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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﺑﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺳﺮﻃﺎن در ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد ،اﻣﺮوز دارﻓﺎﻧﯽ
را وداع ﮔﻔﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻓﯿﺮوز ﻧﺎدری ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﺎﺳﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﯽ در ﺻﻔﺤﻪ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد از درﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،۱۳۵۶ﺗﻬﺮان ،رﯾﺎﺿﯽدان اﯾﺮاﻧﯽ و
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﺑﻮد .وی در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎر ﺑﺮ
»دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺳﻄﻮح رﯾﻤﺎﻧﯽ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای آﻧﻬﺎ« ﺑﺮﻧﺪه
ﻣﺪال ﻓﯿﻠﺪز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه در رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺖ .وی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زن و
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺪال ﻓﯿﻠﺪز اﺳﺖ.
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ او ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ارﮔﻮدﯾﮏ و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻫﻢﺗﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺗﺎﯾﺸﻤﻮﻟﺮ،

ﻫﻨﺪﺳﻪ

ﻫﺬﻟﻮﻟﻮی،

ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ﺗﻬﺮان،
ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺪال ﻃﻼی اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ رﯾﺎﺿﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ) ۱۹۹۴ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ( و
) ۱۹۹۵ﮐﺎﻧﺎدا( ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮز اﯾﺮاﻧﯽ
ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻤﺮه ٔ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ .وی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﺧﺘﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ اﻟﻤﭙﯿﺎد
رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان راه ﯾﺎﻓﺖ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﺧﺘﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻟﻤﭙﯿﺎد رﯾﺎﺿﯽ
اﯾﺮان ﻃﻼ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﻣﺪال ﻃﻼ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻓﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ در آزﻣﻮن اﻟﻤﭙﯿﺎد رﯾﺎﺿﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﺮه ٔ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  ۱۹۹۹ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ
و دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ۲۰۰۴از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
ﮐﻮرﺗﯿﺲ ﻣﮏﻣﻮﻟﻦ از ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪال ﻓﯿﻠﺪز ﮔﺮﻓﺖ .از ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ده ذﻫﻦ ِ ﺟﻮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ٔ ﺳﺎل  ۲۰۰۵از ﺳﻮی ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﭘﺎﭘﯿﻮﻻر ﺳﺎﯾﻨﺲ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ذﻫﻦ ﺑﺮﺗﺮ در رﺷﺘﻪٔ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ.
ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﻮاﯾﺰی ﭼﻮن ﺟﺎﯾﺰه ﺳﺘﺮ از اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﺟﺎﯾﺰه ﮐﻠﯽ و ﻣﺪال ﻓﯿﻠﺪز در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺑﻮد .وی از ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ) ۱۳۸۷اول ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  (۲۰۰۸در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد اﺳﺘﺎد

داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ رﺷﺘﻪٔ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻮد.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،او اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ درﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ
و ﺧﺎﻧﻮاده وی ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
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