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  گفتارگفتار  پیشپیش

 یهبرجسرتهای آمار ایرران، از یرا اسرتاد با کنفرانس زمانهمای است که چند دوره    

جنرا  نکوداشت استاد بزرگوار  که به حاضر یهکتابچآید. آماری کشور تقدیر به عمل می

ران کره در نزدهمین کنفرانس آمار ایبا شا زمانهماختصاص دارد، علی رجالی آقای دکتر 

محترر  در ایرن کنفررانس و  کنندگانشرکتگردد، تهیه و به برگزار می دانشگاه مازندران

 حالشرر ارائره گرردد. هردا از انتشرار ایرن کتابچره، کشور تقردیم مری علمی یهجامع

و نظررات برخری از اسراتید،   رجالیعلی دکتر ندگی علمی و اجرایی آقای مختصری از ز

 است.آماری و دوستداران ایشان  یهجامعبه همکاران ودانشجویان ایشان 

های ایرانی علو  ریاضی و هیئت مدیره انجمن آمار ایران، هیئت مدیره اتحادیه انجمناز 

حامرد  دکترر آقایران مخصوصراً رجالیعلی همکاران و دوستان آقای دکتر  تمامی اساتید،

ا که در تهیه و تنظیم این کتابچه مپناه دکتر محمدرضا کوشش و دکتر نصراله ایران لروند،

 یم.نمایتشکر میصمیمانه  ،را یاری نمودند

 
  س آمار ایرانس آمار ایرانننانزدهمین کنفراانزدهمین کنفراششخانه خانه دبیردبیر

  دانشگاه مازندراندانشگاه مازندران

  10411041شهریور شهریور 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 فهرست مطالبفهرست مطالب

 

 1 ................................... دکتر عبدالرحمن راسخ ی:اضیفرد در علو  رمنحصربه یدکتر رجال
 3 ................................................................................................................................. زیجوا
 7 ........................................................................................................................ نامه یزندگ

 11 ........................................ رازیدانشگاه ش ییدوران دانشجو - یاز دکتر رجال ییهاعکس
 13 ............................ دکتر مهران ابراهیمی ی:و منش دکتر رجال یگسترش علم، هدا عال

 12 ............................................... دکتر اسفندیار اسالمی :A-Student یرجال یدکتر عل
 17 ......................... محمد اعلمی هرندی :مرد علم و خرد و ساختن و سوختن ،یدکتر رجال

 31 ......................................................... پناهدکتر نصراله ایران :یاضیمعلم آمار، احتمال و ر
 37 ............ دکتر اسمعیل بابلیان :هامعلم بانیمروج آموزش و پشت یمعلم ،یرجال یدکتر عل

 01 ................................................ دکتر احمد پارسیان ی:قرن دوستمیاز ن شی: بیرجال یعل
 02 ..................................... آزاده پروانه :"باسواد"، "دلسوز"، "صبور"، "معلم"یدکتر رجال
دکتر  :در کشور یاضیعلم آمار و ر جیترو یگذار  برا ریتاث یتالشگر یرجال یدکتر عل

 04 ................................................................................................................... حمید پزشا

 23 ............................................................... : دکتر یحیی تابشدکتر رجالی داشتدر گرامی
 27 ........................................... دکتر ماه بانو تاتا :رک و نترس ،یفطر یری: مدیدکتر رجال

 24 ..................................................... فهیمه تقوی :ی: اسم مستعار دکتر رجال"رجال جان"
 33 ............................................. محمود تلگینی :کشور یدر جمع معلمان ریاض یدکتر رجال

 37 ................................ علی محمد توکلی ی:رازیش شکسوتیپ رانیاز دب یکیاز  یداشتادی
 34 .. دکتر مگردیچ تومانیان :به علم کشور یدر مورد خدمات ارزشمند دکتر رجال یمختصر
 73 ........................ دکتر محمد جلوداری ممقانی :تما  فصول یبرا یمرد یرجال یدکتر عل
 77 ............................. پور فردپرویز حسن ی:اضیدر بهبود آموزش ر یدکتر رجال یهاتالش
خردپژوه دکتر فروزان :گوناگون یهانهیدر زم یو عملکرد دکتر رجال یبه همکار یااشاره

........................................................................................................................................ 11 
 12 .............. دکتر عباس خلیلی :... یآموزش در سطح مل شرفتیپ یبرا یتر رجالتالش دک



 

 

 17 ..................................................... دکتر علی دانایی :اتیاضیخانه ر گذارهیپا یدکتر رجال
 14 ................................... دکتر علی دولتی :رودیم وستهیکه آهسته و پ یرهرو یدکتر رجال
 42 ............................................................. دکتر محمد ذکائی :اتیاضیعاشق ر یدکتر رجال

 44 .......................................................... پوردکتر مهدی رجبعلی ی:رجال یبه بهانه دکتر عل
 142 .................................. دکتر رحیم زارع نهندی :همه معلمان یبرا یمعلم ،یدکتر رجال

 144 ............................................ دکتر علی زینل همدانی :و رفاقت یسال دوست 04سابقه 
 113 .................................................................. :محمدرضا سپهرییاز دکتر رجال یخاطرات

 112 ............................. دکتر مهدی شریف زاده :دکتر علی رجالی، استاد عاشق معلم بودن
 114 .................... دکتر سیاوش شهشهانی :کشور یدر عرصه علم یرجال یدکتر عل گاهیجا
 111 ....................................................... :دکتر بهمن طباطبائیاز دوستان یکیاز  یادداشتی
 112 ................................ نهدکتر بیژن ظهوری زنگ :یو آموزش ی: نهادساز علمیرجال یعل

 114 ................................................ سید نعمت عبدی :علم و عمل یتجل یرجال یدکتر عل
 133 ..................................................................... دکتر مهدی کدیور :نگرجامع یدانیاضیر

 132 ................................... دکتر امیدعلی شهنی کرمزاده :ایرجل آکادم ای یدکتر رجال
 137 ............................................................................ دکتر محمدرضا کوشش :منش استاد
 134 ............... دکتر موسی گلعلیزاده :....توأ  با فیطبع لط ت،یریمد ی: شم قویدکتر رجال
 103 .............................................. لروند حامد دکتر  :و دلسوز زهیبا انگ ر،یگی: پیدکتر رجال
 102 ...................... مسعود ماهوش :طبع، بااصالت و فروتنمعلم، شوخ شهی: همیدکتر رجال
 104 ...................................... دکتر غالمرضا محتشمی برزادران :خیدر بوته تار یدکتر رجال

 123 ............................ دکتر محسن محمدزاده :علم و آموزش یحوزههامدعا در یب ثارگریا
 127 ........................................... دکتر صفیه محمودیناپذیر، ، معلمی خستگیدکتر رجالی 
 124 ............................... حسین علی موحدی :اصفهان یاضیاز معلمان ر یکیاز  یادداشتی

 131 ................. دکتر محمدقاسم وحیدی اصل :پرشور آموزش ی: دلبستهیرجال یعل دکتر
 132 .................................................................................. دکتر امیر هاشمی :یمکتب رجال
 134 .......... هوشمند اصل دکتر محمدرضا :لین استاد دوره تحصیرگذارتریتأث ،یاستاد رجال
 172 ..................................................... دکتر ملیحه یوسف زاده :در مورد استاد یچند کالم



 

 

 173 ....................................................... کشور یبه مسئوالن آموزش شنهاداتینمونه ارائه پ
 174 ........ رانیدر ا یآموزدانش یاضیسابقات رآغاز م رامونیپ یرجال یمصاحبه با دکتر عل

 113 .................................................................................... معلمان اصفهان قاتیمرکز تحق
 117 ............................................................................................... آمار و احتمال در مدرسه

 111 .......................................................................... دیآموزش از رده خدمات به تول لیتبد
 114 ................................................................................................. اصفهان اتیاضیخانه ر

 141 ...................................................................... موج نور اصفهان یفرهنگ یانجمن علم
 141 .................................................................................................  رانیا ینظا  آمارشناس

 143 ....................................................................................... دانشگاهها یورورد یآزمونها
 142 .......................................................................................... یدکتر رجال زیمنامه هشدارآ

 141 ....................................... ران(یا یاضی)انجمن ر یهشدار در مورد افت علو  و مهندس
 114 .................................................. یاضیآموزش ر یالمللنیب ونیسیمطالعه شانزدهم کم

 
 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 1 شانزدهمین کنفرانس آمار ایران

 

 

 در علوم ریاضی فردمنحصربهدکتر رجالی 
 

 دالرحمن راسخعب

 ی دانشگاه شهید چمران اهوازعلم ئتیهعضو 

 و رئیس انجمن آمار ایران
 

عنوان عضوی از جامعه آماری ایران چند جانب جای بسی افتخار است که بهبرای این
و استاد پیشکسوت آمار جنا  آقای دکتر علی رجالی به  سطر در مورد همکار ارجمند

ها قبل اما صرفاً از جانب با جنا  آقای دکتر رجالی از سالین. آشنایی ادرآور رشته تحریر 
در  مؤثرهای مستمر، صادقانه و های ایشان در قالب تالشطریق انعکاس فعالیت

های مرد  نهادی چون خانه ریزی سازمانهای ریاضی و آمار ایران و نیز پیانجمن
جانب به اما با ورود این ؛گرددریاضیات اصفهان و در ادامه خانه آمار اصفهان برمی

های فعال شدن کمیته مدیره دوره اخیر انجمن آمار و قبول مسئولیت و در ادامههیئت
المللی علو  پایه برای های مرتبط با سال بینسو و آغاز فعالیتتخصصی انجمن از یا

توسعه پایدار از سوی دیگر، با جایگاه، چگونگی کنش و نیز کال  نافذ این همکار 
 مواجه شد . ترشفاای اگونهبهناپذیر ستگیخ

های مشترک ها ازجمله کمیته همکاریمشارکت و حضور فعال ایشان در برخی کمیته
آمارهای رسمی و تأکید بر پیشبرد مسائلی چون کارآموزی دانشجویان کارشناسی، فرصت 

سو و ر از یاهای اجرایی، سواد آماری و آموزش آمامطالعاتی همکاران جوان در دستگاه
های جنا  آقای دکتر رجالی تالش در انسجا  هرچه بیشتر انجمن آمار ازجمله دغدغه

ی هاتالشبوده است. حضور فعال انجمن آمار در شاخه ریاضی فرهنگستان علو  و 
ی از ریگبهرههمراهی و  بدون ارتقای جایگاه آمار در فرهنگستان علو  منظوربه شدهانجا 
 نبوده است. ریپذامکانی ایشان هایزنیراو  هاتیحما
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 طور بهو اهتما  ویژه دکتر رجالی در ارتقای جایگاه علو  پایه  ریناپذیخستگ هایتالش
 همه همکاران در جامعه ریاضی و آمار  دییتأتنها مورد خاص نه طور بهعا  و علو  ریاضی 

شده است. به شناخته کامالًاست بلکه در میان سایر همکاران مجموعه علو  پایه نیز 
المللی علو  پایه برای توسعه عنوان سال بیناز سوی یونسکو به 1411دنبال تصویب سال 

ریزی های ایشان هسته برنامهها و تشویقها قبل از آغاز این سال با پیگیریپایدار و از ماه
 صورت منظم تشکیل وهای علمی علو  پایه بهانجمن یرؤسااین سال با مشارکت 

های این سال آغاز گردید و در ادامه با ادغا  این های الز  باهدا تدوین برنامههماهنگی
های علو  های منسجم توسط انجمنالمللی علو  پایه برنامههسته با ستاد ملی سال بین

 پایه ازجمله انجمن آمار مصو  و با حمایت ستاد ملی در حال اجرا هستند.
ز سوی کمیته منتخب انجمن آمار ایران در سال جاری پس آمار ا شکسوتیپروند انتخا  

های آموزشی آمار و دریافت نظرات و کاندیدهای پیشنهادی این از ارسال فراخوان به گروه
با حضور اعضا تشکیل گردید. یته انتخا  پیشکسوت ها آغاز شد. در ادامه جلسه کمگروه

میته با احترا  به همه کاندیدهای در این جلسه پس از بررسی کاندیدهای پیشنهادشده، ک
اتفاق آرا جنا  آقای دکتر علی رجالی پیشنهادی و با اذعان با شایستگی این همکاران، به

 عنوان پیشکسوت آمار در دوره پانزدهم انجمن آمار ایران برگزید.را به
همه آمار ایران، ضمن احترا  و قدردانی از  انجمنمدیره به نیابت از هیئت لهیوسنیبد

مشکالت و نامالیمات،  باوجودتالش صادقانه  هاسال خاطربههمکاران پیشکسوت 
علمی گروه آمار دانشگاه انتخا  همکار ارجمند جنا  آقای دکتر علی رجالی عضو هیئت

عنوان پیشکسوت آمار تبریا و شادباش عرض نموده ضمن آرزوی صنعتی اصفهان را به
های آینده نیز جامعه آماری و عزیز، امیدوار  در سالسالمتی و بهروزی برای این همکار 

 مند گردد.ها و رهنمودهای مهم ایشان بهرهانجمن آمار ایران از تالش
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 سخنان دکتر رجالی در مراسم اهدا جایزه بهزاد

 1341شهریور ماه  

درگاه احدیت و تشکر از آقایان دکتر بهزاد، دکتر تومانیان و انجمن ریاضی ایران، یادی خواهم پس از شکرگزاری به اجازه می
از استادان بزرگوار آقای دکتر منوچهر وصال )اولین برنده جایزه بهزاد( و پرویز شهریاری )پدر آموزش ریاضی ایران( و آرزوی 

 .سالمتی برای استاد مصحفی داشته باشم
-و نحوه خرید پیاز با آقای تابش برای آماده 34یز یادی از کنفرانس دوازدهم ریاضی ایران در سال دیشب با دکتر تومانیان عز

سازی مقدمات کار کنفرانس در آغاز جنگ تحمیلی داشتیم، در حالی که در کنار کنفرانس کارهای اساسی علمی مثل حضور 
ریزی نخستین بار در حاشیه این کنفرانس را نیز برنامه معلمان ریاضی در این کنفرانس و برگزاری کارگاه هندسه جبری برای

های ساالنه و توسعه ریاضیات در ابعاد مختلف کرده بودیم. خوشحالم که در زمان حیات خود شاهد برگزاری مرتب کنفرانس
 .هستم

ها صرا توسعه ناین جایزه متعلق به من نیست، اول از همه به همسر  مریم و پسر  محمدرضا تعلق دارد که از وقت آ
های ریاضیات، انجمن ریاضی ایران، انجمن آمار ایران، ا . تما  معلمان ریاضی ایران و همکارانم در خانهریاضیات کرده
 .های علمی آموزشی معلمان ریاضی سراسر کشور در این جایزه سهیم هستندهای ریاضیات ایران و انجمنشورای خانه

تالش کنید غیر از توسعه علم و پیشرفت رشته تخصصی خود، در جهت توسعه علو  و  کنم،به دوستان جوان عرض می
کنم آموزش باید از رده خدمات به رده تولید، کما به حل مسایل آموزش ریاضی کشور هم کما کنید و در پایان عرض می

 والسال  .تبدیل شود تا مسایل توسعه پایدار کشور حل شوند
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برنرده  -ن دانشگاه صرنعتی اصرفها یعلمئتیهعضو  – معلم ریاضی –علی رجالی 

معرراون اسرربق فدراسرریون جهررانی مسررابقات ملرری  -ش یرراردوجررایزه جهررانی پرراول 
 (ICMI)آموزش ریاضی یالمللنیبعضو گروه مطالعاتی کمیسیون  -(WFNMC)ریاضی

نروزادی بره  ،در خیابان مسجد سید اصرفهان 1334 ماهبهشتیارددر اوائل صبح روز اول 
 دیربدر دبستان جعفری واقع در محله  1333علی نهادند. در مهرماه  او رادنیا آمد  که نا  

اصفهان دوره ابتدایی را آغاز کرد و از همان ابتدا توسط معلمانش کشرف شرد کره در  آباد
علی اکنون به لقبی کره این که ) ریاضی تواناست و به معلمی هم عالقه دارد. مسائلحل 

امضرای  عنوانبره کندیمافتخار  انددادهبه او  معلم ریاضیمعلمان ریاضی کشور یعنی 

، شاید  ریشه در شناسرایی ایرن بردیمبکار  یالمللنیباصلی خود در تما  مکاتبات ملی و 
 استعداد در دوران ابتدایی او دارد!(

ه آن زمان برا مردیریت توانمنرد مرحرو  رجالی پس از آن در دبیرستان هاتف اصفهان ک 
و پس از انتقال آقای نوربخش به دبیرستان  کندیم نا ثبت ،شدیممحمود نوربخش اداره 

و . علری کره در دبسرتان جعفرری کندیم نا ثبتدبیرستان  در آن 1300 در سال ،سعدی
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)و ریاضی  لمسائدر حل  شیتوانابه دلیل  ،دیگر آموزاندانش موردتوجههاتف،  رستانیدب
ریاضی( شهرت داشت، اکنرون در دبیرسرتان  یو چالشجالب  مسائلتوانش در طر   یحت

دبیرر ریاضری  ،جدید در انزوا قرار داشت. تا این که یا روز آقای حسرین علری موحردی
را برای حرل در اختیرار  یامسئله کهیآموزان، درحالدانشبه دفاتر  کردننگاهدبیرستان با 

اسمت چیست، بررو "با بیان این جمله و فقط روندیمدند، باالی سر رجالی بو قراردادآنان 
در  زیانگتأسف. )چند نکته دهندیمجوان را تغییر  آموزدانشروحیه منزوی این  "پای تخته

آن زمان با وضعیت فعلی بد نیست در اینجا مطر  شرود. یکری  و معلمانمقایسه مدارس 
د که امکان پرورش وزندگی کردن در کنار دیگران بزرگ و دلنشین  مدارس بو یهاطیمح

در مقایسره برا مردارس امرروزی کره در آن امکران . کردیمفراهم  آموزاندانشرا برای 
وجرود  اصرالً، اسرت آمروزاندانشپرورش و تفریح در مدرسه که الزمه زندگی تحصیلی 

و  هراتف سرعدی، کشور ماننرد اد و نکته دو   مدارس آن روز به نا  بزرگان علم  ندارد.
ایرن روزهرا نرا   ،به هزینره کرردن در آمروزش یتیاهمیبمشهور بود، ولی به دلیل  رهیغ

حتی معلرو  نیسرت ایرن  هاآنبرخی از که  مدارس به لقب ثروتمندانی آراسته شده است
 یهراتفاوت، آمروزاندانشایرن تغییرر در برین  مطمئناً! اندآورده به دستثروت را از کجا 

قردیم و جدیرد  آموزاندانشنگرش  در تفاوتنمونه آن را که  خواهد آورد جودبه وبینشی 
تعراملی و  صرورتبهمشاهده کرد! و در نهایت آزادی معلمان برای اداره کرالس  توانیم

 سرازیآماده هرایروشبود، در مقایسه برا  مسائلبرای حل  آموزاندانشفرصت دادن به 
 تستی کنکور و یا مدارس خاص!( هایآزمونبرای شرکت در  آموزاندانش

مخالفرت برخری از  رغمعلریادامه تحصریل  یو برا گیردمیدیپلم  1301رجالی در سال 
معلمانش، ولی با حمایت مرحو  پدر، رشته ریاضی و آن هرم دانشرگاه شریراز را انتخرا  

 است که باید برای ادامه تحصیل خارج کشور برود دانستهیمچون در همان زمان ) کندمی
 و لذا باید دانشگاهی را انتخا  کند  که زبانش قوی و دروسش جدید باشد(.

( را چنان برا 142)ریاضی  1در نیمسال اول ورود به دانشگاه شیراز، درس ریاضی عمومی 
آن  یو مهندسرعلرو   یهارشرتهبرین همره دانشرجویان که  عالقه و پشتکار خوانده بود

باز این جا مرورد که  شودیمر ، متعلق به رجالی دانشگاه، تنها نمره بیست امتحان وسط ت
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، ولری شردینمریاضیات جدید تدریس  هارستانیدبدر آن زمان در ). گیردمیتشویق قرار 
، جمالی، پور انیمشتاقبینش و فکر ریاضی توسط معلمان عزیزی همچون آقایان تلگینی، 

کره  در شرهرهای دیگررموحدی، نوربخش، اما  جمعه زاده و تقوی و نظایر این بزرگران 
و بردانش ریاضی مسلط بودنرد، روحیره و تروان یرادگیری  مندعالقههمگی به شغل خود 

کره  آورده برود بره وجروددبیرستانی در کشور  النیالتحصفارغرا در  مسائلریاضی و حل 
و در زندگی با استفاده از منطرق  دندیفهمیمدانشگاهی را  یهادرس یراحتبهدانشجویان 

کمرا  عنوانبرهبودند.( رجالی از تر  سو  تحصریل در دانشرگاه شریراز  تروفقمریاضی 
 مراهبهمنو پس از طی سه ونریم سرال در  کردیممدرس با اساتید آن دانشگاه همکاری 

. حضرور دیرنمایمرلیسانس ریاضی محض را با رتبه اولی در دانشگاه شیراز کسب  1321
 ،دکتر وصرال ،یان، دکتر حدیدی، دکتر فتاحی، دکتر بهبودپوریرجبعلاساتیدی چون دکتر 

بیشرتر او بره  یمندسرازعالقهاساتید ریاضری در  عنوانبهمولینز،  و دکتردکتر ابن النصیر 
بروده اسرت. رجرالی پرس از آن نیرز دوره  مرؤثرکاربردی آن بسیار  یهاجنبهریاضیات و 

یا ونیم سال به پایان در ریاضی را نیز با کسب رتبه اولی، به مدت  سانسیلفوقدوساله 
. در طرول دوره شرودیمر لیالتحصرفارغاز دانشگاه شیراز  1323 خردادماه در و رساندیم

دانشکده پزشرکی و آمرار رشرته  و احتمالتدریس دروس آمار  تیمسئولکارشناسی ارشد 
داره مدتی  آزمایشگاه آمار را ا برآنعالوهاقتصاد دانشگاه شیراز نیز به او واگذار شده بود و 

تصادفی آقای دکتر حدیدی با ایشران همکراری  ندیفرا یهاپژوهشو در رابطه با  کردیم
دانشجویان بخش ریاضی را زیر نظر  تیفیبر ککامپیوتری برای نظارت  یابرنامهداشت  و 

شاید تروان دکترر رجرالی در ). کردیمبهبودیان تدوین و اجرا  و دکترآقایان دکتر حدیدی 
مرکز محاسباتی دانشگاهی در دانشگاه صنعتی اصفهان،  نیترفعالو  نیتربزرگ یاندازراه
میزان خرابری قطعرات  ینیبشیپمنسجم و با استفاده از اطالعات آماری و  یزیربرنامهبا 

برای  یزیربرنامه یدکی کامپیوترهای  قدیمی و فرسوده موجود در دوران جنگ و تالش و
صنعتی اصفهان، از یا سو و نیز گسترش امکانات گسترش امکانات کامپیوتری دانشگاه 

نیروهای کرامپیوتری  نیتأمکامپیوتری به نهادهای دیگر از آن جمله ارائه و اجرای پروژه 
شهرداری اصفهان به کما دانشگاه صنعتی اصفهان برای آمادگی شهرداری  جهت ورود 
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ابوریحان دانشگاه  یهاکالسبه شبکه خدمات الکترونیکی اداری، در برابر ساخت مجتمع 
در این آمروزش در  شهیر 1337تا   1332 یهاسالصنعتی اصفهان توسط شهرداری، در 

 دوران تحصیل او در دانشگاه شیراز داشته باشد.(
علمری برا سرایر دانشرجویان رشرته  مباحر در دوره تحصیالت تکمیلی مطالعه تیمی و 

اری با آقایان  احمد پارسیان، آن و همک مسائل و حلبرای درک مفاهیم ریاضی  ،ریاضی
، محمود لشکری زاده بمی و  رسول کامران از تجرار  پوربهرا یوسف  ،اسفندیار اسالمی

یادگیری کار تیمی در دوران تحصیل . جالب زندگی تحصیلی رجالی در دانشگاه شیراز بود
را داد که سه  نه تنها به او این توان ،مختلف علو  ریاضی یهانهیزمدر  ،در دانشگاه شیراز

