسابان 
و  مدرسه اي  رياضي  بين  تمايز  اين  ايجاد  كه  كرد  اضافه  ادامه 
رياضي دانشگاهي گمراه كننده است و بهتر است بين اين دو پلي 
برقرار شود. او در ادامه ي سخنراني خود بر روي تعريِف پيوستگي 

تابع و قضيه ي مقدار مياني متمركز شد تا براي چگونگي برقراري 
كند. بيان  مثالي  ارتباط  اين 

عنوان سخنراني بوچ از مكزيك «ارتباط بين رياضي دانشگاهي 
و رياضي مدرسه اي» بود. او صحبت هاي خود را با ارايه ي گزارشي 
شروع  پيزا  مطالعه ي  در  جنوبي  آمريكاي  دانش آموزان  وضعيت  از 
كرد. نتايج پيزا نشان مي دهند كه بيش از نيمي از دانش آموزان در 
كشورهاي برزيل، مكزيك و شيلي پايين تر از سطح يك قرار دارند 
و اين يعني بيش از نيمي از دانش آموزان در اين سه كشور، قادر 
به شناسايي اطالعات رياضي مرتبط و انجام رويه هاي معمولي به 
منظور حل مسايل در موقعيت هاي دنياي واقعي نيستند. بوچ در ادامه 
اشاره نمود كه تجارب خوبي در هر سه كشور براي تغيير اين وضعيت 
انجام شده است. به طور مثال در كشور مكزيك، پروژه اي با عنوان 
«علم در مدرسه ي شما» به اجرا درآمده است كه هدف آن تغيير 
نگرش موجود نسبت به رياضي و علوم در بين دانش آموزان است. 
بوچ صحبت هاي خود را با ذكر اين نكته كه همكاري رياضيدان هاي 
حرفه اي با معلمان و آموزشگران در اين بخش ضروري است، به 

پايان رسانيد.
مك كالوم در سخنراني خود با عنوان «جست وجو و تحقيق در 
رياضي مدرسه اي» به اين مسئله اشاره كرد كه مردم تصور مي كنند 
رياضي مدرسه اي از واقعيت ها جدا است و از نظر مك كالوم اين 
بزرگ ترين مسئله در اين حوزه است. او برخي از موضوعات موجود 
در برنامه ي درسي رياضي مدرسه اي را به عتيقه هايي تشبيه نمود 
كه به سختي مي توان معنايي براي آن ها پيدا كرد زيرا كه آن ها 
ارتباط خود را با ساختارهاي بزرگ تري كه به آن ها معنا مي دهند، 
از دست داده اند. برخي ديگر از موضوعات منسجم ترند ولي ديگر 
به عنوان هدِف قصد شده اصالت ندارند. او در ادامه عنوان كرد كه 
به منظور تصميم گيري درباره ي اين كه كجا و چگونه تغييراتي را 
در برنامه ي درسي رياضي مدرسه اي اعمال كنيم، نيازمند تحقيق 
در اين حوزه هستيم و در اين مسير تحقيقات رياضيدان ها مي تواند 

مفيد باشد.
سخنراني اشِتينبرگ با عنوان «دانش در فرآينِد تدريس و يادگيري 
مدرسه اي» ديدگاه متفاوتي را مطرح كرد. از نظر او شرايط فرهنگِي 
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تحقيقات رياضي با آموزش رياضي مدرسه اي متفاوت است. او به 
عنوان مثال، برخي از اين تفاوت ها را برشمرد:

� هدف تدريس رياضي در مدرسه تربيت انسان هاي حرفه اي در 
رياضي نيست، بلكه بيشتر به دنبال تربيت شهروندان نقاد براي جامعه 

است (دانش حرفه اي رياضي در مقابل دانش كاربردي و روزمره).
� دانش رياضي نمي تواند به عنوان يك محصول آماده در مدارس 
خود  وسيله ي  به  و  تكويني  فرآيند  يك  در  بايد  بلكه  شود،  ارايه 
دانش آموزان توسعه يابد (رياضي به عنوان يك محصول در مقابل 

