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؟ فیلدزچیست  جایزه 

ولی این . علمی دنیا، جایزه ی نوبل ھستجایزه ی معتبرین ترین 
درعوض! جایزه بھ دالیلی بھ ریاضیدان ھا داده نمیشھ 

ھر چھار   ریاضیدان کانادایی ابتکاری زد کھ، 
داشتھ باشند سال ۴٠ازکمتر سال یک بار، بھ ریاضیدانانی کھ

و یک کار ارزنده و خیلی خوبی توی ریاضیات انجام بدند 
 .ھستمدال فیلدزیک جایزه داده بشھ، کھ این جایزه ھمون

معتبرترین و مھم ترین جایزه ھایی جایزه ی آبل ومدال فیلدز 
ھستند کھ یک ریاضیدان ممکنھ اون رو ببره و در حقیقت 

!جایگزین جایزه نوبل برای ریاضی ھست



:مریم میرزاخانی و جایزه فیلدز

دوره این جایزه بھ دو، سھ یا چھار ریاضیدان ھر 
جایزه بھ چھار نفر بھ این 2014درسال . اھدا میشھ

آرتور آویال، مانجول بارگاوا، ھایرر و مریم نام ھای
خانم برنده ی این اولین ایشان   .اھدا شدمیرزاخانی 

!جایزه در کل تاریخ ھستند



جنوبی کره  جمھور رئیس  گون ھای پارک ازدست فیلدز مدال گرفتن درحال میزاخانی مریم



 ی زمینھ در خاطرکارشون بھ رو مدال این میرزاخانی مریم
 .شد برنده

 بھ تحولشون نوع کھ دینامیکی سیستم ھای در داد نانش میزاخانی مریم
 مسیرھای میارند، کش و می چرخونند رو شکلشون کھ ھست نحوی
.کنند پیروی جبری قوانین از کھ مقیدند باالجبار سیستم





دیگرجوایز و افتخارات:
1- میرزاخانی در سال ٢٠٠٩ بھ خاطر دستاوردھایش در    

.برنده جایزه بلومنتال شدریاضیات 
2- در سال ٢٠١٠، میرزاخانی، حدس «شار زلزلھ» ویلیام ترستن 
بر روی فضاھای تایشمولر را کھ مدتھا پرسشی باز و بی پاسخ در 

. ریاضی بود بھ اثبات رساند
3- میرزاخانی در سال ٢٠١۴ بھ ھمراه الکس اسکین و امیر 

کرد کھ ژئودزیکھای مختلط و بستارھای آنھا، بسیار ، ثابت محمدی 
.یا فراکتالیمنظم ھستند و نھ بر خالف انتظار نامنظم 







روزنامھ ایران                 روزنامھ شرق                



:بیوگرافی خانم میرزاخانی 
وی . بدنیا آمد  1356در تھران در سال  مریم میرزاخانی

او طی   .استدانشکاه استنفوردو استادریاضیدان ایرانی 
مدال طال برنده ، دبیرستان فرزانگان تھرانتحصیل در

.   المپیاد جھانی ریاضی شددر
دانشگاه ازریاضیشتھرکارشناسی ارشد خود را در سپس 
  دانشگاه ھارواردگرفت و برای ادامھ تحصیل دکترا بھشریف

از مریم میرزاخانی بھ عنوان یکی از ده ذھِن جوان   .رفت
  در آمریکاپاپیوالرساینس  نشریھاز سوی  2005برگزیده سال 

.ذھن برتر در رشتھ ریاضیات تجلیل شدو 



 آکادمی در عضویت بھ ٢٠١۶ سال می در میرزاخانی مریم
 بھ کھ است ایرانی نخستین او .شد برگزیده علوم ملی

.می شود برگزیده آکادمی این در عضویت