 یامجموعرهاز  ،در دانشگاه صنعتی اصفهان یمیو شدانشکده فعال علو  ریاضی، فیزیا 
که فقط وظیفه ارائه دروسی سرویسی علو  پایه دانشرگاه صرنعتی اصرفهان را داشرت در 

با جذ  نیرو و پذیرش دانشرجوی علرو  در دانشرگاه صرنعتی  ،1331تا  1324 یهاسال
ایرانی علرو  ریاضری در  یهاانجمناتحادیه  یاندازراهلکه توان گسترش دهد، ب ،اصفهان

در ایران نیز ریشه  در این نگرش عا  به علو  پایه و یرادگیری  1341تا  1342 یهاسال
رجالی در هیچ یا از مراسرم . شیراز دارد در دانشگاهاز دوران تحصیل  ،انجا  کار گروهی

چون محمدرضا پهلوی رئیس دانشگاه پهلوی  .دانشگاه شیراز شرکت نکرد یلیالتحصفارغ
را اهدا  یلیالتحصفارغبه دانشجویان رتبه اول در مراسمی جایزه و گواهینامه  شخصاًشیراز 

 !کردیم
 یهانامههیتوصر( برا کمرا مریالدی 1470اوت ) 1323 سرال مردادمراهعلی رجرالی در 

نمررات عرالی در  و کسرب سرانسیلفوقلیسرانس و  یهادوره، معدل خو  در اساتیدش
رشررته کرره  ، برررای ادامرره تحصرریل در رشررته آمررار GREو  TOFEL یهرراآزمون

از دوره لیسانس بود از بخش آمار دانشگاه استانفورد پذیرش گرفرت و بره  اشموردعالقه
این دانشگاه درجه یا آمریکا راه یافت. در جلسه معارفه در بخش آمار دانشگاه استانفورد 

 7گفتند کره فقرط  هایورودنفر از  12پروفسور اینگر  الکین به رئیس وقت بخش، آقای 
          جرررامع یهررراآزموننفرررر شرررما پرررس از گررررفتن یرررا سرررال درس و شررررکت در 

(Qualifying Exams)  و بقیه باید ایرن دانشرگاه را تررک کنیرد.  دیشویمپذیرفته



 11 شانزدهمین کنفرانس آمار ایران

 

دین رشرته آمرار را دلیل آن هم این است که یا استاد مثل پروفسور برادلی افران که چن
بیشتر از یا و یا حداکثر دو دانشجوی دکترری را تحرت  زمانهمکرده است،  یگذارهیپا

نفرر از اسراتید بخرش ترا سرال آینرده دانشجویانشران  7و فقط  ردیگینمراهنمایی خود 
. )این گفتره رندیگینمدانشجوی جدید  ،و بقیه چون دانشجو دارند شوندیم لیالتحصفارغ

اساتیدی در ایران  که مثالً مقایسه کرد توانیمعیت تحصیالت تکمیلی در ایران  را با وض
متعدد اداری، تعداد بسیار زیادی هم دانشرجوی دکتررا  یهاتیمسئولهستند که عالوه بر 

مرا برا  النیالتحصرفارغفهمیرد کره کیفیرت  تروانیمرتحت راهنمایی خود دارند. حراال 
 ست!(دیگر قابل مقایسه نی یهادانشگاه

یادگیری مباحر  مختلرف آمراری، بره دروس احتمرال و  رغمعلیدر بین دروس، رجالی 
ریشره در کره  تصادفی عالقه بیشتری داشت و با توجه به عالقه او به هندسه یندهایفرا

تحصیالت دبیرستانی او داشت، قصد داشت در رشته احتمرال هندسری کرار کنرد. وقتری 
پرذیرفت، از رجرالی  اشییراهنمادانشجوی تحت  نوانعبهپروفسور هربرت سالمان، او را 

را در دفتر بخش تکمیل کند. او  وقتی دید فر  مربوط به نیرروی  یاپژوهانهخواست فر  
برا  خرواهمینمرمرن  "دریایی ایاالت متحده است، نزد پروفسور سرالمان رفرت و گفرت 

اگر بخواهی در ایرن " گفتند کههم  پروفسور سالمان"نیروهای ارتشی قرارداد امضا کنم! 
باعر  شرد کره   مسئلهاین  "مجبور هستی این فر  را امضا کنی. ،رشته وبا من کار کنی

را عوض کند. اما شانس دیگری بررای او پیردا شرد. پروفسرور  اشیقاتیتحقرجالی رشته 
پرسی دیاکونس که استاد دروس احتمال دوره دکتری رجالی بودند، به او اطالع دادند که 

ریاضی مجارستانی( یا سال میهمان دانشگاه جنروبی  )دانشمند سور پاول اردیشپروف "
روزهای دوشنبه به اسرتانفورد  بارای یاهفتهاست و او قصد دارد  آنجلسلسکالیفرنیا در 

بره همراهری  ،ایشرانکه  غربالی نوشته شده است یهاروشکتابی در زمینه  راًیاخبیاید و 
بخواننرد. ایشران از او  مشرترکاًسرور دیراکونس قصرد دارنرد پروفسور چارلز استین و پروف

خواستند که اگر مایل است در این کالس شرکت کند. رجالی هم این فرصت کار کرردن 
با پروفسور اردیش را از دست نداد و در این کالس شرکت کرد. در اولین جلسه پروفسرور 

از  کسچیهر. در آنجرا زدنردیمرپاول صدا  او رادانشگاه  دیو اساتکه دانشجویان )اردیش 
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. همه با نا  کوچا یکدیگر را کندینماستفاده  رهیو غاصطالحات عجیب استاد، پروفسور 
از کتا  و اهدافش را گفرت و  یامقدمه!( داندیم خود را. ولی هرکس حدود زنندیمصدا 

اکونس قرار شد فصل اول را همه بخوانند و در جلسه بعد یا نفر ارائه دهد. پروفسور دیر
فصرل اول را او بگویرد. ایرن چرالش  بهتر استاست و  ترجوانگفتند خو  علی از همه 

بزرگی بود. یا دانشجوی تازه وارد بخواهد  یا فصل کتا  جدیدی را برای سه اسرتاد 
تدریس کند. خوشبختانه دوران سخت و زیبائی گذشت تا هفته بعرد رسرید و  عمالًمسلم 

مطر  شد و گفتند  جلسره اول  ییهابح د از پایان درس هم رجالی درس را ارائه داد. بع
علی  فصل دو  را هم ارائه دهد و خوشبختانه تا پایان کتا  همین  خو  استخو  بود، 

را نظریره احتمرالی  اشیتخصصصحنه تکرار شد. این کالس باع  شد که رجالی رشته 
س، اسرتاد دانشرگاه اعداد انتخا  و تحرت راهنمرایی اسرتادش پروفسرور پرسری دیراکون

 .دانشمند ریاضی جهانی کار کند نیمؤثرتراستانفورد و یکی از بیست 
رجالی کار تحقیقاتی  خود را در سال سو  تحصیل تما  کررده برود. روزی نرزد اسرتادش 

داوران سرپرده شرود. آن  ئرتیهشد رساله نوشته  شود و به  رفت و پس از ارائه کار، قرار
را در   یامقالرهو  رودیمررای ادامه مطالعات به کتابخانه دانشگاه زمان که اینترنت نبود. ب

او برای  یهافرمولشبیه  هافرمول ندیبیم. کندمییکی از مجالت به زبان فرانسوی پیدا 
و به نزد استادش  گیردمیمحاسبه مقدار تقریبی میانگین توابع حسابی است. از مقاله کپی 

است که تو پیردا  ییهافرمولهمان  هانیا دیگویم. استاد کندمی سؤالو از او  گرددیبرم
و در  کنردمیرا عوض کنری. رجرالی ترالش را مضراعف  اترسالهای، باید موضوع کرده

. جلسره آزمرون شرفاهی او کنردمیعرض یا سال از رساله جدیدش  با موفقیت دفراع 
(Oral Exam)  متخصصان آمار  نیرتبزرگنفر از  14بسیار چالش آور بوده است. تعداد

و احتمال مانند آقایان پروفسور استین، الکین، افران، اندرسون، جانز، دیراکونس، رزنیرا، 
ممتحنران هرر  ئتیه، حداقل در جلسه حضور داشتند. زر و جانز تیسو، گموندیزسالمان، 

یا که  بپرسند. یا نفر ناظر هم از سوی دانشگاه توانستندیمدر زمینه تخصصی  یسؤال
بود، در جلسره حضرور داشرت. حردود یرا سراعت ایرن جلسره  یشناسنیزمص متخص
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ادامه داشت. موفقیت در این آزمون شفاهی چالش بزرگ و زیبائی در زندگی  وپاسخپرسش
 تحصیلی علی رجالی بود.

از بخرش آمرار دانشرگاه  (1327مردادمراه )مریالدی  1471سرال  رجالی در باالخره دکتر
پروفسور . شودیم لیالتحصفارغتخصصی نظریه احتمالی اعداد  استانفورد آمریکا در رشته

در  (Bell Laboratories) برل یهاشرگاهیآزمادیاکونس که سال بعد از آن قرار برود در 
کره حرداقل یرا  کندمینیوجرسی آمریکا فرصت مطالعاتی خود را بگذراند، به او توصیه 

ی از سرمینارهای تخصصری کره در سال برای ادامه کارهایش به آنجا برود و حتی در یک
تا مدیر مرکز تحقیقاتی ایرن مرکرز تحقیقراتی برا  دهدیمبرگزار شد، ترتیبی  آنجلسلس

کره در  کندمیرجالی یا مصاحبه داشته باشد و در پایان جلسه آن مدیر از رجالی دعوت 
 ازگشرتبمیالدی کار خود را آغاز کند. اما رجالی که قصد  1471آن مرکز از اول سپتامبر 

 .دینمایمبه ایران را داشته است، عذرخواهی 
استادیار  عنوانبهو از همان روز  گرددیبرمبه ایران  1327 ورماهیشهررجالی در چهاردهم 

 .دینمایمکار خود را در بخش ریاضی دانشگاه شیراز آغاز 
 تیمسرئولهرایی کره یکی دیگر از درس ،احتمال و نظریه اعداد یهادرسغیر از تدریس 

برای دانشجویان علو  و مهندسی  142، درس ریاضی شودیمتدریسش به  رجالی واگذار 
شود که دانشجویان جدیرد برر خرالا دانشرجویان بوده است. او در این درس متوجه می

، ولی تفکر ریاضی و قدرت درک مفراهیم دانندیمزمان تحصیلش، اصطالحات ریاضی را 

. کنردمیتغییر  اشیکارو مسیر  شودیمفکر او ایجاد بزرگ در چرایی ریاضی را ندارند. 

تا به مدارس بررود و از مشرکالت آموزشری ایرن  گیردمیتصمیم  مسئلهاو برای شناخت 
 کنردمی، مطلع گردد. اما فکرر اندشدهسال بعد از او وارد دانشگاه شیراز  4دانشجویان که 

د، در شریراز بره او تروجهی معلمران ظراهر شرو نیدر باگر این جوان بیست و هفت ساله 
و  کرردیمرکه در اصفهان زندگی  اشیشگیهمبرای رسیدن به عشق  ظاهراًکنند. او نمی

بودن با پدر و مادرش، با تالش برای انتقال استاد پرتوانی همچون دکتر محمرد صردوقی 
 .شودیم مأمورالوندی از بانا مرکزی به شیراز، خود به دانشگاه اصفهان 
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 تیمسرئول اگرچره. شرودینمره رجالی در دانشگاه اصفهان با استقبال روبرو کارها و عالق
، به رجالی واگرذار و انتگرالتدریس دروس آمار ریاضی، نظریه اعداد و حسا  دیفرانسیل 

اسرت. از  کردهیمکه درس تمرین دبیری را تدریس  شودیم، ولی همکار استادی شودیم
و جمالی  پور انیمشتاق ،، تلگینی، اما  جمعه زادهاین راه با کما معلمانش آقایان موحدی

و یابرد و دانشرجویان ایرن درس را بررای تمررین دبیرری بره مردارس به مدارس راه می
درسی معلمان خوبی همچون افرراد فروق و آقایران قیاسریان و غیراثی نرژاد  یهاکالس

و  شرودیمآشنا . در این فاصله با آقای یحیی تابش از دانشگاه صنعتی اصفهان فرستدیم
حتی قبل از انتقال به آن دانشگاه، مرکز بررسی ریاضیات دبیرستانی را در دانشگاه صنعتی 

 1324. )رجالی  باالخره در سال کندمی یاندازراهاصفهان با مشارکت دوستان آن دانشگاه 
بررسی کند.( در مرکز با موافقت دانشگاه شیراز به دانشگاه صنعتی  اصفهان انتقال پیدا می

دوشنبه  یبعدازظهرهاو نه تنها در اصفهان که  شدیمریاضیات دبیرستانی، جزواتی تدوین 
، بلکه در نقاط دیگر هرم ایرن جرزوات در شدندیممعلمان ریاضی اصفهان دور هم جمع 

و مدرسان دانشگاه صنعتی اصرفهان ضرمن حضرور در ایرن  گرفتیماختیار دبیران قرار 
تدریس مطالرب ریاضری را تمررین  یهاو روشرا مطالعه  هاآنجلسات با همکاران خود 

 .شدیموضعیت تدریس ریاضی در ایران نیز در این مرکز رصد  برآنو عالوه کردندیم
دانشرکده علرو  را  تیمسئولاز رجالی خواسته شد  ،اوائل ورود به دانشگاه صنعتی اصفهان

از سه بخش  یانفرهسهزمان کمیته به عهده بگیرد، ولی رجالی این کار را قبول نکرد. آن 
. در کرردیمرارائه دروس سرویسی علرو  پایره برود، اداره  اشفهیوظکه تنها  یادانشکده

بررای ) هادانشرگاه، درست شش ماه پس از آغراز جنرگ و تعطیلری 1334فروردین سال 
 انقال  فرهنگی( دوازدهمین کنفرانس ریاضی ایران در دانشگاه صنعتی اصرفهان برگرزار

 .یکی از خصوصیات آن حضور حداکثری دبیران ریاضی در این کنفرانس بودکه  شد
( خود به دکتر یمیو شاز سه بخش ریاضی، فیزیا )در همین سال اساتید دانشکده علو  

دانشکده را به عهده گیرد. رجالی هم مشروط بره  تیمسئولرجالی مراجعه و از او خواستند 
را  تیمسئولسه دانشکده علو  پایه در این دانشگاه، این  یاندازراههمکاری دانشگاه برای 

  النیالتحصفارغپذیرفت. رجالی روش دکتر وصال در دانشگاه شیراز را دنبال و با مکاتبه با 



 15 شانزدهمین کنفرانس آمار ایران

 

ایران، آنان را به دانشرگاه صرنعتی اصرفهان  یهادانشگاهخارج و نیز اساتید  یهادانشگاه
اقردا  و راه را بررای ایجراد سره  1333سپس به پرذیرش دانشرجو در سرال ، دعوت کرد

، وزیرر وقرت علرو  1330دانشکده علو  ریاضی، فیزیا و شیمی همروار کررد. در سرال 
بره دلیرل برورس )به دانشرگاه صرنعتی اصرفهان  ساله7تعهد  رغمعلیکرد و  یریگکناره

وقت دانشگاه خواست که ایشان را  بره دانشرگاه صرنعتی شرریف  مسئوالنتحصیلی( از 
دانشکده، با این انتقال کره  مسئوالنکنند. رئیس وقت دانشگاه هم بدون گفتگو با  منتقل

بسیاری دیگر از اسراتید دانشرگاه کره تعهرد خردمت بره  شدیمخالا قانون بود و باع  
دانشگاه صنعتی اصفهان را داشتند، از این حق بخواهند استفاده کنند، موافقت کرده برود. 

نماید. ولی خوشربختانه  یریگو کنارهرا تحویل  تیمسئولی باع  شد که  رجال مسئلهاین 
 شدند.  سیتأس 1332مذکور در سال  یهادانشکدهمسیر هموار شده بود و 

، عالوه بر برگزاری تعردادی کرالس آمروزش ضرمن خردمت بررای هادانشگاهبا تعطیلی 
 عنوانبهفعلی(،  نورا ی)پآموزگاران سراسر استان با کما همکاران دانشگاه آزاد آن زمان 

 یزیربرنامرهآموزش عالی استان و عضو کمیته اجتمراعی اسرتان، در  یزیربرنامه مسئول
 سازمان برنامه و بودجه مشارکت داشت. رمتمرکزیغ

در جریان برگزاری دوازدهمین کنفرانس ریاضی کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان  علری 
ایران انتخا  شد. اولرین کرار دکترر رجالی به عضویت در شورای اجرایی انجمن ریاضی 

رجررالی تشررکیل هسررته مطالعرراتی افررت ریاضرری بررا حمایررت معاونررت پژوهشرری وزارت 
آقرای یحیری  مخصوصراًبود و به دنبال آن با مشارکت دوستان دانشکده  وپرورشآموزش

در اصرفهان و نخسرتین مسرابقه  1331 در سرالرا  یآمروزدانشتابش نخستین مسابقه 
در کنار پانزدهمین کنفرانس ریاضی کشرور  1333ایران را در سال  یوزآمدانشسراسری 

 .در شیراز برگزار کرد
ریاضی انجمن ریاضری ایرران، ترالش در  شهیو اندانتشار نخستین شماره مجله فرهنگ 

مجله رشد آموزش ریاضری ایرران برا کمرا دوسرتان دیگرر، در وزارت   یاندازراهجهت 
در اصرفهان  (مرکز تحقیقات معلمران) طر  مرکز معلمو پیگیری اجرای  وپرورشآموزش

جدیرد  رکلیمردمخالفرت  رغمعلریکه توسط مرحو  تیمور غیاثی نژاد تدوین شده برود، 
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صرنعتی اصرفهان و  یهادانشرگاهاصرفهان و برا پشرتیبانی اسراتیدی از  وپرورشآموزش
  پایره، از مختلرف علرو یهارشرتهاز  وپرورشآمروزشاز همکاران  یاعدهاصفهان و نیز 

 .آغازین دهه هفتاد بود یهاسالخدمات دیگر رجالی در 
منجر به تشرکیل انجمرن آمرار که  1371نخستین کنفرانس آمار ایران در سال  یبرگزار

 در اصفهان به 1372برگزاری نخستین کنفرانس آموزش ریاضی ایران در سال  ،ایران شد
 یهراانجمنرسرمی  یانردازراهو ترالش در جهرت  کما معلمان و اساتید ریاضی دیگر

علمری  یهراانجمنعلمی، آموزشی معلمان ریاضی ایران و در نهایرت تشرکیل اتحادیره 
همکراری دبیرران  و وپرورشآمروزشآموزشی معلمان ریاضی ایران، با حمایت وزیر وقت 

 از دیگر کارهای رجالی در ایران بوده است.ریاضی سراسر کشور، 
 جمهوراستیرر ایران زیر نظر د ملی سال جهانی ریاضیات دستا یاندازراهتالش در جهت 

از یا الگوی علمری در سرطح جهران،  عنوانبهخانه ریاضیات اصفهان  یاندازراهو  وقت
از نقاط کشور و در چنرد  یاریدر بسبوده است. این طر   14دیگر اقدامات رجالی در دهه 

برا  زمرانهم ،1413 در سراله شهر در خارج کشور به مرحله اجرا درآمد و باع  شرد کر
 یهاخانه یالمللنیبآموزش ریاضی در آلمان، شبکه  یالمللنیببرگزاری سیزدهمین کنگره 

 ریاضیات شکل گیرد.
او برای برگزاری آزمرون  یهاتالشو  کردیمرجالی از ابتدا مشکل وجود کنکور را حس  

، برای جلروگیری 1371علو  ریاضی فرهنگستان به کما آقای دکتر شهشهانی در سال 
تحصیالت تکمیلری و نیرز برگرزاری  یهادورهاز پذیرش دانشجو به شیوه غلط کنکور در 

در خانره  1311در سرال  هادانشرگاهورودی  یهاآزمون مسائلو  هاروشسمینار بررسی 
 رغمعلیشد و  هادانشگاهریاضیات اصفهان که منجر به ارائه طر  نوینی برای پذیرش در 

طرر  غیرر  زمرانهمر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلرس، بره دلیرل ارائره تصویب د
حذا کنکرور در صرحن علنری مجلرس ناکرا  مانرد، بره همرین دلیرل برود.  یاجراقابل

انجمن ریاضی ایران و شاخه ریاضی فرهنگستان علو  این طرر  را بره  راًیاخخوشبختانه 
فرهنگسرتان علرو  و برگرزاری رجالی در کمیسیون پیشبرد ریاضریات  یهاتیفعالدنبال 

علمری دکترر  تیمسئولعلو  ریاضی در دانشگاه تربیت مدرس  با  یهاچالشسمینارهای 
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رجالی و دانشگاه فردوسی مشهد با حضور فعال او زنده نموده است و در نهایت در شورای 
 عالی انقال  فرهنگی به تصویب رسیده است.