رياضي به عنوان يك فرآيند).
� مفاهيم رياضي نمي توانند به وسيله ي تعاريف و اصول موضوعه 
و  الگوها  با ساختارها،  بلكه معناي آن ها در مواجهه  معرفي شوند، 

روابط مشخص مي شوند.
ياشچنكو از روسيه، با ذكر اين مطلب كه سطح محتواِي رياضي 
در  روسيه  دانش آموزان  ضعيف  نتايج  به  باالست،  بسيار  روسيه  در 
مطالعات بين المللي اشاره نمود. او در ادامه به ريزمواد برنامه درسي 
تغييرات  در  كه  كرد  عنوان  و  پرداخت  روسيه  كشور  در  مدرسه اي 
جديد برنامه ي درسي روسيه، از محتواي حسابان و هندسه كاسته 
و به محتواي رياضي گسسته اضافه شده است. از ديدگاه او، تربيت 
رياضي  تدريس  تنها هدف  نبايد  آينده  براي  رياضيدان هاي محقق 

در مدارس باشد.
كه  داشت  اظهار  مدرسه  در  خود  تجارب  اساس  بر  رامانوجان 
فاصله ي زيادي بين رياضي مدرسه اي و رياضي دانشگاهي (تحقيقات 
رياضي) ديده مي شود. او در ادامه اشاره كرد كه در بسياري از كشورها، 
برنامه ي  در  كليدي  موضوع  يك  عنوان  به  را  رياضي  نقش  مردم 
درسي مدرسه اي مورد سؤال قرار داده اند و الزم است در حوزه ي 
كتاب هاي درسي و آموزش رياضي بازنگري شود. به عقيده ي او، اگر 
عالقه ي دانش آموزان تهييج شود، هر كودكي مي تواند عاليق خود 

را در رياضي پيدا كند.
در پايان اين ميزگرد، فرصتي براي پرسش و پاسخ بين حضار و 
اعضاي ميزگرد اختصاص يافت. در اين فرصت، يكي از حضار كه 
از كشور آلمان در اين كنگره شركت كرده بود، نتايج روسيه را در 
مطالعات بين المللي غير قابل باور دانست. پيرو سخنان رامانوجان، فرد 
ديگري از حضار، تدوين كتاب هاي درسي خوب را ضروري دانست. 
اشِتينبرگ در پاسخ به اين اظهار نظر، تغييرات در همه ي ابعاد را 
ضروري دانست و تغييرات كتاب هاي درسي و برنامه ي درسي را به 

تنهايي، ناكارآمد خواند. در پايان اين ميزگرد، گراِورز نياز براي حركت 
پيوسته از رياضي مدرسه اي به رياضي دانشگاهي را متذكر شد.

گزارش روز سوم كنگره
(شنبه ۲۱ آگوست ۲۰۱۰)

در صبح روز سوم، سخنراني ها با سه سخنراني عمومي دنبال 
صورت  به  ويژه  سخنراني  يك  ابتدا  سوم،  روز  ظهر  بعداز  شدند. 
ِنوانلينا ارايه شد و سپس مقاالت  عمومي توسط برنده ي جايزه ي 
پذيرفته شده و پوسترها  به صورت موازي دنبال شدند. در اين روز، 
از  آدلر۲۳  در بخش آموزش رياضي و عمومي كردن رياضي، جيل 
آفريقاي جنوبي سخنراني خود را ارايه كرد. او كه معاون كميسيون 
بين المللي تدريس رياضي (ICMI) نيز هست، به عنوان سخنران 
عنوان  كرد.  شركت  رياضيدان ها  بين المللي  كنگره ي  در  مدعو 

از راست به چپ: ياشِچنكو، رامانوجان، بوچ، اِشتينبرگ، مك  كالوم، گاِورز

سخنراني آدلر «دانش حرفه اي مورد نياز در تدريس رياضي» بود. 
او در سخنراني خود به اهميت انتخاب مثال هاي خوب در تدريس 
خوب اشاره نمود و در ادامه وضعيت آموزش رياضي در آفريقاي 
جنوبي را تشريح كرد. به گفته ي وي، با وجود باال بودن درآمد سرانه 
در كشور آفريقاي جنوبي، سطح آموزش در اين كشور رشد خيلي 
كمي داشته است و هنوز مطلوب نيست. به عقيده ي آدلر، كيفيت 
نظام آموزشي را مي توان به عنوان تابعي از كيفيت تدريس معلمان 
در نظر گرفت. در اين راستا او توضيح داد كه پروژه اي با عنوان 
كوانتم۲۴ در حال اجراست كه هدف آن، باال بردن صالحيت هاي 
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تدريس معلمان رياضي در آفريقاي جنوبي و انگلستان است. اين 
سخنراني با ذكر چند مثال از آن چه كه معلمان رياضي در كالس هاي 

درس استفاده مي كنند، به پايان رسيد.
جالب بود كه اكثر سخنراني ها و ميزگردهاي مربوط به بخش 
نوزدهم كه به آموزش رياضي و عمومي كردن رياضي مربوط مي شد، 
اين  از  شركت كنندگان  استقبال  و  شد  برگزار  بزرگ  سالن هاي  در 
از اين جلسات  بود. به گونه اي كه در برخي  جلسات بسيار  خوب 
مانند سخنراني آدلر، به دليل كمبود جا و ازدحام جمعيت، برخي از 

حضار به صورت ايستاده بحث ها را دنبال مي كردند.

گزارش روز چهارم كنگره
(يكشنبه ۲۲ آگوست ۲۰۱۰)
به  صبح  جلسات  قبلي،  روزهاي  مانند  نيز  چهارم  روز  در 
جلسه ي  اولين  در  و  بود  يافته  اختصاص  عمومي  سخنراني هاي 
بعدازظهر، سخنراني ويژه اي به صورت عمومي توسط يكي از برندگان 
موازي  صورت  به  سخنراني ها  آن،  از  پس  شد.  ارايه  فيلدز  مدال 
دنبال شدند. در اين روز در بخش آموزش رياضي و عمومي كردن 
آن، ميزگردي با عنوان رياضيات قومي، زبان و موضوعات فرهنگي 
ـ اجتماعي برگزار شد. رياست اين ميزگرد بر عهده ي ِاسكومس۲۵ 
از دانمارك بود و سخنرانان جلسه ساِلت۲۶ از برزيل و هاليي۲۷ از 

تانزانيا بودند.
در اين جلسه، ابتدا ساِلت سخنراني خود را با عنواِن «مدل سازي 
او  كرد.  ارايه  رياضي»  آموزش  براي  قومي  رياضي  و  رياضي 
صحبت هاي خود را با ارايه ي تعريف هاي مدل سازي رياضي و رياضي 
قومي ادامه داد. به عقيده ي او، تلفيق مدل سازي رياضي و رياضي 
قومي براي تدريس مي تواند ديدگاه و تفسير جديدي از رياضي را 

براي معلمان و دانش آموزان ايجاد كند.
در ادامه، هاليي سخنراني خود را با عنوان «يادگيري رياضي در 
كالس هاي چند زبانه» ارايه كرد. او در ابتدا به كشورهاي هندوستان، 
پاكستان، مالزي، آفريقاي جنوبي و تانزانيا كه در آن ها چند زبان رسمي 
وجود دارد اشاره كرد. سپس، به مشكالت موجود در كالس هاي چند 
زبانه و مطالعه ي بيست و يكم كميسيون بين المللي تدريس رياضي 
(ICMI۲۱) اشاره كرد. در پايان، او يك پروژه ي در دست اجرا را در 

اين راستا معرفي كرد و نتايج مقدماتي آن را ارايه نمود.

از راست به چپ به ترتيب ساِلت، ِاسكوموس و هاليي
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در پايان، ِاسكومس درباره ي قدرت نمادها و رياضي سخنراني 
كرد. او دراين رابطه، دو تمايز مهم بين ظاهر۲۸ و واقعيت۲۹ و تمايز 
را مورد  نمادها در رياضي  از  ارجاع۳۱ در استفاده  بين احساس۳۰ و 

بحث و بررسي قرار داد.