ابتردا بایرد  ،ست داشته است. او اعتقراد داردکتب درسی دبیرستانی هم د فیتألرجالی در  
در بین آنها بایرد  حتماًکه  مؤلفانمدون شود و بعد  یامدرسهاستانداردها و اهداا ریاضی 

و بردون هردا و  یاقهیسرل هراکتا معلمان هم باشند، به تدوین کتا  بپردازند. تا مبادا 
. ایشان به همرراه یکری از بدون رعایت ارتباطات افقی و عمودی بین دروس نوشته شوند

کتا  حسا  دیفرانسیل و انتگررال و برا ، همکاران دانشگاهی و دو دبیر ریاضی اصفهانی
کما سه نفر از اساتید دانشگاه و با همفکری با دبیران ریاضی، کتا  ریاضیات گسسرته 

به  برای ادامه تحصیل در دانشگاه آموزاندانش سازیآمادهرا با هدا  یدانشگاهشیپدوره 
موفق دبیرستانی  یهاکتا از دید معلمان ریاضی جزء  دو کتا رشته تحریر درآوردند. این 

، (WFNMC)فدراسریون جهرانی مسرابقات ملری ریاضری سیتأسرهمکاری در  اندبوده
 یالمللنیب یهاکنگرهاز  ییهابخشبرگزاری  تیمسئولدریافت جایزه جهانی پاول اردیش، 

آموزشرگران ریاضری  یالمللرنیبینده ایران در کمیسیون ، نما(ICME's)آموزش ریاضی 
(ICMI)  یهاکنگره، همکار برگزاری WFNMC یالمللرنیب، سخنران کلیردی کنگرره 

برگرزاری بخرش  مسرئولو   ICMI یمطالعرات یهراگروه، عضرو (IASE)آموزش آمار 
تحریریره برخری از نشرریات  ئرتیهعضرو  ،آموزش آمار کنفررانس کشرورهای اسرالمی

، سرخنران مردعو در  ,The Montana Mathematics Enthusiastهمانند  یالمللنیب
و اسرتانفورد  یهادانشرگاهمیهمان  ،هفت پاریس، الیدن هلند و الوال کانادا یهادانشگاه
آمریکا، دانشگاه ملی استرالیا و بنیاد ملی استرالیا و دانشرگاه مرا گیرل کانرادا و  هاروارد

احتمال، نظریه احتمالی اعداد، آموزش ریاضی و  یهانهیزمه در مقال 114نویسنده بیش از 
دکتر رجرالی را  یالمللنیب یهاتیفعالبرخی از  ،یالمللنیو بآموزش آمار در مجالت ملی 

 .دهندیمتشکیل 
دریافت جوایز دکتر بهزاد انجمن ریاضی ایران، ترویج علم انجمرن تررویج علرم ایرران و 

تدریس موفق چهرل و دو سرال در دانشرگاه صرنعتی اصرفهان از استاد برتر آمار ایران و 
 افتخارات داخلی رجالی هستند.
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هرگز بدون آمادگی به کالس درس نرفت و تالش در جهت  هاسالرجالی در طول این  
 تدوین و تصویب نظا  آمارشناسی ایران، نشان از توجه او به سرنوشت دانشجویانش است. 
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 1323 –شیراز  –کنفرانس پنجم ریاضی ایران 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 1371 -رش، دانشگاه تفانجمن ریاضی ایران اولین همایش نمایندگان
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 انشجویی دانشگاه شیرازوران دد - یهایی از دکتر رجالعکس
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 گسترش علم، هدف عالی و منش دکتر رجالی
 

 مهران ابراهیمی

 Ontario) دانشیار، انستیتو تکنولوژی انتاریو

Tech University) کانادا ، 

 

 

 یهاسرالشروع آشنایی من با دکترر علری رجرالی از دوران دبیرسرتانیم در اصرفهان در 
معلمان ریاضی بود. یاد   یهاانجمنایشان در تشکیل  یهاتیفعالاز زمان  1374-1373

 مان ریاضی اصرفهانهای آشنایی با آمار و ریاضیات در انجمن معلهست در یکی از دوره
و  (Hat-Check Problem) هراکاله مسرئله بارنیاول، برای مندعالقه آموزاندانشبرای 

 .را از ایشان آموختم (Euler's Number) ارتباط آن با عدد اویلر

ت ریاضریابرا تشرکیل خانره  زمرانهمدر زمان تحصیلم در دانشگاه صنعتی اصفهان کره 
گاهی همفکری با ایشان برای کاران بود، یادگیری و گاهماصفهان توسط دکتر رجالی و ه

ا از اسراتید و تنهر نره ریاضریات من افتخار بسیار بزرگی بود. ایشان برای گسترش خانره
همکاری و  مندعالقهآموزان و دانشجویان جوان ، بلکه با گروهی از دانشباتجربهمعلمان 

نی برا مسرئولین شرهرداری اصرفهان بدون رایز هاتالشنمودند، و البته این مشارکت می
میسر نبود. من از همان روزها آموختم که گسترش علم، هدا عالی و منش دکتر رجالی، 

شناسد! انگار بررای او همره همکرار بودنرد بررای هردفی و مقا  و منصب نمی وسالسن
وفقیت های مبرد. شاید یکی از رازبا هم به پیش می زمانهممشترک و البته او چند کار را 

های چشرمگیر دیگرر از موفقیت !موازی باشد صورتبههای مختلف ایشان پیشبرد پروژه
 یاضریرآموزان، دانشجویان و معلمران های دانشدکتر رجالی گسترش کار تیمی بین تیم

 آن درکه  بود اصفهان ریاضیاتی گروهی در خانه هاپژوهش هاتیفعال این یه. نموناست
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طبعی، های بارز فردی دکترر رجرالی شراید شروخاز نمونه .بود ریظنکم شکل این به زمان
که با ایشان درس آمار مهندسری را گررفتم، بره توصریه  بارنیاول .تواضع، و انصاا اوست

 و بود ، نگذاشته وقت درس این برای کافی یهایشان درس را حذا کرد ، چون به انداز
پرس از  وجودنیبااد انتظار کافی نبود! ایشان یادگیری من در این درس در ح یهعقید به

تحصریل در ی هادامر به موفق ایشان ینامههیتوصموفقیت در این درس برای بار دو ، با 
سال از مهاجرت تحصیلی من به کانرادا گذشرته اسرت،  14با این که بیش از  .کانادا شد 

خ او هستم. از بدون شا زندگی علمی خود را مدیون دکتر رجالی و دیگر اساتیدی از سن
از شکسرت  "های دیگری که در زندگی خود از دکتر رجالی آموختم ایرن برود کره درس

 ".چیزی نیست جز عد  هراس از شکست نترسید، موفقیت
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 A-Studentدکتر علی رجالی 

 

 اسفندیار اسالمی

 بازنشسته دانشگاه شهید باهنر کرمان یعلمئتیه

 

 

در مورد کسی بنویسم که برای جامعه علو  ریاضی کرامالً  خیلی خوشحالم که قرار است
 من افتخار آشنائی و دوستی با او را به مدت بیش از نیم قرن دار . شناخته شده است و
همان دانشرگاه  1301دانشگاه پهلوی شیراز  و علی ورودی سال  1307من ورودی سال 

شدیم. علی از دانشرجویان است.  در دوره لیسانس حین دروس مشترکی که داشتیم آشنا 
 و ساعی بود.  خواندرسبسیار 

شدیم و به دوره فروق لیسرانس وارد شردیم. در ایرن  لیالتحصفارغبه فاصله کمی از هم 
و  میخواندیممتفاوت با هم درس  یهادرسمشترک بیشتری داشتیم. در  یهادرسدوره 

 .البته او تسلط بیشتری داشت و تسهیل گر قابلی بود
برود. همره اسراتید  A-studentشه بهترین بود و به قول مرحو  دکتر بهبودیران  او همی

 داشتند.خیلی دوست می او رامخصوصاً دکتر بهبودیان 
نفورد از بهتررین ادوره فوق لیسانس برای ادامه تحصیل به دانشرگاه اسرت از گذراندنپس 

لی در رابطه با ترزش هرچند با مشک .هم خو  درخشید در آنجاامریکا رفت.  یهادانشگاه
 مواجه شد ولی سربلند بیرون آمد.  موضوع بسیار مشکلی را انتخا  کرده بود

 Probabilistic Number Theory. 
دو یا سه سال بعد برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه ایالتی آیوا در امریکا شرد . در همران 

ه شهر اوکلند برو . چند سال اول فرصتی دست داد تا به دیدن علی به سانفرانسیسکو و ب
و گشاده دسرت  است. بسیار دست و دلباز العادهفوق نوازمهمانروزی با هم بودیم. او یا 
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و  نیترایرنزدخرج کردن. خاطرات بسیار خوبی از این سفر باهم داریرم. بررای مرن  در
گذاشرتم و میران مری کره همره موضروعات را برا او در یطوربهدوست بود  نیترمطمئن
 گرفتم.می مشورت
گردد. دکتر علی رجالی چند سالی در به ایران و دانشگاه شیراز برمی یلیالتحصفارغپس از 

 شود.دانشگاه شیراز بود و بعد به دانشگاه صنعتی اصفهان منتقل می
. خانه پردازدیمجدید به انتقاد از آموزش ریاضی در مدارس  یهادهیادکتر رجالی با داشتن 
 نماید.می یزیرهیپاریاضیات در سایر شهرها را  یهاخانهبه تبع آن  ریاضیات اصفهان و

دکتررر رجررالی در جهررت ارتقررا آمرروزش ریاضرری زبررانزد اسررت.  یهررایریررگیپزحمررات و 
مثبتری  یگشراراه شیهادهیراو  نشر افکرارشهرهای مختلف ایران و  او در یهایسخنران

دکترر رجرالی بررای شرناخت  یهاتالشآموزش ریاضی است.  اندرکاراندستبرای همه 
جرایگزین همچنران ادامره دارد.  یهراروشو  هادانشرگاهکنکرور ورودی بره  یهابیآس

او به خاطر عالقه شدید بره آمروزش ریاضریات  پیگیرر تحقیقرات مبتنری برر  برآنعالوه
 درسی علو  ریاضی است. یهابرنامه یشناسبیآس

ضی ایران بروده و هسرت. هرچنرد او از اعضا انجمن ریا نیترفعالدکتر رجالی همیشه از 
 .داندینمرا از هم جدا  هاآن وقتچیهانجمن آمار نیز هست ولی  گذارانانیبن

جزئیرات  تواننردیمراخیرر بهترر و بیشرتر  یهاسرالالبته همکاران دکتر رجرالی در ایرن 
 .دهندیماو را بازگو کنند که حتماً انجا   یهاتیفعال

همیشره   از آندوران دانشجوئی و چه دکتر علری رجرالی بعرد کال  آخر این که چه علی 
بوده و هست. او سزاوار همه نوع تقردیر نره   رسانیاری، مهربان، دلسوز و یداشتندوست

بلکه باع  افتخار جامعه ریاضی ایران  تنها از طرا انجمن آمار به عنوان استاد پیشکسوت
 باشد.ضیات و... میریا یهاخانهعلمی ریاضی معلمان و  یهاانجمنو 
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 مرد علم و خرد و ساختن و سوختن رجالی،دکتر 
 

 محمد اعلمی هرندی

 معلم ریاضی بازنشسته

 

نزدیا به چهل سال است که افتخار آشنایی با آقای دکتر رجالی را دار . این آشنایی از 
ری جلسات هفتگی دبیران ریاضی شروع شد )این جلسات به پیشنهاد دکتر رجالی و همکا

معلمان ریاضی شاخص و اساتید ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان در 
سطح علمی دبیران )مخصوصاً دبیران جوان( صورت  یارتقاها، با هدا بعدازظهر دوشنبه

 ها در خانۀ ریاضیات ادامه دارد(.شنبهها و سهگرفت که خوشبختانه همچنان دوشنبه
 ات:چند مورد از برکات این جلس

های تأسیس انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی اصفهان و اتحادیه انجمن -1
 معلمان ریاضی کشور

 یدانشگاهشیپآموزان برای دانش 1و  1تألیف کتا  حسا  دیفرانسیل و انتگرال  -1
)زمان خود( توسط آقایان محمود تلگینی، فروزان خردپژوه، علی رجالی و احمد 

 قیاسیان

و  1370اعته کتا  حسا  دیفرانسیل و انتگرال )تابستان س 114)دورۀ ضمن خدمت 
نفر از   144آباد با شرکت بیش از روزی شهید آیت نجف( در مرکز شبانه1372

 ها(نمایندۀ دبیران ریاضی استان
نخستین کنفرانس آموزش ریاضی کشور در مرکز شهید مهاجر اصفهان )سال  -3

1372) 

 (1377یات( در سال جهانی ریاضی )اسفند تأسیس خانۀ ریاضیات )اولین خانۀ ریاض -0

های ورودی ها و مسائل آزمونها و بررسی روششناسی، چالشسمینار آسیب -2
 ها.دانشگاه
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، وپرورشآموزششمسی( با شرکت نمایندگانی از وزارت علو ، وزارت  1311)آذر 
 شناس دانشگاهسازمان سنجش، فرهنگستان علو  و اساتید روان

شناخت مسائل مرتبط با آموزش ریاضی مقراطع ابتردایی و متوسرطۀ حضور در مدارس و 
، تالش مستمر برای بهبود کیفیت و رفع مشکالت آن به هر شکل ممکن وپرورشآموزش

 و...( از خصوصیات بارز آقای دکتر رجالی است. یریگیپ)طر  موضوع، 
 خردمندی و راستی پیشه کن    ز خشنودی ایزد اندیشه کن

اره به کارگروهی تأکید دارند، به همین دلیل متن زیر با مشارکت دوست دکتر رجالی همو
 عزیز آقای محسن سامع تهیه شد.

 انسان راستین
 ما به برِ دوست سال  است و درود از                لو  کبود نیست بر اچندان که ستاره 

 نیر حد همد هایبعض .نهدیم یپا ایاثر انگشت مخصوص خود به دن ایبا  یانسان هر
 .مانندیاثر انگشت م
 .انددنیفقط به کارِ خوردن و خواب ،بیپرفرازونشراه  ریدر مس هایبعض

 سوزانندیها را م. جنگلشکنندیو م گدازندیبلکه م ،چیه ،نوازندیها را که نمدل یگروه
جهان را رنگ ، اما ،یا. دستهنهندیمردمان م وجاندلها بر و داغ کنندیها به پا مو جنگ
سبز و باطراوت  شانیهاقد  یخضروار جا ،کنندیکه عبور م یاز هر راه .بخشندیو معنا م

« الصالحات اتیباق»به آن همان که گذشتگان ما . نهندیجا م ! آثار به، نهاثر. شودیم
ز پشت را ا ی. زندگنوازندیها مو دل آورندیها به دست مدل ان،یدسته آدم نیا .گفتندیم
 .انندینمایشاد به مرد  م یهاچهیدر

مثل خدا مقدس است.  شانبرای ،ۀ انسان. واژدهدیم حانینان تازه و ر یبو شانیهاواژه
اند با . در فکر ساختنکنندیکشف و شهود را معنا م یهالحظه. معنا دارد شانیزندگ

 ن است.. لبخند بر لب دارند گرچه دلشان خواندخودشان سوخته کهنیا
با دل »از آن مردانِ مردستانِ علم و خرد و ساختن و سوختن و  زیعز یرجال یدکتر عل 

بشر و به فکر سامان دادن و مرهم نهادن بر  یدردها دنیآوردن و د« لب خندان نیخون
 است. انینیو زم نیزم شماریب یهازخم
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معنا  یر و کالمش زندگبلکه در هر کار و رفتا نشده استغافل  یزندگ یاز معنادار هرگز
 .شده استو معنا  افتهی

روشن  گرانیرا در د یبه زندگ دی، شمع امو نا  است که بودنش ا یآن مردان کم از
 .داشتهنگاه

همت را باال زده و  نیوارد شده آست ینبوده بلکه در هر کار وگزاا الاتنها اهل  نه
 .کرده است یکارستان

   ا محبتزند ال هر لحظهکه  ستیآن ن عاشق
 دیآن است که لب بندد و بازو بگشا مرد                                                          

 از شاگردانشان بوده و هست: یاریبس یزندگان نیآهنگ دلنش سخنانش
 .ادیآن نغمه که مرد  بسپارند به  خر 

 صعود است. از ابتدا تا اوج. پلهپلهو تالش و  یتأن مظهر

 تا مالقات خدا پلهپله                   ل تا فنات ُّبَمقامات تَ از

انسان  نیاز نور وجود ا ا یزندگ ریو شکر که در مس است یخوشبخت یمن جا یبرا
 ا .و گرما گرفته روین فرشته خصال

 .یهنیم ادیمباد که فر اتیخاموش            تو روشن است یاز چراغ صدا آفاق
 و توفیق بیشتر ایشان با آرزوی سالمتی

 
 کارگاه آمار، خانه ریاضیات کرمان
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 معلم آمار، احتمال و ریاضی

 

 پناهنصراله ایران      

 عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه اصفهان

 

 

مرن و  1371سرال  خردادمراهدر اوائل پرده اول )نخستین کنفرانس آمار ایران(: 

اد دانشگاه واترلو کانرادا( کره دانشرجوی سرال آخرر الدین چنوری استشجاع )دکتر شجاع
کارشناسی آمار دانشگاه شهید بهشتی بودیم، تصمیم گرفتیم در نخستین کنفررانس آمرار 
ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان شرکت کنریم. ایرن تصرمیم برا مخالفرت آقرای دکترر 

رشناسی نیست! به علت اینکه کنفرانس آمار جای دانشجوی کا نوربلوچی مدیر وقت گروه،
های ارزان خیابران مواجه شد. شبانه سوار اتوبوس شده، صبح زود در یکری از مسرافرخانه
های عمومی نزدیا مسجد سید اصفهان اتاقی گرفته و پس از یا دوش در یکی از حما 

مسافرخانه خود را به دانشگاه صنعتی رساندیم. از شما چه پنهان، در طول کنفرانس خرود 
ها )کره فکرر پرنفوذ دکتر نوربلوچی پنهان کرده و برای استفاده از سخنرانیرا از چشمان 

گررفتیم. پرس از یرافتن و آقرای دکترر رجرالی را می غکردیم باید با اجازه باشد( سررامی
کردند به دنبال اسکان و ژتون غذا هستیم، برا تعجرب و درخواست از ایشان که ابتدا فکر 

ستفاده کنید، آزادید! البته بعدها فهمیدیم بیشرتر از آنکره مرا البته مهربانی گفتند بروید و ا
ها خوشررحال باشرریم، برره علررت مشررارکت کررم، سررخنرانان برررای شرررکت در سررخنرانی

 یمندعالقه! شرکت در کنفرانس و اثر آن در ذهن دو دانشجوی کارشناسی، ترندخوشحال
یان، مرحو  دکتر ارقامی یا دکتر به آمار، آشنایی با بزرگانی مانند آقایان مرحو  دکتر بهبود
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هایی برود کره هدایت و دکتر صوفی و ... و البته دوستی با دکتر نوربلوچی عزیز، از نعمت
 آقای دکتر رجالی نصیب من و شجاع کردند و از این بابت مدیون ایشانم.  

مریالدی( کره سرال  1444) 1374در سرال پرده دوم )خانه ریاضیات اصفهان(: 

شده بود، به همت آقای دکتر رجالی، خانه ریاضریات اصرفهان  یگذارنا ت جهانی ریاضیا
در ساختمانی قدیمی در مجاورت مرکز نجو  ادیب به کما شرهرداری اصرفهان افتترا  

خیلی با  متأسفانهکنم آمار جزئی از ریاضیات نیست، گردید. به علت آنکه همیشه فکر می
یریت خانه آمار اصفهان و سکونت در تا اتاقی این خانه ارتباط نداشتم. بعدها به سبب مد

های گسترده آن در سطح شهر، استان، کشور که از خانه ریاضیات قرض کردیم با فعالیت
برداری از خانه ریاضیات های موفق خانه آمار کپیو حتی جهانی آشنا شد . برخی از برنامه

علمان ریاضری، مسرابقات و ایشان در پیشرفت جامعه ریاضی، آموزش ریاضی، م ریتأثبود. 
ی است. جامعه های ریاضیات کشور بیکران و ناگفتنخصوص خانهالمپیادهای ریاضی و به

 ون ایشانیم. یدریاضی و ما بسیار م

را روز جهانی آمار  14/14/1414سازمان ملل متحد پرده سوم )روز جهانی آمار(: 

ریزی و لی را مسئول برنامهاعال  و بدین مناسبت انجمن آمار ایران، آقای دکتر رجا
کار را با مشارکت همکارانی از  1314بزرگداشت این روز انتخا  کرد. ایشان از تابستان 

های آماری و طی جلسات بسیاری در دفتر انجمن آمار، مرکز آمار و ها و سازماندانشگاه
! دانم من از کجای قضیه وارد تیم ایشان شد پژوهشکده آمار شروع کردند و نمی

سفرهای مشترک و انفرادی بسیاری با ایشان از اصفهان به تهران داشتیم. در برخی 
ها حتی آمد . بعدها فهمید  آقای دکتر رجالی برخی هفتهها هر هفته به تهران میهفته

اند. در یکی از سفرها به علت نبودن وسیله نقلیه مناسب با آقایان دو بار به تهران آمده
ساز با تاکسی برادر، خود را به تهران برای طالبی و دکتر عالمتدکتر رجالی، دکتر 

ای در پژوهشکده آمار رساندیم. اطمینان کامل دار  اگر مدیریت ایشان نبود نتیجه جلسه
های آمار با مراسم تهران، با همکاری گروه زمانهمخوبی در بزرگداشت این روز نداشتیم. 

همچنین خانه ریاضیات اصفهان مراسمی  دو دانشگاه اصفهان و صنعتی اصفهان و
های بفرمایند که برنامه تاریزی کردیم. فکر کنم ایشان را در اصفهان برنامه یاهفتهای
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های تر نبوده است. حتی بسیاری از برنامهپایین قطعاًاصفهان اگر باالتر از تهران نبود 
امه، طراحی و حتی نصب اندازی و نگهداری سایت، چاپ خبرنحی، راهاتهران مانند: طر

های تهران، چاپ کتا  یا روز با آمار و پیگیری جوایز بنرهای تبلیغاتی در خیابان
ریزی و اجرا شد. مسابقات مانند سکه از بانا مرکزی در اصفهان طراحی، برنامه

  و بدون منت را از ایشان یاد گرفتم و مدیون ایشانم.   اله لیسببه کارهای فی  یمندعالقه

 ده چهارم )خانه آمار اصفهان(: پر

است که به همت  سال ایبیش از ای(: پرده پنجم )کمیته آموزش آمار مدرسه

آقای دکتر احسان بهرامی سامانی از گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی که مسئول کمیته 
از جمله آقای دکتر  مندعالقهنفره از همکاران  3آموزش آمار انجمن آمار هستند، تیمی 

الی در حال تدوین سند استانداردسازی آموزش آمار، احتمال و علو  داده از سال اول تا رج
هستیم. همگی اطمینان کامل داریم که یکی از  وپرورشآموزشدوازدهم برای 
آموزان به این مباح  و در نتیجه ورود عالقگی دانشرفت از بیراهکارهای برون
های نامناسب در ارشناسی آمار تدوین کتا انگیزه و ضعیف به دوره کدانشجویان بی
ایشان به آموزش آمار، احتمال و ریاضیات کشور با برگزاری  یمندعالقهمدارس است. 

های های ریاضی، آمار و آموزش ریاضی، سمینارهای آموزش آمار و چالشکنفرانس
ها و نهای ایشان برای مشکالت آزموای، دغدغههای ریاضی مدرسهکتا  فیتألریاضی، 
به کاربردهای آمار و ریاضیات عالوه بر توانایی مباح  نظری،  دیتأکهای کنکور، کالس

های متنوع های دلسوزانه به انجمن آمار در ارتباط با مشکالت آمار در کشور، برنامهنامه
با جامعه  مؤثرتا دانشگاه، ارتباط  دبستانشیپخانه ریاضیات اصفهان در آموزش ریاضی از 

های علمی و اجرایی های داخلی و خارجی با شخصیتن ریاضی کشور، ارتباطمعلما
  است. جامعه آماری و ما بسیار مدیون ایشانیم. یزدنمثال

جنا  آقای دکتر رجالی همیشه اصرار دارند ایشان را معلم ریاضی خطا   پرده آخر:

خورد. در م میهای ایشان لقب معلم ریاضی به چشکنیم و در کنار نا  و امضای نامه
روزهایی که همه در فکر تولید مقاله هستند، ایشان در فکر معلمی، سخنرانی، 

، پیگیری، اقدا  و طراحی چیزی، جایی و مراسمی سیتأسنگاری، ریزی، نامهبرنامه
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هستند. امروزه کم افرادی هستند که در راه خدا رایگان برای خلق خدا کار انجا  دهند. 
کارهاست. حقیر سعی کرد  بخشی از اطالعات و خاطرات  گونهنیا عمر ایشان سراسر از

تقدیم ایشان و شما  نکوداشتشانا  را که از ایشان به یاد دار ، در مورد فقط در حافظه
 کنم و بس. ذکر دعایی برای وجود پر برکتشان از زبان حافظ شیراز: 

 
 مباد دگزنوجود نازکت آزرده  تَنَت به نازِ طبیبان نیازمند مباد

 به هیچ عارضه شخصِ تو دردمند مباد سالمتِ همه آفاق در سالمتِ توست

 که ظاهرت دُژَم و باطنت نَژَند مباد جمالِ صورت و معنی ز امنِ صحتِ توست

 رهش به سروِ سهی قامتِ بلند مباد در این چمن چو درآید خزان به یغمایی

 مباد بدپسند و بدبینمجالِ طعنه  در آن بساط که حُسن تو جلوه آغازد

 بر آتشِ تو به جز جانِ او سپند مباد هر آن که رویِ چو ماهت به چشمِ بد بیند

 که حاجتت به عِالجِ گالب و قند مباد جوی حافظ شِکَّرفِشانِشفا ز گفته 
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دکتر علی رجالی، معلمی مروج آموزش و پشتیبان 

 هامعلم

 

بازنشسته دانشگاه  یعلمئتیه -ن اسمعیل بابلیا

 خوارزمی

 

 

و  هرایشریدوراند، هرایریرگیپآموزش صحیح و پویا در هرر مملکتری مرهرون زحمرات، 
اسرت کره از جران مایره  یکوشرسختبی توقع و  یهاانسانمعدود  یهاخوردندلخون

 .رندیگیم سازسرنوشت یهامیتصمخاص  یهابزنگاهو در  گذارندیم
، است که دینامیم "علی معلم  "خود راکه  یاز علی رجال ییهاتیفعالآنچه در زیرمی آید 

من آز آنها اطالع دار  یا سبب شناساندن من! به جامعه آموزگاران و معلمان ریاضی ایران 
 شده است.

 منشرأبه تمرا  معنرا دلسروز آمروزش ریاضری در ایرران و  یهاانسانعلی رجالی یکی از 
از افرت  یریجلوگکشور و  آموزانشدان، در جهت شکوفائی بارنیاولاقدامات ارزنده، برای 

در  یامدرسرهفوق برنامره  یهاتیفعالریاضی بوده است. آینده نگری و همسو قرار دادن 
ایران با جهان او را بر آن داشت تا مسابقات ریاضی و متعاقب آن المپیاد ریاضی در کشور 

نوشرتن  مرأمور تابش ییحی یو آقاکه من توسط ایشان  کنمیمکند. امروز فکر  برقراررا 
در دهه هفتاد شد ، کتابی که کرار برا کرامپیوتر،  "انفورماتیا  و وتریکامپمبانی  "کتا  
را به مدارس بررد و مردتی پرس از آن المپیراد  یسینوتمیالگور یریادگیو ناقص،  هرچند
شد. به خراطر دار  کره بره همرت علری، در اصرفهان و برا همکراری  یاندازراه وتریکامپ

 وتریکرامپآمروزش  یهاشهر کالساین  مندعالقههان و تعدادی از دبیران شهرداری اصف
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در باره اهمیت یادگیری  هاکالسدر این  کنندگانشرکتشد و افتخار داشتم که برای  ریدا
 تفکر الگوریتمی صحبت کنم.

در ایرران برود. علری یکری از  "کنفرانس آمروزش ریاضری  " گذارانانیبنعلی رجالی از 
خراص  یهابرنامرهن کنفرانس را به آموزگاران اختصراص داد و بررای آنهرا ای یهابخش

 اشیآموزشرافراد در جهت نیل به اهرداا ارزنرده  یریکارگبهتدارک دید. علی رجالی در 
در اصرفهان و  مرثالًآموزش ریاضی،  یهاکنفرانسکه در برخی  کنمیماستاد بود. افتخار 

 ا برای استفاده آموزگاران عرضه کرد .یزد، در راستای خواست ایشان مطالبی ر
خانه  سیتأسدر سال جهانی ریاضیات صورت گرفت، که  علی یهاکوششیکی از ثمرات 

نجامیرد. ا "ریاضیات  یهاخانهشورای  "اصفهان بود که متعاقب آن به تشکیل ریاضیات 
ه وجرود بود که در اغلب شهرهای کشور بر ریاضیات یهاخانهگر این شورا راهنما و هدایت

ریاضیات کشور است و  یهاخانهخانه ریاضیات اصفهان سرمشق دیگر  یهاتیفعالآمدند. 
پژوهشگران خارجی جهت بازدید و ارائه سخنرانی در این خانه باعر  رونرق آن  وآمدرفت

 .شودیمدنبال  کشورهاشده است. هم اکنون ایده تشکیل خانه ریاضیات در برخی از 
 "موزشی معلمران ریاضری آ - یانجمن علم "رغیب به تشکیل علی معلمان ریاضی را ت

علمری  یهراانجمناتحادیره  "نمود و با افزایش تعداد آنها، با زحمات زیاد، بره تشرکیل 
آموزش ریاضی به عهده این  یهاکنفرانسنائل شد، و برگزاری  "آموزشی معلمان ریاضی 

 اتحادیه قرار گرفت.
ریاضی اصفهان، بره  از معلمانان در دهه هفتاد، تیمی به دنبال تغییر کتب ریاضی دبیرست

را به عهده گرفتند و عالوه بر  "حسا  دیفرانسیل و انتگرال  "کتا   فیتألرهبری علی، 
 نوشتن این کتا  در امر آموزش دبیران ریاضی برای تدریس موفق آن نیز اقدا  کردند.

و برا تشرکیل  آوردیمر دردا علی رجالی همیشه، قبل از افت ریاضی، زنگ خطر را به صر
. این روزها نیز که اقبال به رشته پرداختیم یشیاندچارهالز  به  یهاکارگروهو  هاتهیکم

را  ربطیذ یهاارگانتا افراد و  کندمیعلی به شدت فعالیت  مجدداًریاضی بسیار کم شده 
 از این مشکل بیابد. رفتبرونگرد هم آورد و راهی برای 
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پیش مشکل کنکور را برجسرته نمرود و در جهرت سرامان دادن آن  هاسال علی رجالی از
جتمراعی ا - یهنوز این معضرل آموزشر متأسفانهو جلسات متعدد تشکیل داد.  هاشیهما

ورودی، به مدارس خاص هم سرایت کرده است  یهاآزمون صورتبهحل نشده و کنکور، 
گان سازمان سنجش آموزش کشور را و مافیای کنکور چنان قدرتی دارد که وزیر و گردانند

 !کندمی جاجابههم 
ولی  ا بودهکتب درسی همراه  فیتألعلی برای سامان بخشیدن به  یهاتالشبا  اینجانب

و بردون  نرامطلو گروهی مانع توقف تعویض کتب درسی ریاضی به شیوه  یانحصارطلب
 شان گردیدند.استاندارد شدند و مانع فعالیت علی و چندین نفر از همفکران ای

تخصصی نظیرر آمرار، رمرز،  یهاانجمندانشگاهی،  یهارشتهبا توجه به تخصصی شدن 
ظهرور بره فازی، تحقیق در عملیات و ... از انجمن ریاضی ایران منفا شدند. اما با توجه 

کالن، علی با همکاری  یهاپروژهبرای انجا   هارشتهاین  ییافزاهمو لزو   هایارشتهنیب
 یهراتیفعال مرؤثر یریافزاهمبرا هردا  ریاضی، و منداندغدغههزاد و چند نفر از دکتر ب
را  "ایرانی علو  ریاضی  یهاانجمناتحادیه  "ایرانی مرتبط با علو  ریاضی،  یهاانجمن

علرو  پایره بررای  یالمللرنیبسرال  " یهاتیفعال دارسکان روزهاکردند که این  سیتأس
 است. "توسعه پایدار 

که در کنار دکتر علی رجالی آموزش مدیریت جلسات، ورود بره مباحر  و  بالمیم بر خود
بریش از پریش  اشخرانواده. از علی انتظار دار  که به سالمتی خود و نمیبیمکارگروهی 

 در جهت اعتالی ریاضیات کشور و مقا  معلم کوشا باشد. همچناناهمیت بدهد و 
 



 



 41 شانزدهمین کنفرانس آمار ایران

 

 دوستی قرنمینبیش از  :علی رجالی

 هیئت علمی بازنشسته دانشگاه تهران –مد پارسیان اح
 

  

دانشگاه شیراز فعلی( در رشته ریاضی ) زمان وارد دانشگاه پهلوی شیرازهم 1301در سال 
 01-04 یلیتحصرسد هر دو شانس داشتن خوابگاه در اول سال و آمار شدیم. به نظر می

ی اتاقی را در اجاره داشتیم تا نوبت در پشت حافظیه در کوچه سالم مستقالًرا نداشتیم و 
بود و از نیمسال پنجم که  یکالسهمهای اول، آشنایی در حد خوابگاه برسد. در سال

های درسی استادان از های آماری را اخذ کردیم احساس نیمچه رقابتی در کالسدرس
و کارآمد  باهوششادروان دکتر بهبودیان را با هم داشتیم. علی دانشجویی  ادیزندهجمله 

سال  2بود و شاید در طول تاریخ دانشگاه پهلوی تنها دانشجویی است که در طول 
خود را به اتما  رساند و با بورس تحصیلی دانشگاه پهلوی در  سانسیلفوقلیسانس و 

عاز  دانشگاه استانفورد برای ادامه تحصیل در دوره دکترا شد. شاید اگر  1323تابستان 
شد من شانس دریافت بورس تحصیلی دانشگاه پهلوی را نمی لیتحصالفارغ 23علی سال 

پذیرش دانشگاه استانفورد با  20-22کرد . علی برای سال تحصیلی کسب نمی 20در 
را داشتم و به توصیه و صالحدید یکی  044را برایم فرستاد، اما من تافل  014شرط تافل 
عاز  دانشگاه ایالتی آیوا شد . من در  (شادروان دکتر ناصر حدیدی ادی)زندهاز استادانم 

پس از اتما  دوره دکترای  27سال بعد وی را یکبار و در استانفورد دید . وی سال  0طول 
میل باطنی استاد راهنمای خود به ایران بازگشت و در دانشگاه شیراز  رغمیعلخود و 

اص، خود را به در زمان مراجعت من به ایران با زیرکی خ 21مشغول به کار شد. سال 
و در دانشگاه  73شانس همکاری از نزدیا تا سال  نی؛ بنابرااصفهان منتقل کرده بود

 صنعتی اصفهان را با وی نداشتم.
خوبی نیز  یو ارتباطعلی عالوه بر هوش و ذکاوت خاصی که دارد از روابط اجتماعی 

ه نیست، لذا است. نکته قابل توجه اینکه تشخیص مرز شوخی و جدی وی ساد برخوردار
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و مبتکر بسیار خو  و  شناسموقع، زیربرنامهشاید مدیر چندان موفقی نیست اما 
، خالق و مبتکر در ایران کم داریم. از همه فکرخوشارزشمندی است و از این دست افراد 

توان خود و در صورت نیاز بهره گرفتن از دیگران در پیشبرد آنچه که بدان اعتقاد راسخ 
شود. شاید برگزاری نخستین کنفرانس آمار،  ید بلکه ناامید هم نمیآا کوتاه نمیدارد نه تنه

های ریاضیات، با افتتا  خانه یاندازراهبرگزاری نخستین کنفرانس آموزش ریاضی و ابتکار 
های بارز آن باشند. در اولین خانه ریاضیات در اصفهان و در سال جهانی ریاضیات، مثال

های زیادی را هم آن است و از این قبل آسیب کارههمهتی ندارد اما هم مسئولی کدا چیه
 متحمل شده است. 

؛ بر اساس باورهایش و اعتقادهایش راه همگان نظیر من و امثال من را انتخا  نکرد
در راه دشواری که انتخا  کرده بود تنهای تنها بود. شاید جزو نادر کسانی باشد  نیبنابرا

های دانشگاه صنعتی اصفهان نقش داشته، اما و اثرگذارترین بخش ترینکه در زیربنایی
ناشناسش بودند. بر اساس باورهایش معلمین ریاضی و  قدرآنبسیاری از مدیران  متأسفانه

-ن ریاضی را میدر سرتاسر ایران معلما نی؛ بنابراآموزش ریاضی را هدا گرفته است

قشر پرتالش است و به لقبی که از آنها شناسد و با آنها تعامل دارد و مورد وثوق این 

 کند.افتخار می "معلم ریاضی"گرفته است: 

های اموال و دارایی 21-31های سخت های پس از انقال ، به خصوص سالدر سال
و علی رجالی.  پوریرجبعلانجمن ریاضی ایران در کیف دستی  بر دوش دو نفر بود: مهدی 

عضا آن بایستی قدرشناس این عزیزان باشند. برخی کنم انجمن ریاضی ایران و افکر می
ن وقت انجمن ریاضی ایران موجب اور هستند که اختالا وی با مسئوالبر این ب

انجمن آمار ایران شد. اما بایستی به صراحت اعال  نمایم که علی فاقد این  یریگشکل
های قهجرکه  انجمن آمار ایران یا ضرورت تاریخی بود یریگشکلخصوصیت است و 

آن در کنفرانس ریاضی کشور در دانشگاه اصفهان زده شد. اما نگاه علی و دیگر دوستان 
کنم که روزی شاهد همفکرش دوری و دوستی این دو انجمن نبوده و نیست و آرزو می

برای آینده جامعه علو  ریاضی کشور در قبال اهداا  یسازمیتصمجلسات مشترک  و 
 مشترک باشیم.
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آمده  به وجودهای جمع را به منافع شخصی ترجیح داده است و از موقعیتهمیشه منافع 
و نهادینه  یریگشکلحداکثر بهره را برای جامعه ریاضی و آمار کشور فراهم کرده است. 

های ریاضیات در شدن انجمن آمار ایران، خانه ریاضیات اصفهان و به دنبال آن خانه
 ...ن ریاضی و های معلمااضی و اتحادیه انجمنن ریهای معلماهای مختلف، انجمناستان

بیشتر از ما قدر و  یالمللنیبهای شود. شاید جامعههای علی را شامل میبخشی از فعالیت
 اند.منزلت علی را با اختصاص جوایز متعدد پاس داشته

ای مهم یاد ندار  برای جلسهه سال خدمت خود در دانشگاه صنعتی اصفهان ب 11در طول 
دوستی دیرینه در بسیاری از این جلسات ساز  رغمیعلدوستانش البی کرده باشد. با 

مخالف هم را زدیم و بر راهکار پیشنهادی خود اصرار کردیم و این باع  کدورت در 
از   سال 11. واقعیت این است که در طول این ی ما در خارج از جلسات نشده استدوست

م: علی رجالی و علی همدانی. شاید هیچ رئیس دو نفر در مسائل اجرایی بیشتر آموخت
دانشگاه صنعتی اصفهان را، پس از انتخا  یا انتصا  سراغ نداشته باشیم که پس از 

صفحه از علی دریافت نکرده باشد و برنامه  14 در حداقل بلندباال یانامهدریافت حکمش، 
های پیشنهادی جالب پیشنهادی به وی نداده باشد. واکنش برخی از این روسا به برنامه

 است. از خود علی بپرسید.  
های انجمن ریاضی ایران راه حضور من در انجمن ریاضی ایران و درگیر شدن در فعالیت

دانم به خاطر های شیراز رقم زد. نمیرا علی و با زیرکی خاص خود در یکی از خیابان
های انجمن یت از فعالیتزدیم و بح  بر سر کما و حماآورد در کدا  خیابان قد  میمی

 ریاضی ایران بود؟ 
هایش برای انجمن آمار ایران گفتنی است. انجمن آمار چند مطلب در ارتباط با تالش 

با شورای اجرایی موقت شروع بکار کرد. اگر علی نبود باور ندار   1334ایران در سال 
مدارک این کنفرانس خورد ولی اگر رقم می 1371نخستین کنفرانس آمار ایران در خرداد 
وقتی به سر  زد که برای انجمن  10بینید. سال را نگاه کنید، هیچ نامی از علی نمی

آپارتمان خریداری شود برای مشورت به علی زنگ زد ، در اهواز بود، استقبال کرد و تعهد 
 کند و در پایان به شوخی یا بهمی نیتأمکرد که نصف قیمت آپارتمان را از منابع مختلف 
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و مکالمه تما   "آور اگر رفتی زندان نگران نباش برایت پرتقال و سیب می"جد گفت: 
شد. علی هنوز بخشی از بدهی خود را پس نداده است. بیش از بیست سال از تالش 

 أسیاظهار گذرد. بدون آنکه می "یآمارشناسسازمان نظا  "انجمن برای نهادینه شدن 
تا این سازمان سر بگیرد. برای اعتالی  زندیمزده و  کند همراه با همراهانش به هر دری
خستگی  اصالً ها تالش کرد و در این وادی 1413روز جهانی آمار و سال جهانی آمار 

های خاص است. بسیاری از دوستانش در این وادی هم . متخصص تهیه نامهشناختنمی
ها را علی کدا  نامهها بتوان حدس زد که مدیون وی هستند. شاید از نوع نگارش نامه

اند.  کال  پیش از پایانم: این که هیچ کرده امضاخود نوشته است و آنها  "یرؤسا"برای 
یا از ماها جاودان و ابدی نیستیم و روزی ممکن است در این جهان فانی نباشیم، اما 

 "داریمعن"اطمینان دار  که به بیان آماری، کارهای علی برای سالیان دراز ماندگار و 

 .خواهند ماند
ا ، علی خوش نداشته باشد و نخواهد دیگران نگرانم که برخی از مطالبی را که نوشته

کنم و به این مختصر بسنده می ؛ لذابدانند و اگر بیشتر بنویسم بر نگرانیم خواهد افزود
بماند تا جامعه علمی  بانشاطکنم برای سالیان دراز سالم و سالمت، شادا  و آرزو می

 کنم.مند شود. برای داشتن چنین دوستی افتخار و مباهات میاز وجودش بهره کشور
 

 

 

 

 

 
 1343وز معلم سال ر -ن مراسم نکوداشت دکتر پارسیا
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، "دلسوز"، "صبور"، "معلم"دکتر رجالی

 "باسواد"
  

 آزاده پروانه

 دانشجوی دکترای آمار دانشگاه اصفهان

 

ارد شهر اصفهان شد  تا دوره کارشناسی ارشد خود حدود ده سال پیش، برای اولین بار و
ها را در دانشگاه صنعتی اصفهان بگذرانم. در تر  اول، دو درس داشتیم که یکی از آن

التحصیل علی رجالی بود. من که به عنوان فارغتدریس دکتر  درس آنالیز حقیقی با
حقیقی پاس کرده بود  کارشناسی رشته آمار تا آن زمان تنها درس مشابهی که با آنالیز 

 مبحثیتوانستم داشته باشم بود، تنها تصوری که از آنالیز حقیقی می 1ی آنالیز ریاض
های از قبل انجا  شده را یاد که در آن بایستی قضایای متعدد با اثبات سنگین بود

س ، بی آنکه بدانیم دقیقاً کجا به کارمان خواهد آمد. اما چند جلسه بیشتر از کالگرفتیممی
زده از سادگی بیان استاد درس در توضیح مطالبی درس آنالیز حقیقی نگذشت که حیرت

تر کرد سادههایی که کما میآمدند و ذکر تمثیلکه از بیرون عجیب و غریب به نظر می
هایی برایم ستودنی است و هم مطالب را درک کنیم شد ! خالقیت ایجاد چنین تمثیل

ای از هنر معلمی دکتر رجالی است. در کالس ات سادهکنم خود، اثباکنون فکر می
آنالیزحقیقی، خبری از نوشتن جزوه به صورت قضیه/لم/گزاره و بعد اثبات نبود، بلکه ما 

کردیم تا ثابت باید هر جلسه کل یا بخشی از یا قضیه/لم/گزاره را خودمان تالش می
ایستادیم تا اثبات بلو میکنیم و سپس پای تابلو با جزئیات شر  دهیم. وقتی پای تا

شد شدیم که باع  میمربوطه را شر  دهیم، با رشته سؤاالتی از طرا استاد مواجه می
عمیقاً  مطلب را فهمیده و سپس به جای خود برگردیم. طر  چنین رشته سؤاالتی خود 

دلسوزی یا استاد برای  توان باالی معلمی، سواد و تسلط زیاد روی مبح  و صبر و
د. در ضمن، برای جوا  دادن سؤاالتی که گاهی شامل یطلبی دانشجو را مییادگیر
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ای هم و یا کامالً جدید بودند، بایستی مطالب اضافه گذرانده بودیمشد که قبالً مباحثی می
کردیم. این کالس درس که ترکیبی از تدریس استاد و فعالیت هر جلسه مطالعه می

با  لذت همراهشد  گیر محسو  میگوشه ان فردیشد، برای من که آن زممیدانشجویان 
استرس بود، اما مقابله با همان استرس، به مرور از من شخصیتی استوارتر ساخت. در انتها 
هم عمق و میزان مطالبی که فقط برای گذراندن یا درس آنالیز حقیقی یاد گرفتیم را 

دانست. عالقه فراوانی که  از گذشته و بعضاً آینده مبح توان معادل گذراندن چندین می
به مبح  آنالیز حقیقی از این کالس درس به من منتقل شد، باع  شد تصمیم بگیر  در 
ادامه همواره در زمینه فرایندهای تصادفی و نظریه احتمال کار کنم، موضوعاتی که 

ی و پیوستگی عمیقی با آنالیز حقیقی و مباح  مشابه آن از جمله آنالیز ریاضی، آنالیز تابع
 توپولوژی دارند.

تنها از فردی بر  ای از جزئیات جالب آن را شر  داد ،که گوشه این نوع آموزش
باشد  "کاریزماتیا"و دارای شخصیتی  "باسواد"، "دلسوز"، "صبور"، "معلم"آید که می

های درسی دکتر رجالی به وضو  این که هر دانشجویی در چند جلسه از کالس
یابد. اما در ادامه که افتخار شاگردی ایشان را در سمینار و رمیهای ایشان را دویژگی
نامه کارشناسی ارشد خود داشتم، متوجه شد  که دکتر رجالی نه تنها استاد خاص، پایان

 را متحول کردبلکه انسانی نمونه هستند. شاگردی دکتر رجالی آنقدر شخصیت فردی من 
قسمت قبل و بعد از این زمان تقسیم کنم.  ا  را به دوزندگی آن توانم بر اساسکه می

دکتر رجالی برای من فضایی خلق کردند که بتوانم در آن بهتر رشد کنم و در راستای 
مانند یا پدر دلسوز بودند )و هستند(  ایشانبلوغ علمی و رفتاری قد  بردار . برای من 
 (. هستند)و  بودند گشاگرههای روحی که نه تنها در مسائل علمی بلکه در بحران

ا  تحت تأثیر اتفاقات بیرونی ندیده که دارند استواررجالی شخصیتی عالی و  دکتر
دیگران، فردی را  باورهای از رویهمچنین ایشان به هیچ وجه   د.نکنتغییر محسوسی 

طبعی دکتر رجالی برایم بسیار جالب است، چرا که به ندرت اتفاق شوخ. کنندقضاوت نمی
خارج شود. قاطعیت و  محلبشود و بعد بدون لبخند از  ایشانوارد دفتر افتد فردی می

دانم که نمی دارندعجیب  هارمونیهمزمان با دوستی با دانشجویان یا  ایشانسختگیری 
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د! دکتر رجالی نگذارچطور هر دو در کنار هم به یا میزان خو  روی دانشجویان اثر می
نظیر هستند، با در دانشجویان اگر نگویم بیدانش  و علم به دلبستگی و در ایجاد شوق

ها باع  نظیرند. عالقه دکتر رجالی به دانشجویان و تشویق آنکم گویممیاطمینان 
ای کسب کند که باع  شکوفایی ، چنان انگیزهایشانشد که دانشجو بعد از دیدار با می

ی را جذ  دکتر استعدادهای بالقوه وی شود؛ موضوعی که شاهد بود  دانشجویان مختلف
سپارند، به او کامالً دکتر رجالی وقتی مسئولیتی به دانشجویی میهمچنین  کرد.رجالی می
ریزی و مدیریت کند. این دهند خود در راستای انجا  آن برنامهکنند و اجازه میاعتماد می

رفتار ایشان تأثیر بسیار زیادی روی تقویت اعتماد به نفس یا دانشجو و شکوفایی 
 قیت او دارد.خال

طر  تبدیل "هایی نظیر من همچنین افتخار همکاری با دکتر رجالی در پروژه
ی تواند کلید توسعهرا داشتم؛ طرحی عالی که می "آموزش از رده خدمات به رده تولید

های فوری کشور قرار گیرد. ریزیپایدار در ایران باشد و امیدوار  روزی در ردیف برنامه
دغدغه ایشان نسبت به مسئله آموزش و کتر رجالی در این طر ، متوجه طی همکاری با د

توسعه در ایران شد . در اینجا بود که برای اولین بار متوجه شد  که هدا و غایت ایشان 
شود، بلکه صرفاً محدود به آموزش باکیفیت دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان نمی

 ر ایران هستند.ای فرهیخته دایشان به دنبال ایجاد جامعه
به ایشان اعال  نموده و سخن خود را به اتما   را خودقلبی  سپاسدر پایان 

 .ا گفته کم ،از ایشان گویمب چه هر که رسانم چرامی

 
 دراز گردد کار دانشی بی ز ساز به گیتی کار شود دانش ز
 درست گردد کار پا و دست بر که نخست دانش سر زند سر دل ز

 روزگار خرد بی از تیره شود آموزگار بودن جهان در اگر
 را چیز هر ندادند کس هر به را تمییز اهل بود تفاوت

 رود باال کار دانشش از که رود دانا به نادان که به همان
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 دکتر علی رجالی تالشگری

 ثیر گذار برای ترویج علم آمار و ریاضی در کشورتأ   

 

 ، عضو هیئت علمیحمید پزشک
 ده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهراندانشک

 

 

. ایشان را در انجمن آمار گرددیبرمدور  یهاسالسابقه آشنایی من با آقای دکتر رجالی به 
 ریترأث یهراتیفعالو  العرادهفوقو همیشره از انررژی  د یردیمرمختلف  یهاکنفرانسو 

دیروز در یا شهر برای شرکت در  مثالًکه  شد یمگذارشان در حیرت بود . بارها متوجه 
کمیته علمی یا اجرایی یا کنفرانس حضور داشتند و فردایش به شهری دیگر برا صردها 

 غالباً همآن. اندکردهکیلومتر فاصله برای ارائه گزارشی یا شرکت در فعالیتی دیگر عزیمت 
با خصوصیات  نشان از خستگی. به مرور گونهچیهو بدون  فرساطاقتسفرهای با اتوبوس، 

 شناسندینم روزشبانهشد . استادی دلسوز و عاشق ترویج ریاضیات.  آشناتراخالقی ایشان 
در کشور دارد  یاضیر وو برای هر فعالیتی که احساس کنند نفعی برای ارتقا آموزش آمار 

گذاران نخسرتین مرکرز تحقیقرات یکی از بنیانپیشقد  و حاضرند. شاهدش اینکه ایشان 
گذاران مسابقات ریاضری یکی از بنیان، های معلم(یاضی در اصفهان )پژوهشگاهمعلمان ر

و از همره  هرای آمروزش ریاضری ایررانکنفرانسران گذایهن، یکی از پاآموزی ایرادانش
در  هاخانرهدر کشورند کره هرم اکنرون ایرن  گذار نخستین خانه ریاضیاتپایه رگذارتریتأث

، معلمان، محققان آموزاندانشو محلی برای مراجعه  اندتیفعالچندین شهر کشور مشغول 
که این روزها باید گفت حال ریاضیات کشور  هرچندبه ریاضی است.  مندانعالقهو سایر 

، هارسرتانیدبوجود استعدادهای خرو  در  رغمعلیخو  نیست و حسب آمارهای رسمی 
به واقرع بررای  هاخانه میل به تحصیل در این رشته مهم رو به افول است اما فعالیت این

آقرای دکترر رجرالی هرم نقرش  فراتیتأل. بهاسرتگرانغنیمتری  مندانعالقهبسیاری از 
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و دانشجویان و همچنین ترویج علو  ریاضی در جامعره  آموزاندانشارزشمندی در تعلیم 
 و دانشجویی داشته و دارد. یآموزدانش

اسرت. عرالوه برر  برجسرته کشرورر و توسعه علم آمار نیز د جیترو درایشان  یهاتیفعال 
تحصیالت تکمیلی، تدریس آمار و احتمال  یهانامهانیپاکارشناسی،  یهاپروژهراهنمایی 

در  اتیرجزئارزنده که مطمئن هسرتم برا  یهاکتا مقاالت و  فیتألدر سطو  مختلف و 
 زیزع وشر  حال ایشان  آمده است، عالقمند  به یکی از خاطراتم در مورد تالش ایشان 

در  رودینمتهیه دفتر مناسب برای انجمن آمار بودند، اشاره کنم. یاد   دنبال بهدیگری که 
تصرادفی  طور بهگر  تابستان وقتی از دانشگاه صنعتی شریف بیرون آمد   بعدازظهریا 

استاد بزرگوار  جنرا  آقرای  همراه بهنزدیا به دانشگاه ایشان را  یهاابانیخدر یکی از 
آپارتمانی برای  دنبال به، فرسا طاقتپیاده و در آن گرمای  یدونفرن دید  که دکتر پارسیا

کره قررار برود ببیننرد، در  ییهرامکانو یا فهرست از  گشتندیمدفتر انجمن آمار ایران 
و عرالوه برر  اندآمدهقرار گرفتم که دو بزرگوار از اصفهان  ریتأثدست داشتند. خیلی تحت 
و همچنین شررکت در جلسرات انجمرن  خانهوزارت یزیرامهبرنشرکت در جلسات کمیته 

تا دفتر مناسب پیدا کننرد و  اندماندهآماری! چند روزی هم اضافه  یهامشغلهآمار و دیگر 
فقط نشان از ایثرار و از خودگذشرتگی  نظر  بهآن را برای انجمن بخرند. کار دشواری که 

 این بزرگواران داشت.