گزارش روز پنجم كنگره 
(دوشنبه ۲۳ آگوست ۲۰۱۰)
اين روز، به برگزاري تورها اختصاص يافت و هيچ سخنراني اي در 
اين روز برگزار نشد. در اين روز، رياضيدان هاي ايراني شركت كننده 
در كنفرانس كه تعدادشان به سي نفر مي رسيد، با يكي از مجريان 
و  تاريخي  مكان هاي  از  و  كرده  هماهنگي  حيدرآباد  شهر  تورهاي 

ديدني شهر حيدرآباد بازديد كردند.

عالوه بر تورهاي گردشگري، برنامه ي تفريحي جانبي ديگري 
نيز در طول برگزاري كنگره در نظر گرفته شده بود. از جمله برگزاري 
برگزار شد.  كنفرانس  روز ششم  در  كه  مسابقه ي شطرنج هم زمان 
در اين مسابقه، ويشي آناند۳۲ شطرنج باز مشهور هندي با ۴۰ نفر به 
طور هم زمان بازي كرد. او توانست همه ي رقباي خود را به جز يك 
نام  نوجوان ۱۴ ساله شكست دهد. اين نوجوان سركار واراداراج۳۳ 
داشت. او قصد دارد در آينده يك رياضيدان شود. هم چنين برنامه ي 
موسيقي كالسيك هندي به صورت زنده توسط استاد رشيد خان در 

روز دوم كنگره برگزار گرديد.

گزارش روز ششم كنگره
(سه شنبه ۲۴ آگوست ۲۰۱۰)

در صبح روز ششم، سه جلسه ي عمومي يك ساعتي برگزار شد 
و در اولين جلسه ي بعدازظهر، سخنراني ويژه اي به صورت عمومي 
توسط يكي از برندگان مدال فيلدز ارايه شد. پس از آن، سخنراني ها 
به صورت موازي دنبال شدند. در اين روز، در بخش آموزش رياضي 

و عمومي كردن آن، سخنراني وجود نداشت.

گزارش روز هفتم كنگره
(چهارشنبه ۲۵ آگوست ۲۰۱۰)

در روز هفتم كنگره، مانند روزهاي قبلي با سه سخنراني عمومي 

در صبح و آخرين سخنراني ويژه ي عمومي توسط يكي از برندگان 
جايزه ي فيلدز در بعدازظهر و سپس سخنراني هاي موازي دنبال شدند. 
در اين روز در بخش آموزش رياضي و عمومي كردن آن ميزگردي با 
عنوان ارتباط رياضي با جامعه در مقياس  كالن برگزار شد. رياست 
ميزگرد  اين  بود. سخنرانان  آلمان  از  زيگلر۳۴  برعهده ي  اين جلسه 
فريِبرِگر۳۵ از انگلستان، ِپِترِسن۳۶ از آمريكا، راماچاندران۳۷ از هندوستان 

و روسيو۳۸ از كانادا بودند.
پرسش اساسي مورد بحث در اين جلسه، چرايي و چگونگِي 
از  تصوري  چه  كه  اين  بود.  جامعه  با  رياضي  تحقيقات  ارتباِط 
رياضي در سطح جامعه وجود دارد و شنوندگان بالقوه ي كارهاي 
بحث هاي  ديگر  جمله  از  هستند،  كساني  چه  رياضي  تحقيقاتي 
اين جلسه بود. افراد شركت كننده در اين جلسه به طور خالصه 
تجارب خود را در ارتباط با اجتماع ـ هم از ديدگاه يك رياضيدان 
درباره  و  كردند  ارايه  ـ  علمي  روزنامه نگار  ديدگاه يك  از  و هم 

پرداختند. به بحث  آن 

گزارش روز هشتم كنگره
(پنج شنبه ۲۶ آگوست ۲۰۱۰)

در اين روز، سه سخنراني عمومي يك ساعتي در صبح و يك 
سخنراني عمومي يك ساعتي در بعدازظهر ارايه شد و پس از آن، 
سخنراني هاي موازي دنبال شدند. در اين روز در بخش آموزش رياضي 
و عمومي كردن رياضي، سه سخنراني كوتاه توسط كومار از هندوستان، 

گارسيا پويا از كلمبيا و پوركاظمي از ايران ارايه شد.