دیگرر  همرراه برهدلسروزانه  یآمارشناسجهت تصویب نظا   هاستسال یرجال دکترآقای 
مختلرف و نماینردگان  یهرادورهدولرت  در  ئرتیهآماردانان کشور با بسیاری از اعضای 

آمراری  یهراپروژههشدار دهند که  سازانمیتصمبه  کنندیممجلس رایزنی کرده، تالش 
  آمارشناسری هماننرد باید توسط متخصصین آماری نظارت و اجرا شود. ایجراد نظرا حتماً
 یهراپروژهباع  جلوگیری از فعالیرت غیرر متخصصران در  یپزشکنظا و  یمهندسنظا 
آمراری  یرتخصصریغ یهالیوتحلهیتجزپوشیده نیست که  کسچیه بر. شودیم یاحرفه

از  1420شاید فکر کنیم منظور دارل هاا در سال  .ایجاد کند ییهایگرفتارچه  تواندیم
است  یاحرفه آماردانانارائه ترفند یا هشدار به  "چگونه با آمار دروغ بگوییم"کتا   فیتأل

کرد! ولی حقیقت این است که با عد  دانش کافی آماری  شودینمکه  کارهاچهکه با آمار 
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گاها پیچیده امروزی چقدر مجری پروژه و به تبع آن تصمیم سازان در  یهادادهدر کار با 
برا  یآمارشناسرایجراد سرازمان نظرا   کرنمیمر.  آرزو افتندیمط غل یهایریگجهینتدا  
انجمن آمار ایران بره سررانجا   مخصوصاًایشان و سایر اعضای جامعه آماری  یهاتیفعال

برزرگ  آمرار و  یهامجموعرهقرن بیسرت و یکرم، قررن حکمرانری  اغراقیببرسد. زیرا 
ه اطالعرات مفیرد را توسرط دادهاست که در آن نیازمندیم کارهرای تبردیل داده خرا  بر

 متخصصش انجا  دهیم. 
کمیسیون پیشبرد ریاضیات کشرور . در آن سال 1341به سال  گرددیبرمخاطره دیگر من 

عضای حقیقی این کمیسیون را دکترر ا .رسید علو  به تصویب شورای علمی فرهنگستان
پور، دکتر  د سهرا دار ماراالنی، دکتر علی رجالی، دکتر سعیمهدی بهزاد، دکتر پرویز جبه

اهلل مضرطرزاده تشرکیل محمدرضا عارا، دکتر محمدرضرا مخبرر دزفرولی و دکترر فرتح

ها و رهنمودهرای کرالن جهرت گسرترش اهم اهداا کمیسیون، ارائه سیاست .نداددمی
 آموزان، معلمان، دانشرجویان و کارشناسران،دانش ریاضی در سطو  مختلف اعم از دانش

و ارائره رهنمودهرای  های آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلیمههمکاری در اصال  برنا
اهم وظرایف کمیسریون نیرز بود.  الز  برای رفع موانع و ارتقای پژوهش در علو  ریاضی

بررسی و تحلیل وضعیت آموزش و پژوهش علو  ریاضی در سرطو  مختلرف، بررسری و 
ارائه راهکارهای کالن پیشنهاد ارتقای جایگاه مدرسان و محققان علو  ریاضی در کشور، 

و راهبردی برای ارتقای جایگراه و تررویج علرو  ریاضری در جامعره، بررسری و تصرویب 
ربط جهت اجررا، ترالش در ها به مراجع ذیسپاری آنهای مطالعاتی کلیدی و برونطر 

های همکراری های علمی، ایجاد و توسعه زمینرهجهت توسعه و تقویت ارتباط بین تشکل
های و مجامع علمی داخل و خارج کشور، بررسی و ارائه پیشنهاد برنامره ناندایاضیربین 

ها و ارائره رهنمودهرا و راهکارهرای ، تردوین بیانیرهربطیذهای علمی حمایتی از تشکل
های تخصصری جهرت ارتقرا آمروزش و پرژوهش علرو  مناسب بر اساس نقدها و ارزیابی

ه جهت نیل به اهداا و وظرایف الز  ریاضی در کشور و بررسی و تصویب سایر اموری ک
 بود. تشخیص داده شود، اعال  شده
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در دومین جلسه کمیسیون، تشکیل کارگروهی تخصصی به منظور مستندسازی و پیگیری 
نویس برنامره مراحل بررسی و کارشناسی مصوبات و پیشنهادهای کمیسیون، تنظیم پیش

ه از سروی لرانجرا  امرور محوهرای کلیردی و ساالنه، هدایت مطالعات مربروط بره طر 

یکری از اعضرای کرارگروه تخصصری توفیرق  عنوانبرهمن  .کمیسیون به تصویب رسید
ارزنرده  یهراتیفعالهمکاری چندین ساله را با آقای دکتر رجالی  داشتم و باز هم شراهد 
و افرراد  هاسرتدولتایشان در کمیسیون بود . مسائل علرو  پایره نیازمنرد توجره ویرژه 

یرادآوری  نیمسرئولکه این مهرم را بره  کنندیمتالش  جاهمهدکتر رجالی شاخصی مثل 
سال همچنان  یهاسال کنمیمکنند. برای ایشان آرزوی سالمتی و تندرستی دار  و دعا 

را مثرل آنچره در مراسرم  شرانیطبعشوخروحیه  کنمیمفعال و پویا باشند. همچنین دعا 
رخ داد، حفظ کنند. ایشان در آن مراسم  1347در سال  "جایزه ترویج علم ایران"اعطای 

مستمر ایشان برای ترویج علرم قرائرت  یهاتالشاز  بلندباالبعد از آنکه مجری فهرستی 
ما تقسیم کرار  "حرا بزنند، ایشان با فروتنی گفت:  یاچندکلمهکرد و از ایشان خواست 

 ... "!گیر می دهند و من جوایزش راکنند و ایده میایم: دوستانم کار میکرده

 برقرار باشید استاد. 
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 داشت دکتر رجالیدر گرامی                       

    

 

 یحیی تابش

 فیشر یدانشگاه صنعت یعلم تئیعضو ه

 

در دانشرگاه صرنعتی اصرفهان مالقرات  1321کنم اولین بار دکتر رجالی را سال فکر می
یند اصفهان همه خوشحال شردیم و ایشران کرد  از شیراز آمده بودند و ابراز عالقه که بیا

هرای هم خیلی زود به صنعتی اصفهان پیوسرتند و پرس از آن آهسرته، آهسرته همکاری
مند بود  با زیادی به ویژه در امور آموزشیِ قبل از دانشگاه بین ما شکل گرفت. من عالقه

گیرر و پیمعلمین ریاضی اصفهان همکاری کنم دکتر رجالی هم به این کار عالقه داشت 
سیس شد و فکرر أخان در یا خانه قدیمی ت سید علیشد و خانه معلم اصفهان در کوچه 

رفتیم و برا ای یا روز عصرها به خانره معلرم مریبود که هفته 1324کنم پائیز سال می
های بح  و گفتگو داشتیم، حیاط قدیمی خانه معلم با چنارهرایی های ریاضی جلسهمعلم

کردیم ترا و پائیزی شده بود صفای خاصی داشت که روز شماری میهایشان زرد که برگ
 ها عصر برسد و برویم به خانه معلم!شنبهدو

خر أهای دقیق و تقد  و تشدیم تاریخ های زیادیدر آن دوره با دکتر رجالی درگیر فعالیت
هرا یتها خالی از لطف نیست. یکی از فعالور  ولی ذکر بعضی از آنآرا درست به یاد نمی

ای شرد های اصفهان بود کره مقدمرهآموزان دبیرستانبرگزاری مسابقه ریاضی بین دانش
آمروزی و رفرتن بره سروی المپیراد ریاضری. در برای برگرزاری مسرابقات ریاضری دانش

گفتکوهایی که با دکتر رجالی داشتیم به فکر برگزاری این مسابقه افتادیم که دکتر رجالی 
ن هماهنگ کرد و با قدری عقب و جلو شدن در یا روز جمعه با آموزش و پرورش اصفها

آمیرز برود. البتره طرر  سرئوال زمستانی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد و موفقیت
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االضرالع مناسب هم بخشی از کار بود، یا مسئله به فکر  آمده بود که در یرا متوازی
ضالع قرار گیرند، دکتر میامئی االهای مربع روی اضالع متوازیسأمربعی رسم کنید تا ر

االضالع باریا کشیدند و که در دانشگاه صنعتی اصفهان در خدمتشان بودیم یا متوازی
هرا روی اضرالع سأسئله را تصحیح کردیم به این کره رشود، مجوری که نمیگفتند این
بقه ها قرار گیرد که مسئله خوبی شرد! پرس از ایرن مسراالضالع یا در امتداد آنامتوازی 

 آموزی مبذول داشت. دکتر رجالی همت زیادی برای توسعه مسابقات دانش

هرم دوازدهمرین  1334خالصه همه جوره برا عالقره همکراری مری کرردیم. فرروردین 
کنفرانس ریاضی را در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار کردیم که یا همکاری همه جانبه 

ی با انجمن ریاضی ایران منجر شد. هایبین من و دکتر رجالی شکل گرفت و به همکاری
کرد و یکی، دوسالی هم بود که به همرت دکترر موقع انجمن یا بولتن منتشر می در آن

شهشهانی خبرنامه انجمن هم راه افتاده بود ولی بولتن هنوز سبا و سیاق درستی نداشت 
آیرد می طر اای تشکیل شد تا نشریات انجمن را به نوعی ساماندهی کند، به خکه کمیته

که جلسه مربوطه در گروه ریاضی دانشگاه تهران تشکیل شد که من و دکتر رجالی حضور 
آور ، خالصره داشتیم و استادان دیگری هم بودند که دکتر کاظم للهی را بره خراطر مری

به تصویب انجمن رسید این بود کره خبرنامره تقویرت شرود ولری  پیشنهاد کمیته که بعداً
کند و نشرریه پژوهشی باشد که فقط مقاالت تحقیقاتی منتشر می یا نشریه بولتن صرفاً

دیگری برای درج مقاالت توصیفی ایجاد شود که دکتر رجالی و من مسئول انتشار نشریه 
توصیفی جدید شدیم که بعدا اسمش را فرهنگ و اندیشه ریاضی گذاشتیم. شماره اول برا 

ای و مقرداری مقراالت ترجمرهیا مقاله دربراره فلسرفه ریاضری از دکترر شهشرهانی و 
خانه دانشگاه صنعتی اصفهان چاپ و منتشر شرد کره مقردار های آموزشی در چاپبررسی

آ  انجرا  بریچینی با ماشین تحریر معمرولی آیهای تایپی داشت، کار حروازیادی غلط
 ای در دسترس قرار نداشت ولیشده بود و هنوز از و رد پراسسورها خبری نبود و کار حرفه

تر ایتر و حرفهخو  انتشار شماره اول آغاز یا تجربه جدید بود، شماره دو  خیلی مرتب
منتشر شد که پس از آن دیگر دوره همکاری ما با انجمرن تمرا  شرد و بره همرت سرایر 

 دوستان هنوز انتشار فرهنگ و اندیشه ریاضی ادامه دارد. 
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فرخ وطن و منوچهر میثاقیران بره ها دو همکار جوان مدتی بعد پس از بازگشایی دانشگاه
دانشکده ریاضی صنعتی اصفهان پیوستند و با حمایت دکتر رجالی به فکر افتادیم که یا 
نشریه داخلی برای نوعی خبررسانی و اطالع رسانی در داخل دانشکده راه بیندازیم شماره 

همکاری  اول که منتشر شد خیلی مورد استقبال قرار گرفت و به همت دوستان جوان و با
ای دکتر رجالی و سایر دوستان دانشکده ریاضی مدتی انتشرار مرتبری داشرت و مجموعره

 آبرومندی به یادگار مانده است.

من از اصفهان به دانشگاه صنعتی شریف آمد  ولری براز هرم همکراری و  1333در سال 
مکاری و تری بین من و دکتر رجالی ادامه پیدا کرد و در بسیاری از کارها هدوستی عمیق

هرای ریاضری دوره همراهی داشتیم که البته برا المپیراد ریاضری شرروع شرد و برا کتا 
ریزی دوره دانشگاهی ادامه پیدا کرد. در وزارت آموزش و پررورش مسرئولیت برنامرهپیش
ای از دوسرتان کرار را جلرو دانشگاهی را به عهده من گذاشتند که با همکراری عردهپیش

ای دانشگاهی برایمان توجه ویژهشته علو  ریاضی در دوره پیشهای ریاضی ربردیم. درس
ثری داشت و برای ؤکاری مطلبید که دکتر رجالی در تالیف کتا  ریاضیات گسسته هممی

تالیف کتا  حسا  دیفرانسیل و انتگرال هم دکتر رجالی دوستان اصفهان را بسیج کرد و 
 کتا  مربوطه تالیف شد.

الی هم چنان ادامه داشت تا فکرر ایجراد کنفررانس آمروزش خالصه همکاری با دکتر رج
ریاضی مطر  شد و قرار شد اولین کنفرانس در اصفهان برگزار شود که با همکاری و بره 

 همت دکتر رجالی سر و سامان خوبی پیدا کرد.

تر توانم متذکر نشو  که از همه مهمکم سخن به درازا کشید اما چند نکته دیگر را نمیکم
ریاضیات اصفهان است. به درخواست شهرداری تهران طر  اولیه خانه ریاضریات در خانه 

دانشگاه صنعتی شریف تهیه شد ولی با تغییر مدیریت شهرداری تهران امکان اجررای آن 
توانسرتیم  1444در تهران میسر نشد تا این که به مناسبت سال جهانی ریاضیات در سال 

را وقت شهر اصفهان این طرر  را در اصرفهان اجر با همت دکتر رجالی و حمایت شهردار
نظیر سیس شد، پس از آن با همت و تالش گسترده و بیأکنیم و خانه ریاضیات اصفهان ت
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المللری اعتبرار های بیندکتر رجالی خانه ریاضیات اصفهان در سطح کشرور و در سرازمان
طروری کره خانره ای پیدا کرده و به یا نهاد آموزشی اصیل تبدیل شرده اسرت بره ویژه

ریاضیات به عنوان یا محیط آموزشی برای توسعه خالقیرت و تفکرر ریاضری دسرتاورد 
 شود.ارزشمند و اصیلی در آموزش ریاضی محسو  می

المللی نیز بسیار کوشا و فعال است از جمله همکاری برا کنگرره دکتر رجالی در سطح بین
ملی ریاضری، در رابطره برا همره المللی آموزش ریاضی و فدراسیون جهانی مسابقات بین

های ارزشمند آموزشی دکتر رجرالی جرایزه اردوش کره جرایزه معتبرری در سرطح فعالیت
است اما با ذکر یا نکته مهرم دیگرر ایرن مطلرب را  المللی است را نیز دریافت کردهبین

پرسرد چگونره نظران در رابطره برا کارهرای نوآورانره میدهم. یکری از صراحبپایان می
ای برای انجا  یا کار نوآورانه پیدا می کنریم؟ بعرد در پاسرخ دالیرل متعرددی از زهانگی

شود که ها دلیل نمیگوید هیچ کدا  از اینکند ولی میهای مادی و غیره را ذکر میانگیزه
گویرد است بشویم، بعرد می انگیزه پیدا کنیم و درگیر کار نوآورانه که عمدتا خطرپذیر هم

قبول خطرپذیری این است که یا ایده نوآورانه آن چنان از اعماق وجود  یزه برایگتنها ان
هرا اسرت کره را انجا  ندهیم! دکتر رجالی یکی از این آد ما جوشیده باشد که نتوانیم آن

شرود و ترا آن را بره اش تبدیل میجوشد و به دغدغهانگیزه انجا  یا کار از درونش می
 گیرد!انجا  نرساند قرار نمی
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 دکتر رجالی: مدیری فطری، رک و نترس

 ماه بانو تاتا

 بازنشسته دانشگاه شهید باهنر کرمان هیئت علمی

 
 

دید . او تازه از خارج برگشته برود و بره  1321من نخستین بار علی رجالی را اوایل سال 
خواست ه بازدید با دوست ما شهرا  سلیلی به دانشگاه آزاد ایران آمده بود. در واقع میبهان

، شردیمراز روش آموزش از راه دور که نخستین بار در ایران در این دانشگاه به کار برده 
اطالع پیدا کند. اگر اشتباه نکنم مالقات دو  ما زمان تعطریالت دانشرگاه در مرکرز آمرار 

کنیم و خواست بداند ما چه کار میر شادروان دکتر میریان بود. آنجا نیز میایران و در دفت
کره بیشرتر آشرنا  کرمکمراستش را بخواهید از او خیلی خوشم نیامد. انگار فضول بود. اما 

زندگی او بهبود آمروزش ریاضری  یهاهدااست و یکی از  یپرانرژشد  فهمید  که آد  
. کنردمیو برای رسیدن به این هدا تالش ستودنی در کشور در مدرسه و دانشگاه است 

کاش که این آقا به فکر آموزش آمار هم بود اما در آن زمان از نظر او آمار  گفتمیمتو دلم 
در  ا دهیشرنی ریاضری دارنرد و جزوی از ریاضی بود. امروز خیلی شهرهای ایرران خانره

 اصفهان خانه آمار نیز وجود دارد. 
انم رجالی هم آشنا هستم و کل خانواده رجالی از دوستان بسیار خوبم با خ هاستسالاالن 

هستند و برایم روشن است که دکتر رجالی به جز در ساعات خوابش به فکر ریاضیات 
است. مثالً در یکی از سفرهایی که در اصفهان چند روز مهمان ایشان بود  همه آن روزها 

 سپری کردیم!  هامسئلهرا با حل 
بسیار رک و بره قرول خودشران نتررس  نکهیباوجودای یا مدیر فطری بوده و دکتر رجال

آموزشی گفتگو کررده و گراهی   یهامسئلهراجع به  نیمسئولبا  اندتوانستههستند تاکنون 
ریاضی  یهاانجمنکنند که این حسن بزرگی است. ایشان عضو بسیار فعال  قانعشانهم 

انجمن آمار ایران نقش بسزایی داشتند و اولرین  و آمار ایران هستند و در واقع در تأسیس
را بر پا کردند. ایشان بررای خردمت بره تررویج و  کنفرانس آمار ایران پس از تأسیس آن
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ی المللرنیبکه در اینجا فقط از جایزه  اندگرفتههای گوناگونی آموزش ریاضی و آمار جایزه
 کم نشود.  همتشان  کنمیم. آرزو بر یمش و جایزه بهزاد نا  اردی
 

 

 
 

آموزش  یهاچالش "با موضوع  کرمان اتیاضیجشنواره دو  خانه ر هیدر اختتام یدکتر رجال یسخنران
 " رانیدر ا یامدرسه یاضیر
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 : اسم مستعار دکتر رجالی"رجال جان"

 فهیمه تقوی

 ، غرب مازندرانآبادعباسدبیر ریاضی شهرستان 
 

 

 

 کامالًا . گاهی آگاهانه و گاهی ارا کم نکردههای غیرمتعدر زندگی خویش انتخا 
ی دو  کنکور تشریحی ریاضی که پس از شرکت در مرحله 1331تصادفی. در تابستان 

ی ریاضی ها رشتهی خود اولین آنگانههای دوازدهانجامید در انتخا  به طولسه روز 
نکرده لگی را تما  ساکاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان بود. در آن زمان که هنوز هیجده

-دانستم که ریاضی را دوست دار  و از شلوغی شهرهای بزرگ بیزار . علی، فقط میبود 

تر به محل هایی واقع در شهرهای نزدیاهای دیگر در دانشگاهرغم امکان قبولی در رشته
ی دو  سال تصادفی اولین انتخابم رقم خورد و از نیمه باً یتقر به طورا ، اما زندگی

 سیتازه تأسی دانشگاه جزء اولین سری دانشجویان علو  پایه 1331-1333صیلی تح
 صنعتی اصفهان قرار گرفتم و این یکی از بهترین اتفاقات زندگی من بود. 

ی اوج ی شاگردپروری را تا نقطهی اساتیدش روحیهی ریاضی که عمدهورود به دانشکده
ی آشنایی با های زیادی چه در زمینهبرای من فرصت کرده بودندآن در خود نهادینه 

ای که گونههای زندگی فراهم آورد. بهی کسب مهارتریاضیات نا  و چه در زمینه
زندگی در شرایط سخت خوابگاه در دوران جنگ ایران و عراق را برایم بسیار قابل تحمل 

 .کرده بودبلکه شیرین 
را  1ایم، مرحو  مریم امامی که ریاضی هورودیاولین بار نا  دکتر رجالی را از یکی از هم

گذراند شنید . بسیار از خلق نیکوی ایشان و نیز میزان دسترسی باالی هر با ایشان می
 کرد. دانشجو برای رفع اشکاالت ریاضی خود، تعریف می
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آمار و مفاهیم آماری را بیاموز  از  آنکهآمار ریاضی را با دکتر رجالی گذراند . بیش از 
که ارزش کار  گرفتم ادیاضع و فروتنی و پرهیز از خودشیفتگی را آموختم. ایشان تو

 ... .باال بودن هوش و همچونهرکس به میزان تالش اوست نه به پارامترهای غیرشفافی 
توانستیم حتی عشق دکتر رجالی به اصال  سیستم آموزش ریاضی از مقاطع پایین را می

هایی با موضوع آموزش ریاضی م. تعریف درسهای دانشگاهی ایشان لمس کنیدر فعالیت
و نه دبیری ریاضی!( در مقطع لیسانس کاری )ی ریاضی برای دانشجویان رشته

ی این درس به ما را خود بود. به یاد دار  که مسئولیت ارائه رگذاریتأثغیرمتعارا اما بسیار 
ی دبیرستانی را داشتند. قرار بود هریا از ما بخشی از یا کتا  ریاض به عهدهایشان 

کرده بود  و نهشتی را انتخا  آموزان فرضی تدریس کنیم. من موضوع همبرای دانش
تر و رساتر از کتا  دقیق اصطال بهتا  داده بود خود بسیار هم ابتکار به خرج  زعمبه

آموزان هیچ متوجه به نظر  دانش"ا  آقای دکتر فرمودند تدریس نمایم. پس از پایان ارائه
این تلنگری بود که شرط اولیه برای معلمی این است که بتواند خود را در  "! ندنشد

 جایگاه مخاطبش تصور کند. 
دانستیم که دکتر رجالی روزهای دوشنبه می محمد دیسما دانشجویان ساکن در پشت کوه 

با معلمان ریاضی اصفهان جلسه دارند. اما افسوس که امکان استفاده از آن جلسات برایم 
 نیامد. ه وجودب

، با نگاهی فقهی شده بود ی مذهبی سنتی وارد دانشگاه من که از یا خانواده
در یا محیط مختلط را  ییدانشجو یعلمراحتی برخی التزامات زندگی توانستم بهنمی

کردند افق دید من و بپذیر . دکتر رجالی که خود فردی متدین بوده و هستند تالش می
تر در محیط گسترش دهند تا بتوانیم راحت ییدانشجو یعلمزندگی امثال من را نسبت به 

 علمی دانشگاه به فعالیت بپردازیم. 
کردیم. نا  مستعار مطابق معمول ما دانشجویان برای اساتیدمان اسم مستعار انتخا  می

 بود. "رجال جان"ایشان 
مستقیم و  ریتأثتحت  همچنانالتحصیلی از دانشگاه صنعتی اصفهان، بعد از فارغ

ی ریاضیات اصفهان، برگزاری های ایشان قرار داشتم. ارتباط با خانهغیرمستقیم فعالیت
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 غشانیدریبهای ای در شهرستان کوچکی که معلم هستم با راهنماییهای منطقههمایش
ی مسائل آموزشی و تربیتی ایشان دغدغه همچون همها و معرفی اساتیدی که آن
های آموزش ریاضی کشور، فراهم شدن امکان کنفرانس داشتند، شرکت در  برخی

-ی روستایی مازندران از خانهروزه برای گروهی از مربیان ریاضی یا منطقهبازدیدی سه

وچا ی ریاضیات اصفهان و برگزاری اردویی علمی برای معلمان ریاضی شهرستانی ک
-م که با ایشان همقدری هستو اساتید گران "رجال جان"را مدیون  حتی در شهر تهران

 مرامند.
-که مبتنی بر حقیقت آنجااند، از بنا نهاده همکارانشانشا راهی که دکتر رجالی و بی

های گروهی است طلبی با استفاده از تالش جمعی و تشویق بر فعالیتخواهی و عدالت
 کنم. گاه زمین نخواهد ماند. امیدوار  بتوانم به عنوان شاگردی کوچا، دِینم را  اداهیچ
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 جمع معلمان ریاضی کشور رجالی در دکتر

 یمحمود تلگین

 دبیر ریاضی بازنشسته
 

تان دبیرس زا را دیپلم خود شده است و متولد اصفهان در 1334سال  رجالی در دکتر قایآ
 های اصفهان اخذ نموده است.بهترین دبیرستان سعدی یکی از
ا  که کردهتدریس می یکالس درا  که معلمانی بوده ا  که یکی ازداشته را من این افتخار
دار  این  یاده که ب آنجا تاایشان دار   خاطراتی که از آن کالس بودند و آموزایشان دانش

اهل مطالعه و  آرا  اریبسهای بعد رجالی سال دکتر است که علی رجالی آن زمان مانند
 .کردخودنمائی تحصیل می و بدون تظاهر

زمان انتقال به  بود ، ولی از خبرمن ازایشان بی، دانشگاه شیراز در شدن او قبول ازبعد 
آموزش  همیشه علو  ریاضی، ا  وایشان بوده کنار دردانشگاه صنعتی اصفهان تاکنون 

 کنم.می افتخار به شاگردی مکتب او ا  وایشان آموخته معلمی را از ریاضی و اخالق
 یکی از پرورش و آموزشبه اصفهان من موقتاً مسئول  یرجال دکترزمان انتقال آقای  در

دانشگاه  یعلمئتیه از نفرآن بود  که یا  باکمال تعجب شاهد نواحی اصفهان بود  و
 .کما کند وپرورشآموزشآمده است که به 

به  کما وبررسی وضعیت آموزشی مدارس ابتدائی  و هاهم برای رفتن به دبستان آن
 بود همان زمان معتقد از یرجال دکتر های آموزشی،شیوه مدیران برای بهبود آموزگاران و

آن  هم بر هنوز و ها شروع شوددبستان از باید یا کشور وپرورشآموزشاصال  
 .دکنآن پافشاری می بر و اعتقادهاست

معلمان ریاضی مشکالت زیادی  شتم، برای ماگآموزشی بر به کادر من مجدداً آنکهپس از 
 جای مطالبی که قبالً آموخته بودیم وه ب و بود کرده رییتغهای درسی داشت، کتا  وجود

آنها آشنائی کاملی نداشتیم،  که با بود آمدهداشتیم مطالبی  کامل تبحر برای تدریس آنها
شده  آشنا یطورکلبهاین مطالب  با کارآموزی شرکت کرده بودیم و یهاکالس درگرچه 
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زمان بین  آن درمتأسفانه  کافی نبود و کالس دربودیم ولی این آشنائی برای تدریس 
 آنها ازنداشت که بتوان  ای وجودرابطه های کشوردانشگاه یعلمئتیه معلمان ریاضی و
جلسات هفتگی معلمان  در شرکت برلی عالوه رجا ولی خوشبختانه دکترد هم استفاده کر

 شیوه آموزش آنها، با و آمار وبح  درباره مطالب ریاضی  شرکت در ریاضی و و آمار
تبادل  هایی جهت بح  وهای اصفهان و صنعتی اصفهان کالسکما اساتید دانشگاه

 منتشر را نهاهای آنوشته های مفیدی ازجزوه و نمود ریدادبیران ریاضی  بین اساتید و نظر
 .کرد

دانشگاه صنعتی  دوازدهمین کنفرانس ریاضی در کنار در 1334 سال دکتر رجالی در
 مورد ریزی کرد کهبرنامهآموزی یا مسابقه ریاضی دانش اصفهان برای اولین مرتبه

به شرکت  ادامه آن منجر و گرفت قرار کشورمسئولین  آموزان واستقبال دانش
 . شد کشورارزشی برای  های بامدال کسب و سابقات المپیادهام آموزان ایران دردانش

انجمن ریاضی ایران باع   در عضویت او جالی بین معلمان ور دکتر زمان حضور آن در
 هرسال تعداد و انجمن ریاضی ایران شده بود ای بین معلمان وبرقراری رابطه دوستانه

های برگزاری کنفرانس ولی ردندکریاضی شرکت می یهاکنفرانس درمعلمان  زیادی از
کما معلمان  و باا لذا دیرسیم نظره ب یضرور آمار دیگری مخصوص معلمان ریاضی و

اصفهان  در اولین کنفرانس آموزش ریاضی را وپرورشآموزشوزارت  و ریاضی کشور
 اتحاد بین معلمان ریاضی کشور و . برگزاری این کنفرانس باع  آشنائی بیشترکرد برگزار

ه ایجاد تشکلی ب و کشور سراسر های علمی آموزشی معلمان ریاضی درانجمن لیتشک و
 اقدا  به انتشار هاانجمن نیا ازهای معلمان ریاضی گردید، بسیاری نا  اتحادیه انجمن

 مجله فرنود در که ازجمله آنها کردند سطح علمی معلمان منتشر یارتقابرای  ییهاهینشر
 .استاصفهان 
 دکتر کما با نژاد( و یاثیغ موریتمعلمان ریاضی اصفهان )مرحو   یکی از طر  گرچه با

شهرهای  یا از هر در و شد اجرا ایجاد مرکز تحقیقات معلمان تصویب و  طر یرجال
این محل   یول بودتحقیقات معلمان شروع به کارکرده  اصفهان مرکز جمله در از کشور

 آموزان،دانش آن دربه محلی داشت که  زنیا رجالی کافی نبود و های دکتربرای ایده
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هم برای پیشرفت سطح آموزش  کنار در بتوانند دانشگاه دیاسات معلمان و دانشجویان،
 فعالیت کنند. کشور آمار ریاضیات و

 دکتر که آورد وجوده ب بنا  سال جهانی ریاضیات این فرصت را 1444گذاری سال نا 
آنها  کنند اجرا مطر  و های ریاضی راخانه جادطر  ای دوستان او از نفر چند و یرجال

تاریخ  در ما های کشورعد  موفقیت و هادارند که تقریباً تما  شکست و داشتند اعتقاد
نداشتن عادت به قبول نتیجه  ی کارگروهی وروحیه به دلیل عد  وجود آن معاصر

های فعالیت هیپا بر اساس کار خانه ریاضیات را منطقی بوده است، لذا گفتگوهای سالم و
 دادند. گروهی قرار
رجالی هرساله  کما دکتره آن خانه آمار ب کنار در خانه ریاضیات اصفهان و تاکنون در

پیشکسوتان ریاضی برگزار شده  بزرگان و یسخنران وها سمینار، همایش، بزرگداشت ده
 از: عبارتند آنها ازاست که بعضی 

مدیریت اجرائی  رجالی و به پیشنهاد آقای دکتر خانه ریاضیات اصفهان 1311 سال در -
این  در کرد برگزار را« هاهای ورودی دانشگاهمسائل آزمون و هاروش بررسی» او سمینار
 ناریسماین  در نظران از کل کشورصاحب و اساتید، شناسان، جامعهسانشناروان سمینار
 تا کاری تعیین شدنداعال  نظرات شش کمیته  ها وسخنرانی پس از .کردند شرکت

 آموزان درطرحی برای اثرگذاری نمرات امتحانات نهائی دانش بندی کرده وجمع نظرات را
-تالش صاحب مجلس شورای اسالمی تقدیم شود، با و به مسئولین کشور مدارس تهیه و

 شد. اجرا تصویب و ناقص طوره ب آن ازقسمتی  که شدنظران این طر  تهیه 
 درمسائل آموزشی فقط  تحقیقات در وپرورشآموزشوزارت  ه درتوجه به این ک با -

 داشت که در رجالی اعتقاد شد، ولی دکترپژوهش وابسته به آن سازمان انجا  می سازمان
ی یهاکار در دارندشرکت  آموزش کار درمعلمان که  تحقیقات مسائل آموزشی باید

مان مدیریت مرحو  مهندس ز در 1311 سال در تحقیقاتی هم شرکت داشته باشند، لذا
 هاراهکارهای همکاری انجمن نییتب ناریسم»سازمان سمیناری بنا   نیا بر مندانعالقه

 ریزی شد.جهت این همکاری برنامه و شد برگزار« سازمان پژوهش با
 وصال و...  منوچهر دکتر ،یاریشهر زیپرو، رضا پروفسوربزرگداشت  سخنرانی و -



 نکوداشت دکتر علی رجالی 66

 

 معتمدی، مریم میرزاخانی و... یعل دکترربانی، بزرگداشت ابوالقاسم ق -
 خیا  و... جبر، روز ، روزآمار روز، اتیاضیر روزرگزاری ب -
 رجالی بودن! دکتر کنار در

احترا   کنم، اونزدیا همکاری می رجالی از دکتر چهل سال است که من با از بیشتر
پشت صحنه  در خود دکنهایش سعی میهمه برنامه در خاصی برای معلمان قائل است و

 و دبیر که او ییهاشیهما سمینارها و ،هاکنفرانس درمعلمان باشد،  نقش اصلی با و باشد
کامل شخصاً  بادقتبزرگ را  و کوچا ازآن که تما  کارها  مجری آن است، با

اختتامیه یا  ای وکند، سخنران مراسم افتتاحیه اجرای آنها نظارت می در ریزی وبرنامه
 نفر چند از دانشگاه صنعتی تشکیل شد که در یدانشگاهشیپ یهاکالس در ت اومعلم اس

کتا   فیتأل درحتی  تدریس کنند و هاکالس آن در که کردمعلمان ریاضی دعوت  از
همکاری  او دانشگاهیان که با خردپژوه از یآقا از درسی حسا   دیفرانسیل انتگرال غیر

معتقد است  زیرا او آنها باشند جمع در که کرددعوت معلمان ریاضی  از نفر دو از کردمی
 باشند. داشته حضورهم  معلمان نویسندگان یا کتا  درسی باید گروه در
آموزش به مرد   عشق به فرهنگ و من انرژی و رجالی بودن همیشه در دکتر کنار در

ی وقت !افسوس به وجود آورده است غم و من درهم  یگاه واست،  کرده جادیاکشور  
 او من هم از کندمی تالش کشور  عالقه برای پیشرفت فرهنگ و عشق با دید  اومی
این راه  آن که او در کرد  باشد ، ولی گاهی مشاهده میخوشحال می گرفتم ومی نیرو

 یگاه و کنددارد تالش می جود و او عشقی که در خاطره فقط ب و یچشمداشتبدون 
به  اشیسالمت های مداو  اواثر تالش حتی در کندمیهزینه  برای پیشرفت کارها شخصاً 
آزادگی که  و تما  غرور کنم که باوقتی مشاهده می ترهمه مهم از است! و افتاده خطر

 و نه نسبت به او که رودیمهمکاری به مالقات مسئولینی  دارد برای جلب حمایت و
برای آنها مهم است  اقتصاد و آمار وریاضی  نه علم و و اعتقادی دارند اطالع و شیهاکار

مرد   و محبت به کشور عشق و او ا ، ولی خوشبختانه چون همه وجودواقعاً نگران شده
 هایش ادامه دادهعالقه به تالش عشق باهم  باز مأیوس نشده است و زگهر او است خود

است.
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یادداشتی از یکی از دبیران 

 پیشکسوت شیرازی

 علی محمد توکلی

 
 

پیشرفت  فرهنگی استاد فرهیخته دکتر رجالی بزرگوار عاشق فرهنگ و شر  خدمات
در یا جمله سعی بلیغ و  معنوی و علمی آموزش و پرورش به کتابی مفصل نیاز دارد.

تالش ایشان معطوا به این بود که باید اصال  آموزش  از ابتدایی و دبیرستان بصورت 
سی آموزش از هیچ سعی و کوششی دریغ شناای انجا  شود و برای آسیب ای و پایهریشه

 شود.پسندانه ایشان اشاره می وار به چند جنبه از این تالش خدافهرست نفرمود.
یافت تا نقص تعلیم را دریابد و به فکر ساعتها در کالس درس ابتدایی حضور می .1

 .عالج بیفتد

ای دانسرت و برربه دوره راهنمایی نظر داشت و در همایشها آنهرا را سرهیم مری .1
 .اعتالی سطح معلومات آنها سعی فراوان داشت

ه ب کنفرانس ریاضی آموزش و پرورش را از کنفرانس ریاضی دانشکاه مجزا کرد. .3
علت اینکه در کنفرانسهای دانشگاهی مطالرب تخصصری و پژوهشری برود و از 

لذا استقبال چندانی از سوی دبیران نمری شرد. اولرین  سطح دبیرستان فراتر بود.
ز این مقوله در اصفهان به همت این بزرگمرد چه باشکوه و پرمحتروا کنفرانس ا

های بعدی که کماکان نیز ادامه دارد ای برای کنفرانسبرگزار شد و الگو و اسوه
ریزی دقیق آقای دکتر استفاده گردید و از رهنمودهای ایشان و مدیریت و برنامه

ر کاری و عد  اسرتراحت در علت فشاه  )به یاد دار  در این کنفرانس ب گردد.می
ساعات پایانی دچار ضعف جسمی  و حالت بیهوشی گردیدند که لحظرات پرر از 

 .نگرانی برای تمامی حاضرین بود(
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های ریاضی در مراکز استان و شهرستانها برای تجمع و همردلی و ایجاد انجمن .0
و در تنظریم اساسرنامه   و  داد  تشرکیلتبادل نظر دبیران ریاضی را طراحری و 

 اجرای آن نهایت همکاری را مبذول داشتند.

طراحی و تشکیل خانره ریاضریات در مراکرز اسرتانها برا رهنمودهرای ایشران و  .2
همکارانشان اقدامی مفید در بسط ریاضیات و همگانی کردن آن در سطح جامعه 

 .باشدها میهای این نوع طر مین هزینهأبود که نیازمند حمایت مسئوالن و ت

های منسوخ ب جدید، آموزش ریاضی را از خمودی و کهنگی و قالبلیف کتأبا ت .3
آموز را به پژوهش و گذشته خارج کرد و روحی تازه به آن بخشید و معلم و دانش

 . مداقه و مدرنیته واداشت

 :گویماز زبان معلمان ریاضی می
 حق را به روزگار تو با ما عنایتی ای از بهشت جزوی و از رحمت آیتی
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در مورد خدمات ارزشمند دکتر رجالی به علم مختصری 

 کشور

 مگردیچ تومانیان

 رئیس شاخه ریاضیات فرهنگستان علوم
 

 

بود، مجدداً  1334اولین دیدار من با دکتر رجالی در کنفرانس ریاضی فروردین سال 
ریزی شده، منسجم با شرکت اساتید و دانشجویان از همه کنفرانس بسیار برنامه

کشور اجرا گردید. در ضمن این کنفرانس از آقای پرویز شهریاری، خاد  های دانشگاه
آموزان و های بسیار ارزشمند ریاضی برای دانشریاضی کشور، نویسنده و مترجم کتا 

مدرس بسیار توانا در ریاضی، تقدیر گردید که بعداً، بدخواهان علم کشور مطالب بسیار 
 ند که این سخنان را باد ب رد. ناروا در مورد چرایی این بزرگداشت نوشت
و در جریان آزمون فنی نمونه که از طرا  1371دومین آشنایی با دکتر رجالی در سال 

فرهنگستان علو  توسط دکتر شهشهانی و دکتر رجالی ترتیب داده بودند اتفاق افتاد این 
طر  توان آزمون مناسب با آزمون برای نشان دادن اینکه در سازمان سنجش چگونه می

آموز را ارزیابی کند های تستی ارزشمند طراحی کرد که بتواند اطالعات علمی دانشسؤال
فنی  یهاسؤالریزی بسیار مناسب انجا  شده بود، نه حفظیات را. در هر حالت برنامه

آوری شده بود. کاش امکان بسیار مناسب و دارای ارزش علمی ریاضی، از همکاران جمع
ها و تکرار شود تا الگوی مناسبی برای آزمون ورودی دانشگاه بارچند داشت این آزمون 

 آمد.مؤسسات آموزش عالی به وجود می
در این دو رویداد، توجه، مدیریت درست، فکر شده و منظم، آقای دکتر رجالی محرز 

افراد منظم، متفکر و درستکار قابل احترا  هستند، دوستی نزدیکی با  کهییازآنجاگردید. 
 جالی به وجود آمد.دکتر ر

اگر مدیری بانظم باشد، اطرافیان و همکاران اداری حوزه مدیریت خود را نیز به نظم 
به سرانجا  برساند، برای هر  ییتنهابهقادر نیست  کسچیههیچ کاری را  خواندیفرام

 اند. کاری تعدادی همکار الز 
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د کارهایی انجا  شوند، روزی در دانشگاه صنعتی اصفهان، حضور دکتر رسید ، قرار بو
ای جهت انجا  کاری نامه xایشان فقط تلفنی به منشی گروه ریاضی گفتند برای آقای 

تایپ کرده و  موردنظرای منظم با مفاهیم بنویسند، بعد از مدت کوتاهی خانم منشی نامه
کار  به دکتر دادند. دکتر رجالی فقط نامه را امضا کرد. یعنی این خانم چنان به امضاجهت 

خود مسلط بود و با طرز فکر دکتر آشنا بود که با یا تلفن متوجه خواست دکتر شد و 
 نامه را تهیه کرد. 

از آن پس در شورای اجرایی انجمن ریاضی با دکتر همکاری داشته و از نظرات سازنده 
ایشان برای انجا  امور انجمن استفاده کرد . در جریان کنفرانس ساالنه انجمن ریاضی 

کردند، ایشان برای اینکه این معلمان بتوانند از واره تعدادی معلم دبیرستان شرکت میهم
ای برای دبیران های جداگانهبرنامه چند سالکنفرانس استفاده علمی داشته باشند، در 

کرد که طراحی و از همکاران دانشگاهی که از مدارس و دبیران دور نبودند، خواهش می
هایی داشته باشند. پس از چندی به طور کلی کنفرانس دبیران را برای دبیران سخنرانی
که  آموزش ریاضی برای دبیران ایجاد شدفرانس کن وپرورشآموزشجدا کرده و به کما 
 تا امروز ادامه دارد. 

( برنامه بسیار خوبی برای برگزاری گسترده آن در 1444در سال جهانی ریاضی )سال 
، توانستند بودجه مناسبی برای برگزاری هرچه کتر نجفیطراحی کردند و به کما د کشور

های دریافت کردند. از برنامهدر علم کشور  نسئوالتر سال جهانی ریاضی را از ممناسب
های ریاضیات بسیار جالب ماندگار و قابل الگوبرداری از طرا کشورهای دیگر ایجاد خانه

اصفهان یا الگوی مناسب  در کشور است. خانه ریاضیات اصفهان به کما شهرداری
 برای کشور و کشورهای دیگر گردید. 

خانه  17پروفسور هشترودی در تبریز ایجاد گردید، تاکنون حدود  اتدر پی آن خانه ریاضی
های برای نظارت بر خانه اتهای ریاضیخانه یامنائتیهریاضی در کشور ایجاد شد، و 

، اتی شهرها به عنوان خانه ریاضیشد که در برخریاضی ایجاد گردید زیرا تصور می
اول تا دهم  یگذارنا هدا این نبود. مورد دوُّ  که  آمادگی کنکور ایجاد شود یهاکالس
های ریاضی در این روزها معموالً افرادی از گروهکه  به نا  دهه ریاضیات هرسالآبان 
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دهای آن را کنند و مفهو  اصلی ریاضیات و کاربرها برای مدارس سخنرانی میدانشگاه
شود ترس از ریاضی را که برخی از سعی می حالنیدرعدهند، آموزان ارائه میبرای دانش
آموزان بزدایند. این برنامه هم کنند، از فکر دانشآموزان ایجاد میسواد در دانشدبیران کم

 شود. تاکنون اجرا می
رس، گروه فنی در پی بررسی آماری خانه ریاضیات اصفهان از افت ریاضی در مدا

مهندسی فرهنگستان هم نگران شده و دکتر عارا پیشنهاد ایجاد کمیسیون پیشبرد 
ریاضی کشور را به تصویب فرهنگستان علو  رساند. طبعاً محور اصلی اعضای این 
کمیسیون دکتر رجالی بود. در این کمیسیون موضوع دانشگاه فرهنگیان، آزمون ورودی 

ها بودند. های علو  ریاضی محورهای اصلی بح انجمن ها و ایجاد اتحادیهدانشگاه
موضوع اول به طور ناقص نتیجه داد که هنوز در صدد تکمیل آن هستیم، دو موضوع 

ها، مطابق طر  از طرا شورای دیگر به طور کامل نتیجه داد، آزمون ورودی دانشگاه
ه اتحادیه با عالی انقال  فرهنگی اعال  گردید. موضوع سو  هم چندین سال است ک

عضویت انجمن، به طور فعال در حال خدمت به جامعه علمی و به خصوص ریاضی کشور 
 در تما  این مراحل دکتر رجالی نقش محوری داشتند.  است.

اندازی مجدد آن جلسه تقریباً از کار ایستاد ولی در حال راه 14کمیسیون پس از تشکیل 
 هستیم. 