از راست به چپ: روسيو، راماچاندران، زيگلر، ِپِترِسن و فريِبرِگر

گزارش روز ششم كنگره
۰ آگوست ۲۰۱۰) ۴(سه شنبه۲۴

گزارش روز هشتم كنگره
۰ آگوست۲۰۱۰) ۶(پنج شنبه۲۶
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گزارش روز نهم كنگره
(جمعه ۲۷ آگوست ۲۰۱۰ آخرين روز كنگره)
عمومي،  سخنراني  چهار  ارايه ي  از  پس  كنگره،  آخر  روز  در 
سخنراني هاي موازي در موضوعات مختلف دنبال شدند. در بخش 

تشكر نمايد، چرا كه بدون اين حمايت امكان شركت در اين كنگره 
براي نويسنده وجود نداشت.

پي نوشت
1. Andhra Pradesh
2. Char Minar

۳. اين اتاق ها در اصل اتاق مترجمان همزمان بود كه در باالي سالن اصلي (سالن 
افتتاحيه و اختتاميه) قرار داشت.

4.Fields Medal
5. Nevanlinna Prize
6. Gauss Prize
7. Chern Prize
8. Shiing - Shen Chern
9. Elon Lindenstrauss
10. Ngô Bảo Chau
11. Stanislav Smirnov
12. Cédric Villani
13. Daniel Spielman
14. Yves F. Meyer
15. Louis Nirenberg
16. Discipline
17. T. Gowers
18. C. Bosch
19. W. McCallum
20. R. Ramanugan
21. H. Steinbring
22. I. Yashchenko
23. J. Adler
24. QUANTUM
25. O.Skovsmose
26. M. Salett
27. A. Halai
28. Appearance
29. Reality
30. Sense
31. Reference
32. Viswanathan Anand
33. Srikar Varadaraj
34. G. M. Ziegler
35. M. Freiberger
36. I. Peterson
37. R. Ramachandran
38. C. Rousseau
39. Kenneth
40. Radha Charan Gupta

و  علوم  تاريخ  بين المللي  كنگره ي  سومين  و  بيست  در  بود  قرار  جايزه  اين   .۴۱
تكنولوژي كه در بوداپست برگزار شد به پروفسور گوپتا اهدا شود ولي او نتوانست 

در اين كنفرانس شركت نمايد.
42. Laszlo Lovasz
43. Ingrid Daubechies

آموزش رياضي و عمومي كردن رياضي، سه سخنراني كوتاه توسط 
ارايه شد.  اندونزي  از  ِدفيتري  رانينگ از نروژ، رائو از هندوستان و 
پس از آن، جلسه ي اختتاميه برگزار شد كه در آن، ابتدا جايزه ِكِنث۳۹ 
به پروفسور رادها چاِرن گوپتا۴۰ از هندوستان به خاطر كارهاي او در 
تاريخ رياضي اهدا شد.۴۱ سپس لواژ به عنوان رييس انجمن بين المللي 
رياضيدان ها سخنراني كرد. او در اين سخنراني پس از ارايه گزارشي از 
فعاليت هاي كميته اجرايي انجمن بين المللي رياضيدان ها، از مسئوالن 
برگزاري كنفرانس در حيدرآباد تشكر كرد و براي كميته ي اجرايي 
بين المللي جديد در چهار سال آتي، آرزوي موفقيت نمود. پس از لواژ، 
رييس جديد انجمن بين المللي رياضيدان ها كه براي اولين بار يك خانم 
است، سخنراني نمود. اينگريد داِبچي۴۳ در سال ۱۹۵۴ در بلغارستان 
به دنيا آمد و هم اكنون در آمريكا زندگي مي كند. در پايان جلسه ي 
اختتاميه، نماينده ي انجمن رياضي كره در مورد امكانات كره و سطح 
رياضي در اين كشور صحبت كرد و همه را براي شركت در كنگره ي 

۲۰۱۴ كه قرار است در كره ي جنوبي برگزار شود، دعوت نمود.

تقدير و تشكر
كميته ي  از  تا  مي داند  الزم  خود  بر  گزارش  اين  نويسنده ي 
برگزاري كنگره بين المللي رياضيدان ها به خاطر حمايت مالي آن ها 

رييس جديد و رييس قبلي انجمن بين المللي رياضيدان ها

تقدير و تشكر