دکتر رجالی برای علم کشور به خصوص معلمان، برای اشاره به تما  کارهایی که 
اند الز  است که کتا  قطوری تدوین های ریاضیات، انجمن آمار و غیره انجا  دادهخانه

 گردد. 
 نمایم که خاطرات خود را به طور کامل مکتو  نماینداز آقای دکتر رجالی درخواست می

گون در آموزش علم و ریاضی را های ریاضی و آمار و مسائل گونااوالً تاریخ انجمنکه 
زنده خواهد کرد. تا جوانان الگوی مناسبی برای کار، زندگی و خدمت به جامعه داشته 

 باشند. 
 نمایم. جالی صمیمانه تشکر میراز انجمن آمار در اقدا  به جا و شایسته، بزرگداشت دکتر 
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 دکتر علی رجالی مردی برای تمام فصول

 محمد جلوداری ممقانی

گروه ریاضی، دانشگاه عالمه هیئت علمی  عضو

  طباطبائی

 ، در دانشگاه شریفا یکالسهمهای دوستان در صحبت 1321نا  علی رجالی را در سال 
ای بوده این به این دلیل که آتش پاره احتماالًشنید . از شیراز آمده بودند میکه  آریا مهر()

 هرچنرددانرد. نگی هم بوده کسی چه میداده و شاگرد زرکرده طر  میعلی. شلوغی می
دیران در گفت علی در دانشگاه )پهلوی( شیراز از دکترر بهبویکی از این دوستان می راًیاخ

کرد. آشنایی من با علی به واسطۀ اول کالس را دریافت می یهای آمار همواره نمرهدرس
دو نفرر از دبیرران  کتا  درسی حسابان بود که با همکاری آقایان دکتر تابش، خردپژوه و

ای از کتا  را به من داد و خواست در مورد کتا  نوشتند. علی نسخهریاضی دبیرستان می
 بود، شاید. 1374نظر دهم. من هم همین کار را کرد . اوایل دهۀ 

و ایرده  ا ؟ پرانرژی، پررگذشته چگونه دیده سالیساندیشم، علی رجالی را در با خود می
تنی. رجرالی ، و دوست داشریناپذیخستگ، امیدوار، ریگیپ، سازمانده، توقعکم، فداکار، زهیانگ

؛ مشرغولی تمرا  اوقرات زنردگی اوسرتسربلندی ایران دل یدانشمندی است که دغدغه
آموزش و عوامل و ابزارهرای آن و در  ،ترین ارکان توسعه و پایداری آنبه اساسی نیبنابرا
اندیشد. در این راه خود های درسی میو کتا آن آموزش ریاضیات، معلمان ریاضی  رأس

اسرت و  ریرنظیبرزند، خانۀ ریاضیات اصفهان را که در نوع خود در دنیا را به هر دری می
انردازی موجب رشا و حسد دوست و دشمن است با همکاری تنی چند از همکارانش راه

دانشرگاه  یایردهگوید و در راه تحقرق ر سخن میکند. از تهدیدها و تحدیدهای کنکومی
رود، ، وزارت عتف و مجلس شرورای اسرالمی مریوپرورشآموزشبدون کنکور به وزارت 

داشتن کارتل کنکور از حیطرۀ زند تا نظر خود را در مورد دور نگهخود را به آ  و آتش می
یعنی . مانددر مجلس مسکوت می طرحشبرساند.  مسئوالندبیرستانی  به گوش  آموزش

گویرد آمروزش نشریند. مینشرده و از پرا نمی دیرناامشود. علی، امرا، می که کارتل پیروز
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هرای درسری را بره اهلرش کتا  فیترألریاضیات در مدرسه و دانشگاه  را جدی بگیرید، 
های علو  را فقط در چند دانشگاه بسپارید، رشته به خودشانها را دانشگاه یبسپارید، اداره

های کوچا دانشجو نپذیرید. او تما  این افکرار انشگاهها در دبزرگ اجرا کنید و برای آن
های آمار و هر جا که پایش برسرد برا صردایی رسرا های ریاضی، کنفرانسرا در کنفرانس

 زند، نه جلوی آینه برای خودش. فریاد می

البته به جایی نرسد فریاد علری  آنچهمن،  یههر چند گوش اگر گوش تو و ناله اگر نال    
در نشرد.  وسیمرأو  دیرناامها و اقداماتش اما، هرگز از به نتیجه نرسیدن طر  است، علی،

خانۀ ریاضیات اصرفهان مرن شراهد جهرد و کوشرش او و  سیتأسدهمین سالگرد  جشن
 نظر عمرو همکارانش در این خانه جهت تثبیت موقعیت آن در اذهان دولتمردان و جلب 

رداد شهشهانی برای سخنرانی علمری و شان بود . از تهران دکتر مههمشهریان اصفهانی
نمایندگان انجمن ریاضی و انجمن آمار و از اصفهان مردیران بسریاری از ادارات  دعروت 

پا را فراترر  "فرهنگ خانۀ ریاضیات"شده بودند و حضور داشتند. فعالیت علی برای اشاعۀ 
 Geometric patterns in "در سمینار 1443از مرزهای جغرافیایی گذاشت و در سپتامبر 

Islamic art"  مرورخین دانرانیاضریردر شهر الیدن هلند در مرکز لورنتس، در حضور ،
های ریاضیاتی و هنری معماران و ، آموزگاران فعالیتانیدانشجوآموزان، تاریخ علم، دانش

تشریح کرد. این شرد مبنرای رشرد خانره در دنیرا. خانرۀ  موموبهآموزان اصفهانی را دانش
من مرحو  مهنردس و  های ریاضیات در سایر نقاط دنیافهان شد الگوی خانهریاضیات اص

 لیبردیبرمحمود ماهرالنقش، استاد دانشرگاه علرم و صرنعت ایرران و معمرار و هنرمنرد 
 اصفهانی، را در آن سمینار شناختم. 

همترا از طریرق انرواع ریاضیات اصفهان که ریاضریات را برا شروق و ذوق بی یخانه     
آموخرت، آمروزان میآموزشی، هنری، مسابقه و برازی و برا روی براز بره دانش هایروش

های ریاضیات در کل ایران، و علری سررمایۀ معنروی خانه سیتأسبرای  شده بودالگویی 
هایی بودند کره اولین خانه یجملههای ریاضیات یزد، نیشابور و تبریز از پشتیبان آن. خانه

، معمراری، یکراریهنرر کاشرتشرنگان  عادگراهیممچنین شروع به کار کردند. این خانه ه
آقرای دکترر های بسیاری را . چهارشنبهشده بودبری از سراسر ایران مقرنس بندی، و گچ
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گرفت شررکت های علمی خانه که به همت علی شکل میمحمد باقری و من در نشست
سرت. در ایرن دانم مدیون همرین جلسرات اکردیم و من هر چه که از این مفاهیم میمی

خانره وجرود  جزبرهها در جایی دیگرر جلسات با کسانی آشنا شد  که امکان آشنایی با آن
صاحب صحافی کهنره کترا  از کرمران،  پناهاسال  نیمحمدحسنداشت. آقایان  مهندس 

ایرانری از تهرران، آقرای احمرد منتظرر از  یکتا  هندسه مؤلفجذبی  رضایعل دیسآقای 
در مسرجد جرامع  کاررفترهبهه در شناسراندن هنرهرای هندسری دانشگاه هنر اصفهان کر

اصفهان بسیار کما کرد، آقای دکتر تهرانی از دانشگاه شهید بهشتی که در ثبت جهرانی 
 های دیگر.   بازار تبریز سنگ تما  گذاشته بود، و خیلی

 نیب کارهماهنگی و گاه تقسیم  یهمسئلهای ریاضیات در سراسر کشور گسترش خانه    
آن علری و  رأس. به همین دلیل خانۀ ریاضیات مرادر و در کرده بود ریناپذاجتنا ها را آن

 های ریاضیات را مطر  و مراحل قانونی را طی کردند. خردپژوه  طر  ایجاد شورای خانه

انجمن ریاضی برای مرا "پیش در جستجوی پاسخی به این پرسش که  دو سالیکی      
فرهنرگ و  یی مجلرهتحریریرهم که نا  علی را جزو هیاتنوشتمیای مقاله  "چه کرده؟

برولتن انجمرن ریاضری ایرران کره   1334اندیشۀ ریاضی دید .  در یافتم که اوایل دهۀ 
. خبرنامره، برولتن، و شده اسرتای علمی، فرهنگی و خبری بود به سه مجله تجزیه مجله

رجرالی و آقرای دکترر میرامئی از دهد که دکتر فرهنگ و اندیشۀ ریاضی. اسناد نشان می
فرهنگ  سیتأسهای اول مجلۀ تازه تحریریۀ شماره ئتیهدانشگاه صنعتی اصفهان عضو 

و اندیشۀ ریاضی بودنرد و برا هردایت و حمایرت آنران ایرن دانشرگاه  در تولیرد و چراپ 
 های اولیۀ فرهنگ و اندیشه ریاضی سنگ تما  گذاشته است. شماره
 رۀیمردئتیهو عضو  1334گذاران انجمن آمار ایران در سال بنیاندکتر رجالی یکی از     

مشرابه  "نظرا  آمراری ایرران"آن است و به نظر  بیشترین هدا وی از این کار ایجراد 
نظا  آماری در کشور پا نگرفت ولی علی  هرچندایران بود.  یمهندسنظا و یا  یپزشکنظا 

های علو  ریاضی ایران با اتحادیۀ انجمن سیتأسای دیگر پیش برد. کار خود را از دریچه
های علمی وقت، از جمله انجمن آمار ایران، انجمرن همکاری تنی چند از اعضای انجمن
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...  های ریاضریات وریاضی ایران، انجمن فیزیا ایران، انجمن شیمی ایران، شورای خانه
 .نهادمرد های علمی، آموزشی و اجتماعی این نهادهای افزایی تالشبا هدا هم

هرا هایی که نامی از آنهای مذکور  و زمینهدکتر رجالی در زمینه وقفهیبهای تالش     
ا ،  نا  وی را از مرزهای کشور فراتر بررد و علری شخصریتی جهرانی در آمروزش و نبرده

جایزۀ بهزاد    ،1443پیشبرد ریاضیات در سطح جهان شناخته شد، بردن جایزه اردیش در  
های از نشانه 1041آمار در  یشدن به عنوان استاد پیشکسوت نمونهو شناخته  ،1341در  

 قدردانی جهانی از این شخصیت نهادساز ایرانی است.
آمرار  یشان به عنوان استاد پیشکسوت نمونهضمن تبریا به دکتر رجالی برای معرفی ای

صفهان برای حفرظ کنم شهرداری اصفهان و دانشگاه صنعتی اپیشنهاد می 1041در سال 
گذار صمیمی علم و دانرش ایرران در تراالر مشراهیر اصرفهان جایگراه حرمت این خدمت

 ای برای ایشان در نظر بگیرند.ویژه
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 های دکتر رجالی در بهبود آموزش ریاضیتالش

 دپرویز حسن پورفر

 

  بازنشسته گروه ریاضی دانشگاه بیرجند یعلمئتیه

عنروان پیشکسروت برترر آمرار در شرانزدهمین لی برهخوشوقتم که از آقای دکتر رجا
بازنشسته گروه ریاضی بیرجنرد  یعلمئتیهشود. اینجانب عضو کنفرانس آمار قدردانی می

سال تدریس دانشرگاهی دار  و  02آن  به دنبالسال تدریس ریاضی دبیرستانی و  13که 
شررکت کررده و هرای متعرددی با وجود تحصیالت آکادمی کم، در سمینارها و کنفرانس

دکترر که از دور و نزدیا با عملکررد  سال است 32ا . حدود مقاالت آموزشی ارائه نموده
دانشرگاهی آشرنائی  - یدبیرستان - یهای دبستانرجالی در بهبود آموزش ریاضی در دوره

های مداو  ایشان در مورد بهبرود آمروزش مناسبت نیست که خوانندگان با تالشدار . بی
. همگان هستندگردند. از نظر من ایشان پیشکسوت برتر آموزش ریاضی نیز  ریاضی مطلع

مشرکلی  العادهفوقها، کار ها و ارائه مقاله در آنباید بدانند برگزاری سمینارها و کنفرانس
ا  و دبیر هجدهمین کنفررانس کنفرانس بوده یعلمئتیهاست. بنده در بعضی نقاط عضو 
 آشنائی دار . ریاضی کشور بوده و با مشکالت

 
ا  و درس هرای ایشران در ایرن مردت طروالنی دیردهدر این نوشته، آنچه از ویژگی

 کنم.خالصه بیان می به طورا  را گرفته
ایشان هم علم دارند و هم دانش و فردی مردمی هستند و افرادی با این ویژگی  .1

 اند.کمیا 

ی قائل است و به رفاه معلمین دوره ابتدائی احترا  زیاد مخصوصاًبرای معلمین،  .1
 کند.معلم همواره فکر می

 کند.دغدغه آموزش ریاضی کشور را دارد و در رفع آن همواره تالش می .3
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دهد و در واقرع اسرتماع گوش می کامالًهای هر شخصی در جلسات به صحبت .0
رونرد و خیلی افراد به حاشیه مریآموزشی  در جلسات معموالًکند )نه سماع(. می

 دهد.آن با حوصله گوش می رغمیعلع خیلی مشکل است تحمل این وض

داند از کند وقتی خودش چیزی نمیها را حل میمشکالت سمینارها و کنفرانس .2
 گیرد. دوستان خود متواضعانه کما می

کنرد. از افراد را تشویق به همکاری و ارائه مقاله می برای بهبود آموزش ریاضی، .3
 این لحاظ مدیون ایشان هستم.

وقفه حضرور داشرته و راهنمرائی ها از شروع تا پایان بیسمینارها و کنفرانسدر  .7
 کند.می

 داند.کس نمیتجربه و ذکاوتی که دارد در جلسات خود را باالتر از هیچ رغمیعل .1

شود، دقیق و سرریع عمرل وی گذاشته می به عهدهبندی در جلسات وقتی جمع .4
 شود. ی در آن گنجانده میهمگ ،های منطقیکند و در عین حال، صحبتمی

 به مسائل رفاهی خود هیچ توجهی ندارد. .14

 بر اعتدال در تما  موارد آموزشی را دارد. دیتأک .11

 آموزشی دارد. به لحاظتوجهی خاص به نقاط محرو  کشور  .11

او گذاشته شود، فقط لیاقت شرخص  به عهدۀگزینش یا فرد برای امری وقتی  .13
 گیرد.را در نظر می

دهرد شود، اجرازه مریایشان گذاشته می به عهدۀسه آموزشی وقتی برگزاری جل .10
آزاد بیران کننرد و از نظرهرای  به طورهای آموزشی خود را کنندگان نظرشرکت

 کند.منطقی دفاع می

 

هرا و کنفررانس -ا سرمیناره -ا هکنم چنانچه مواردی که در همایشدر پایان عرض می
خصروص بره افکرار و نمودنرد و برهه مریمقامات توجر ،شودوبینارهای آموزشی گفته می

دادنررد، آنچرره در یکرری دو سررال اخیررر در هررای آقررای دکتررر رجررالی گرروش مرریگفترره
 داد.رخ داد به هیچ وجه رخ نمی وپرورشآموزش
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کرنم. در کنفررانس پرنجم آمروزش در پایان، یا مورد جزئی از عملکرد ایشان ذکر مری
ه کرده بود  و اعضای ای ارائود ، مقالهکنفرانس ب یعلمئتیهریاضی کشور که خود عضو 

نمودنرد و کمیته علمی چون خیلی صریح موارد را گفته برود  برا ارائره آن مخالفرت مری
گفتند ممکن است اغتشاشی صورت گیرد. ایشان نه تنها از این مقاله دفاع نمودند بلکه می

ادیه معلمان ریاضی معرا من در ارائه آن شدند و در سال بعد امر فرمودند در شورای اتح
آن را ارائه دهم و من اطاعت کرد . در خاتمه، سالمتی و سرعادت  مجدداًکشور در شیراز 

 ایشان را از درگاه خداوند متعال خواهانم.
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ای به همکاری و عملکرد دکتر رجالی در اشاره

 های گوناگونزمینه

 فروزان خردپژوه

انشکده علوم ریاضی بازنشسته د یعلمئتیه

  اصفهانگاه صنعتی دانش

شناسم، از زمان سال است که می 04من دکتر علی رجالی را به عنوان یا همکار حدود 
انتقالم به دانشگاه صنعتی اصفهان، اگر بخواهم در مورد او مطالبی را بیان کنم، باید به 

 های گوناگون اشاره کنم.همکاری و عملکرد او در زمینه
اند، زیرا به شدت دانشجویان از تدریس او بسیار آموخته به عنوان یا استاد دانشگاه،

اعتقاد داشت دانشجو باید خودش در یادگیری و پیشرفت مطالب کالس مشارکت داشته 
ای ای در زمینهاند، اگر قرار بود کمیتهباشد، همکاران هم از فکر و برخورد او بسیار آموخته

بود. در طول خدمتش هم باع  ته میآن کمی یاعضاپردازی کند، حتماً یکی از ایده
های علمی ریاضی و آمار بسیار فعال پیشرفت دانشکده و هم دانشگاه شد. او در انجمن
های این دو انجمن بود، چه آنها که در بود و یکی از برگزارکنندگان بسیاری از کنفرانس

 شد.ها برگزار میدانشگاه صنعتی اصفهان و چه در سایر دانشگاه

هایی را در داخل ایران مطر  نوان یا پژوهشگر در آموزش ریاضی نه تنها برنامهاو به ع
به عنروان  ICMEو  ICMIالمللی نیز فعال بود، در کرد، بلکه در سطح بینمی یریگیپو 

کرد، بره همرین دلیرل هرم جرایزه های برگزاری، بسیار تالش میکمیته یاعضایکی از 
  ش را دریافت کرد.اردی

آموزان و معلمان ارتباط کرد از نزدیا با دانشن یا معلم ریاضی تالش میاو به عنوا
های مدارس بهتر شود. در کالس روزروزبهبرقرار کند و تالش کند تا آموزش در کشور 

چه رسمی و چه  گونه ناریسمکرد. جلسات می یهمفکررفت و با معلم کالس می
تری مان ریاضی با هم ارتباط نزدیاکرد که معلغیررسمی با معلمان داشت و تالش می

اندازی مرکز تحقیقات برقرار کنند. جلسات دوشنبه عصر دبیران ریاضی در اصفهان، راه
معلمان اصفهان و حتی تشکیل انجمن علمی آموزشی دبیران ریاضی نه تنها در اصفهان، 
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یجه های دبیران ریاضی در کشور نتها و حتی اتحادیه انجمنبلکه در سایر استان
های اوست. برگزاری نخستین کنفرانس آموزش ریاضی در کشور و تداو  برگزاری تالش

  و زحمات اوست. یریگیپها، مدیون این کنفرانس
و اما خانه ریاضیات، او همواره به دنبال این بود که فضایی وجود داشته باشد که 

شند و از همدیگر بیاموزند، آموز، دانشجو، معلم و استاد دانشگاه در آن حضور داشته بادانش
با دوستمان آقای دکتر یحیی تابش، به مناسبت سال جهانی  یهمفکربه همین دلیل با 

اندازی خانه ریاضیات مطر  و با توجه به حمایت ستاد میالدی( طر  راه 1444ریاضی )
اندازی شد. سال جهانی ریاضی این طر  ابتدا در اصفهان و سپس در شهرهای دیگر راه

های آموزش ریاضی چه نه ریاضیات به عنوان محلی برای بررسی نقاط ضعف و کاستیخا
 ها شد.در مدارس و چه در دانشگاه

های خانه مختلف آموزش از فعالیت هایروشکار گروهی، آشنایی با کاربردهای ریاضی و 
ران های زیادی برای تأسیس خانه ریاضیات در شهرهای دیگر ایریاضیات است. او رایزنی

ها و چه دبیران و معلمان ریاضی و چه با مسئوالن و نمود، چه با استادان دانشگاه
آمیز ها باشد. خوشبختانه این حرکت موفقیتتوانند حامی این فعالیتهایی که میارگان

خانه ریاضیات در کشور تأسیس و همگی زیر نظر یا انجمن  04بود و تاکنون بیش از 
هایی برای نماید، حتی او گا های ریاضیات ایران فعالیت مینهعلمی به عنوان شورای خا

ها این ایده را مطر  و پس از تأسیس المللی کردن این فعالیت برداشته و در کنفرانسبین
 اندازی نمود.های ریاضیات را راهالمللی خانهچند خانه در فرانسه و بلژیا، شبکه بین

اندازی مسابقات المپیاد ریاضی، تورنمنت شهرها و های دیگری نظیر راهالبته او فعالیت
ریزی به های ایرانی علو  ریاضی و برنامهاِلمپیاد را در ایران و نیز تشکیل اتحادیه انجمن

 مناسبت سال جهانی علو  پایه و ... انجا  داده است.
ه آنها ها که بگونه فعالیتدانید متأسفانه هیچ بودجه رسمی برای اینکه می همان گونه

و نه در آموزش عالی، به  وپرورشآموزشاشاره شد، در کشور دیده نشده است، نه در 
برای دریافت کما به منظور اجرایی  یریگیپهای او همواره همین دلیل بخشی از تالش
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فراوان  یریگیپهای این نهادهای غیردولتی است که انرژی زیاد و پشتکار و کردن برنامه
 طلبد.می

 



 

 

 



 85 شانزدهمین کنفرانس آمار ایران

 

ش دکتر رجالی برای پیشرفت تال

 المللیآموزش در سطح ملی و بین

گیل، ک عباس خلیلی، دانشگاه م

 مونتریال، کانادا
 

 

ای از زنردگی خرود را در راه پیشررفت و تعرالی نوشتن درباره افررادی کره بخرش عمرده
ند کار دشواری اسرت. آقرای دکترر رجرالی از جملره ایرن افرراد هسرت ،گذرانندجامعه می

 ند!ای انگشت شمارهر جامعه که در
المللری کارهرای بسریار برا ارزشری ایشان برای پیشرفت آموزش در سرطح کشرور و بین

اطالع اسرت. یکری از اند که در مجموعره آموزشری کشرور کمترر کسری از آن بریکرده
گرذاری مسرابقات ریاضری در ایرران اسرت کره دسرتاورد ترین کارهرای ایشران پایهمهم

ی جررایزه دان برنرردهمررریم میرزاخررانی )اولررین بررانوی ریاضرری آن کشررف نرروابغی چررون
 ( بود. 1410فیلدز در سال 
دکترر رجرالی همیشره  ی مرکرزی پیشررفت هرر کشروری اسرت و آقرایآموزش، هسته

ی علمرری کشررور هرچرره بیشررتر ف برروده و هسررتند. امیرردوار  جامعررهبرره ایررن مهررم واقرر
کره بره نظرر  ،نردان را فرراهم کجربیرات ارزشرمند ایشرمنردی از نظررات و تزمینه بهره
 . استساله ایشان  راه قدردانی از زحمات چندین من بهترین
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 گذار خانه ریاضیاتدکتر رجالی پایه

 داناییعلی 

 عضو هیئت امنای خانه ریاضیات اصفهان

 
قابرل  را اگر چره خرود .قای دکتر علی رجالی را معرفی کنمآکه است  من خواسته شده از

  م.توانم سر باز زندار  نمیاو لحاظ صمیمیتی که با ه ی بولم،داننمی
ه ایشان از شریراز بربود  و  که از انگلستان بازگشتهگردد می بر 1321ال سه بما دوستی 

  شده بود اصفهان دانشگاه صنعتی علمیهیئت عضو و بود اصفهان انتقال یافته
 کررده اخذ را و دکترای خود بود واندهخ سمریکا درآهای یکی از بهترین دانشگاه وکه درا

 .کنداین شغل افتخار میه ب و همیشه خود را یا معلم ریاضی خواندهبود، 
دلیل حدود ده سال پیش کارگراهی  نیه همب لی مخالف است وعکنکور با وضعیت ف او با

دکتر پورکاظمی وقتی فهمیدند که دکتر رجالی  و مرحو  دکتر کاردان .گزار کردبر هدو روز
 .زار کننده است مشتاقانه شرکت کردندبرگ

 .ستا اصفهان بلکه در ایران در نه تنها ریاضیات یخانهگذار دکتر رجالی پایه
هرکاری که بتواند کمکری  .ایران کرده است اصفهان و اترا وقف ریاضی دکتر رجالی خود

 .کندنمی دریغ شهر کنده ب
 .نجاستآهرجا موثر باشد او  ،تفاوتی ندارد آماربرای او انجمن ریاضی و انجمن 
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 رودپیوسته می رهروی که آهسته ودکتر رجالی 
 

 علی دولتی

 بخش آمار دانشگاه یزدعضو هیئت علمی 

 
 

 را طریق اهل صحبت  عهد بشکست    خانقاه ز آمد مدرسه به دلی صاحب
 را فریق این آن از کردی  اختیار  تا   بود  فرق چه عابد و  عالم میان گفتم
 را غریق بگیرد  که کندمی  جهد وین برد زموج خویش بدر می گلیم آن تگف

 «گلستان سعدی»
 

دانرش سرنت  شناختن و شناساندن ابعاد شخصیتی و سبا و سلوک خدمتگزاران علرم و 
متناسرب برا  باشرد ترا ترهراجوانای بررای راهگشا و انگیزه تواندای است که میپسندیده

 انجمن آمار ایران، بار این .بکوشند راه این بزرگان گسترش و توسعه شرایط زمانه خود در

نکوداشت استادی مزین  با شانزدهمین کنفرانس آمار توسط دانشگاه مازندران را  برگزاری
انجمن آمرار  یگذارانیبنو هم در  آمار  نخستین کنفرانس یگذارانیبنهم در  که اندکرده

آموخته دانشرگاه اسرتنفورد اسرت و رسراله نشمشارکتی فعال داشته است. دکتر رجالی دا
یکی  زیر نظر پروفسور پرسی دیاکونیس که نظریه احتمالی اعداددکتری خود را در زمینه 

شود، به انجا  رسانیده است. دکتر رجالی از او نا  برده می 11مؤثر در قرن دانشمند  14از 
شخصی  ارتقای یدغدغه اشت،توانمندی علمی که د رغمیعلبدو ورود به ایران   همان از

کند، کنار گذاشت و مسیر متفراوتی را برا نویسی که هر استاد جوانی را وسوسه میو مقاله
های افتخاری و با هدا ارتقای دانش علو  ریاضی در کشور  انتخا  نمرود انجا  فعالیت

 هر و از دارد  و آهسته و پیوسته گا  بر می قد ثابتمسیر مصمم و این   که همچنان در

کنرد. دکترر رجرالی را می استفاده آنها و اصال  هایروکج چالش کشیدن به برای فرصتی
 های اجتماعی جامعه علمی کشور برشمرد. باید یکی از سرمایه
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و شروع دوران دانشجویی در دانشگاه صنعتی  1331آشنایی من با دکتر رجالی به سال 
دوره کارشناسی آمار دانشگاه صنعتی اصفهان  گردد. ما نخستین دانشجویاناصفهان برمی

دروس تخصصی آمار را دکتر رجالی، دکتر همدانی، دکتر جمشیدیان، دکتر ذکایی بودیم. 
های احتمال و کاربرد، آمارریاضی و فرایندهای درسکردند.  و دکتر پوالدساز تدریس می

به یاد خاطراتی آموزنده  هاهر کدا  از این درسدر م. یتصادفی را با دکتر رجالی گذراند
و چه ترجمه  چندان  فیتألچه برای رشته آمار، آن زمان از منابع  درسی فارسی دار . 

کرد و در های زبان اصلی را تکثیر میخبری نبود. دانشگاه یا مرکز نشر داشت که کتا 
 هاکتا جویی در کاغذ، شکل و شمایل این برای صرفهداد. اختیار دانشجویان قرار می

شد و بین دانشجویان به چاپ می بود که روی هر برگه آچار دو صفحه از کتا   یاگونهبه
اولین   خواندیم.ها میها را باید از روی این کتا درسهای اتوبوسی معروا بودند. کتا 

از کتا  شلدون راس بود. وصف ایشان را از  و حتمال و کاربردادکتر رجالی  درس ما با
گیر در ارزیابی و این که از نظر شته ریاضی شنیده بودیم: باسواد، سختدانشجویان ر
به پایین نمره  11نمره استاد و از  11پیامبران،   نمره 14مال خداست،   14ایشان نمره 

شیوه تدریس خاص خودش را داشت. نوشتن جزوه و دانشجویان است.  دکتر رجالی 
ممنوع بود و جر  سنگینی محسو   داًیکارونویسی از مطالب پای تخته در حین تدریس 

از کلیات  یبردارادداشتیود و و دنبال کردن مطالب استاد ب دادنگوشبر  دیتأکشد. می
 دیتأکهمیشه  دادند.میکردن  ادداشتی ی برایای که فرصتدرس آن هم در چند دقیقه

بنویسید، بعد هر کس دوست دارد جزوه مطالعه کنید. خط به خط کردند کتا  را  باید می
اش را کامل جزوه ی کالسیهااشتدگونه که خودش فهمیده از روی یاداز کالس و آن

عادت به خواندن دقیق یا کتا  استاندارد در یا درس را از دکتر رجالی آموختیم. کند. 
کردند. جلسه های دشوارتر  درس را برای جلسه بعد موکول میدکتر رجالی بعضی از مثال

سیاه مثال را توضیح بدهد. گفتن این که مثال را زدند که پای تختهصدا میبعد کسی را 
رفت و صورت خواند  ولی متوجه نشد ،  عذر موجهی نبود.  باید آن فرد پای تخته می

داد که مشخص شود خوانده است. از نظر دکتر رجالی کسی و جزئیات را توضیح می سؤال
می از مسیر حل مسئله را طی کرده بود.  در هر که صورت مسئله را خو  فهمیده بود، نی
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نیز امتحانات دکتر رجالی گرفتند. های زیادی برای ارزیابی مستمر میامتحان درس
شد به قول دانشجویان نمی بود. ینیبشیپرقابلیغاز نظر نوع امتحان و  فردمنحصربه

امتحان طر  ممکن است برای یا   یسؤاالتدست دکتر رجالی را خواند که چه نوع 
یا امتحان از تعاریف و مفاهیم درس باشد و آخر برگه  سؤاالتممکن بود همه کنند. 

بقیه امتحانی که ممکن  نوشته شده باشد. « بقیه امتحان در جلسه آینده»جمله  سؤاالت
بسیاری از امتحانات را بودند. بود وجود خارجی نداشته باشد، اما دانشجویان باید آماده می

به چشم  سؤاالت یالالبه« ادعاهای خود را ثابت کنید»گرفتند و جمله ز میکتا  با
برو پای تخته »شفاهی برگزار کنند:  صورتبهحتی ممکن بود امتحانی را خورد. می

 معموالً دکتر رجالی «. صفحه چند  کتا  را باز کن و خط سو  فالن مثال را توضیح بده
کردند تا اشکاالت را متوجه د دانشجو  تصحیح میها را با حضور خوبرگه یکی از امتحان

 دیاز اسات را یکی دکتر رجالیکردند. بشود. از هر فرصتی برای آموزش استفاده می
دانم و هنوز هم شاگرد ایشان خود می تدریس به ویژه و علمی زندگی در رگذاریتأث

 مسئلت عزت با عمر دوا  ارجمند این استاد برایآموزیم. هستیم و همواره از ایشان می

 .نمایممی
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 نخستین کنفرانس آمار ایران 

ایستاده از راست به چپ: دکتر ذکایی، دکتر خردپژوه، دکتر پوالساز، دکتر پارسیان، دکتر رجالی، دکتر جمشیدیان، دکتر 
 معین الدین و دکتر رئیسی اردلی
 باطنی، پاکیزه جمع و رستگاری( نشسته: دانشجویان آمار از راست به چپ )دولتی، اصالحی، ایزدی،

 

   

 نخستین کنفرانس آمار ایران  
 در کنفرانس  کنندهیهمکاردکتر رجالی در کنار دانشجویان  
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 کتا  باز دکتر رجالی در درس آمارریاضی  سؤاالتنمونه 
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 کاربرد آندکتر رجالی در درس احتمال و  سؤاالتنمونه 
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 دکتر رجالی عاشق ریاضیات

 محمد ذکایی

 دانشگاه شهید بهشتی هیئت علمی بازنشسته

 

 ریاضری رشرته وارد کره زمانی ،1324 سال به رجالی علی دکتر آقای با اینجانب آشنایی 
 دکتر. بود ریاضی سو  سال دانشجوی زمان آن در ایشان. گرددبازمی شد  شیراز دانشگاه

 رتبره برا 1323 سرال در  سرال 2لیسانس را ظرا مدت فوقهای لیسانس و دوره رجالی
 دانشرگاه  نخست گذرانده و بالفاصله با دریافت بورس تحصیلی برای ادامه تحصریل بره

 مهرم رویداد چند. بازگشت  وطن به دکتری مدرک اخذ با 1327 سال در و رفت استنفورد
 که  ایشان  با دوستی و شناییآ اول. است خورده رقم  ا یزندگ در  رجالی دکتر بادررابطه

کرد . به یاد دار  ای شد. من او را علی جان صدا میو صمیمانه مستمر رابطۀ یا به بدل
زمران برا طلروع آفترا  کره هنروز مان کوی ار  بود.  در برخی از روزها هممحل زندگی

شرکدۀ ها شروع به کارنکرده بودند، مسریر خوابگراه و دانسرویس دانشگاه و اتوبوسسلف

  کیلومتر بود، پیاده طی کرده و صبحانه را در بوفه دانشکده صرا 3ادبیات را که بیش از 
 با و برده لذت جان علی با مصاحبت از تا شدمی فراهم فرصتی مسیر طول در. کردیممی

 برا دوستی یمن به دو  رویداد. بیابم ریاضی عاشق را او و شو  آشنا ایشان سازنده نظرات
جمع دوستان ایشان  به راهیابی و آشنایی آن و شد گشوده من برای جدیدی ۀدریچ ایشان

 مفراخر از اغلرب کره دانشجویانی بود، زمان  لیسانس رشته ریاضی آناز دانشجویان فوق

  کرامران، پرور،بهرا  اسرالمی، ریاضی، پارسیان، دکتر آقایان جمله از شدند، کشور علمی
 و اجتماعی فضای و محیط عزیزان این دوستانه هایمحفل به من ورود. دیگران و ضیایی
 .نمودانگیز میرا برایم بسیار دل علمی

 یا عنوانبه رجالی دکتر ناپذیرخستگی هایتالش شاهد نزدیا از  دوران آن در 
  .بود  ریاضی گروه در داشتنیدوست و فعال ممتاز، دانشجوی
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 اصفهان صنعتی دانشگاه  به 1333 سال در  که چرخید گونهاین هم باز روزگار چرخ 
کدۀ علو  ریاضی افتخار همکاری ایشان را پیدا کنم که تا سال دانش در و شو  منتقل
گونه وقفۀ ایشان بود  که بدون هیچهای بیادامه داشت. در این مدت شاهد تالش 1371

 های دکتر رجالی صراچشم داشت مادی و صرفاً از روی ایمان و پشتکار بود. تالش
 شد که المللیبین و ملی  ویژه ریاضی و آمار در سطو  دانشگاه، استان،گسترش علم، به

 او. است بردن کرمان به زیره  مورد این در سخن معرواقولبه و اندواقف  آن بر همه
 مانند اجرایی هایمسئولیت قبول کنار در و نبود تفاوتبی دانشگاه کالن مسائل بادررابطه

رسانی رکز اطالعم و دانشگاه محاسبات مرکز  اندازیراه ریاضی، علو  هدانشکد ریاست

 گوشزد مسئولین به را آن  تما  صراحت با شدمی مواجه نقصی با  دانشگاه، در هرکجا
 مشکالت از دانشگاه در فعالیت با زمانهم. کردمی مطر  را خود هایحلراه و نمودمی

 که یافت را حلراه و نمود شناسایی خوبیبه را هانآ ابتدا و بردمی رنج وپرورشآموزش
 در ایشان بدیلبی نقش و گیرد صورت آمار و ریاضی آموزش  اید تغییرات بنیادین درب

 خانه اصفهان، معلمان تحقیقات مرکز تأسیس همچون مبارکی اقدامات  یگذارانیبن
  اصفهان، در ریاضی بقاتمسا اولین برگزاری معلمان، با منظم ارتباط  اصفهان، ریاضیات
ها از گونه فعالیتل آن المپیاد ریاضی ستودنی است. ایندنبا به و کشور ریاضی مسابقات

المللی الگویی در برخی از کشورها شد. های بینمرزهای کشور فراتر رفت و در حوزه
 یشانالمللی به اافتخارات و عناوینی همچون  عنوان معلم نمونه و کسب جوایز ملی و بین

 المللی است.نمایانگر  قدرشناسی جوامع در سطح ملی و بین
 خدمات پاسبه متعدد جوایز اعطای هرچند داند،می معلم یا را خود همواره رجالی دکتر 

 کسب برای  نه ایشان وقفهبی و گسترده هایفعالیت ولی است توجهقابل  ایشان ارزنده
 از او و ریاضیات عاشق  اوست، بودن عاشق لدلی به بلکه است، عناوین یا و جوایز این

یل است توسعۀ علمی و فرهنگی کشور به معنی درست کلمه گسترش یابد ما قلب صمیم
ها و ها گرفته شود. هرچند بسیاری از تالشنماییو جلوی انحرافات علمی و سیاه

ا نشده های ایشان هنوز به نتیجۀ موردنظر وی نرسیده و یا هنوز گوش شنوایی پیدطر 
های وی و سایر است ولی اینجانب اعتقاد دار  در آینده به لطف خداوند با پیگیری
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همکاران به  نتیجه خواهد رسید. از خداوند متعال برای ایشان عمر طوالنی و باعزت 
 مسئلت دار .

 که ایزد در بیابانت دهد باز         تو نیکی می کن و در دجله انداز

 

 

 از دانشجویان چهار تنو  دکتر همدانی، مرحو  دکتر معتمدیه دکتر میثاقیان، دکتر رجالی به همرا
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 به بهانه دکتر علی رجالی

 پورمهدی رجبعلی

 

 کرمان هئیت علمی بازنشسته دانشگاه شهید باهنر 

 

شناسم و در تر  اول آن سال که کلیه می 1301-04دکتر علی رجالی را از سال تحصیلی 
و مهندسی درس ریاضی عمومی را با کتا  و برنامه یکسان با مربیان دانشجویان ریاضی 

من بود. باالترین نمره او در میران همره دانشرجویان  در کالسوی  گذراندندیممختلف 
که موجرب او شد  خود برای یاژهیومن و تشویق  یدانشگاه افتخاری برادر  142ریاضی 

تا پایان تحصیلش شرد، کراری کره هجو  دانشجویان برای رفع اشکاالت دروس ریاضی 
د که هرگز از این کار نیا خم به اروال زندگی آتی او در دانشگاه صنعتی اصفهان نشان د

اش یکری از است. من به چندین دلیل او را با دانشجوئی که نا  خرانوادگی آوردهینمابرو 
-سال نیرتشلوغیکی از  01-04سال تحصیلی . گرفتمیمحروا رجالی را نداشت اشتباه 

های زندگی من بود. همسر  را در مشهد انتخا  کررده برود  و بررای تردارک ازدواج در 
اولین کنفرانس ریاضی کشور بود . برگزاری  وآمدرفتبین شیراز و مشهد در  مرتباًبهمن، 

هیجان خاصی در بخش ریاضی به وجود آورده بود و ما در خدمت آقای دکتر در فروردین 
بستم ترا پرس از لین کنفرانس در تهیه مقدماتش بودیم. بار سفر را میبهبودیان رئیس او

پایان یافتن سال تحصیلی و گرفتن کارت پایان خدمت سربازی، خود را در اواسط شهریور 
 یهاسرالبرسانم. تما  نمرات درسری دانشرجویان   تورنتوبرای شروع دکتری ریاضی به 

شجویان برجسرته را در دفترری ثبرت کررده ای در مورد دانرا همراه با حواشی 04-1302
ها و نوشتن رساله دکترری بود  و با خود به کانادا برد . گرچه هول امتحان جامع و درس

نشینم فرصتی برای مرور دفترچه به من نداد ولی دلم خوش بود که روزی سر فرصت می
بررای سرفر که  1323در تابستان  متأسفانهکنم. ها خاطراتم را تازه میو با یادآوری چهره

کوتاهی به ایران آمده بود  و آن دفترچه را نیز چون جان شیرین از خود جدا نکرده برود  
در راه بازگشت هواپیمائی هما من را در پاریس تحویل هواپیمائی کانادا داد اما بار  را بره 
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ه به لندن برد و هرگز به دست من نرساند. )برخالا این روزها کراشتباهی  برچسبعلت 
برعهده مسافر بود کره برارش را از  هاوقت، آن دهندیمبارتان را در مقصد نهائی تحویل 

یا هواپیما بگیرد و تحویل هواپیمای بعدی بدهد؛ یا برچسب اشتباه برین مرن و برار  
 .( و دفترچه نازنینم که در چمدان بود برای همیشه گم شد جدائی افکند

استخدا  دانشگاه رضاشاه سرابق درآمرد ، علری  که برای خدمت در ایران به  1322سال 
)نامی که دکتر رجالی بین دوستانش به آن شهرت دارد( مشغول تحصیل آمار در دانشگاه 

 1302-03جرزو دانشرجویان سرال تحصریلی  ندانسرتهاستنفورد آمریکا بود ولی من او را 
  که در حروا نا  داده بود 1324پنداشته و جایش را در ذهنم به یکی از دانشجویان بهار 

کمتر داشت. چند روز پیش کره از آقرای دکترر  "رجالی"فقط یا حرا از  اشیخانوادگ
-پرسش می 1302بودنش با علی در تر  پائیز سال  یکالسهماسفندیار اسالمی در مورد 

که خرانم  دیآیمیاد   ا بردهکرد  مرا متوجه پنداشت غلطم کرد. حاال که به اشتباهم پی 
جوان مزبور )بدل علی( در چهره تو به دنبال یا پردر یرا بررادر  گفتیمه من مرحومم ب
ترا  زنانقرد و به همین دلیل هر وقت دانشجوی مزبور همرراه مرن  گرددیم رفتهازدست
. )کسرانی کره کرردیم، خانمم همچون مادر یا خواهر دلسوزی از او پذیرائی آمدیممنزل 

 .( کنندیم ، حرفم را درکشناسندیمخانم من را 
پرس از دفراع از رسراله دکترری خرود بره دانشرگاه پهلروی سرابق  1327علی در سرال 

  :نیمابیفبرگشت. او در شیراز و من در بابلسر و 
 شب تاریا و بیم موج و گردابی چنین هایل                    

 !هاساحلکجا دانند حال ما سبکباران 
ه دانشرگاه صرنعتی بر 1324آیرد وی در سرال یکه از شر  حال علمی علی بر م طورآن

ریاضی تشکیل شد  یدوقلواصفهان منتقل شد. با پیوستن وی به آقای یحیی تابش یا 
که هدا مشترکشان ایجاد شور و نشاط در میان کاربران ریاضی از دبسرتان ترا دانشرگاه 

مت دبیر من در سمت رئیس انجمن ریاضی ایران با آقایان تابش در س 1334بود. در سال 
ارتبراط و همکراری  ،دوازدهمین کنفرانس ریاضی کشور و دکتر علی رجالی یاور فعرال او

تنگاتنگی داشتیم. در خالل افتتاحیه، موضوعی مورد اعتراض دبیران ریاضی اصفهان قرار 
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گرفت که اگر همُّت آقای دکتر جعفر زعفرانی و محبوبیرت علری در میران دبیرران نبرود 
سیاسی بر ضد انجمن ریاضی ایران تبدیل شود. سال بعد هم که  لهمسئرفت تا به یا می

قرار بود کنفرانس سیزدهم در دانشگاه کرمان برگزار شود ایرن علری رجرالی برود کره از 
شتافت ترا می اغیاقزلو شادروان دکتر  جواد پوراصفهان به کما آقای دکتر سید حسین 

 به آرامی پشت سر گذارند.  برگزارکنندگان کنفرانس بتوانند سدهای سیاسی را
مررن( برره دسررت  ژهیوبررهیکرری از آرزوهررای انجمررن ریاضرری ایررران )و  1331در سررال 

آقایرران یحیرری تررابش و علرری رجررالی تحقررق پیرردا کرررد و نقررش علرری در ذهررن مررن 
کرره مررن برره ایررران برگشررتم و برره اسررتخدا   1322شررد. از سررال  تربرجسررته روزروزبرره

ا  سراعاتی را هرم در دانشرگاه ای پرر کرردن برنامرهسرابق درآمرد  برر رضاشاهدانشگاه 
فهرسرت  میتنظردر امرور انجمرن مثرل  ژهیوبرهگذرانرد  و صنعتی آریرا مهرر سرابق می

های انجمرن بره شرهربانی و اداره ثبرت و اعضا، صردور کرارت عضرویت، رسراندن نامره
ا  شررادروان دکتررر علرری اکبررر جعفریرران رئرریس وقررت غیررره برره دوسررت چنرردین سرراله

ای از داد . در آن موقررع، بررولتن انجمررن ریاضرری ایررران ملقمررهن کمررا مرریانجمرر
ها از یرا مجلره ای فرسرنگمقاالت خبرری، ترویجری و پژوهشری برود. چنرین نشرریه

صددرصررد پژوهشرری فاصررله داشررت و آرزوی انجمررن ایررن بررود کرره بررولتن برره یررا 
. آقرای المللی صددرصد پژوهشری تبردیل شرود ولری نیرروی کرافی نداشرتیمنشریه بین

خبرنامرره انجمررن ریاضرری  سیتأسررپیشررنهاد  1321دکتررر سرریاوش شهشررهانی در سررال 
ایررران را داد کرره مررا مشررتاقانه اسررتقبال کررردیم و مقرراالت خبررری را از بررولتن حررذا 

اش مقرراالت پژوهشرری برره کررردیم. حرراال بررولتنی مانررده بررود کرره نصررف هررر شررماره
ترویجرری برره زبرران فارسرری. در اش مقرراالت انگلیسرری و فرانسرره بررود و بقیرره یهررازبان

آرزوی داوطلبانی برودیم کره مقراالت ترویجری را از برولتن جردا کننرد؛ خوشربختانه در 
فرهنررگ و اندیشرره "نشررریه  سیتأسررآقایرران تررابش و دکتررر رجررالی بررا  1331سررال 

برره ایررن آرزوی انجمررن جامرره عمررل پوشرراندند و بررا تخصرریص مقرراالت  "ریاضرری
 یالمللررنیبه یررا مجلرره صددرصررد پژوهشرری و ترویجرری برره نشررریه مزبررور، بررولتن برر

 تبدیل شد. 
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داریرم کره  "علری رجرالی"بره نرا   دانیاضریردانند ما دو ای هستند که نمیعده حتماً
ای هررم بررا هررم ندارنررد. خویشرراوندی شررناخته شررده ظرراهراًهررر دو اصررفهانی هسررتند و 

در آنررالیز گرچرره رجررالی دو  ده سررالی بعررد از رجررالی اول دکترررایش را )از انگلرریس 
انجمررن را داشررتم  تیمسررئولکرره مررن  1333 -24 تررابعی( گرفررت ولرری در چهررار سررال

هررا برره عضررویت انجمررن درآمررده بودنررد. برررای اینکرره در حسررابداری و هررر دوی آن
هررا و نشررریات انجمررن اشررتباهی رخ ندهررد، جلرروی اسررم آنرران نوشررتم ارسررال نامرره

یرن دو لقرب اکبرر و اصرغر را ! حواسم برود کره کسری جرز خرود  ااصغریعلاکبر و علی
 تیمسرئولنبیند. از شرانس برد مرن، وقتری کره مرکرز کرامپیوتر دانشرگاه اصرفهان بره 

کرامپیوتری کرردن اسرناد و آمرار انجمرن شرد، نسرخه  داوطلربآقای دکتر علی دانرائی 
های اضرافی مرن باعر  شرد کره  ایرن دو ان رسرید و یادداشرتشرشخصی من به دست

برره چرراپ  "رجررالی اصررغریعلرر"و  "علرری اکبررر رجررالی" هررای اشررتباهینفررر را بررا نا 
بره مرن  ترجروانها کسری متوجره ایرن اشرتباه نشرد ترا اینکره  رجرالی رسانند. تا مدت

ا . برا شررمندگی و زحمرت زیراد توانسرتم اعتراض کرد که چررا هویرت او را تغییرر داده
بیرررون  یراعتبررایبرراشررتباه رخ داده را اصررال  کررنم و انتشررارات انجمررن را از شرربهه 

 آور .
 تیررمأمور، شررورای اجرائرری انجمررن ریاضرری ایررران 1331در ادامرره رویرردادهای سررال 

مشررترکی برره علرری )از دانشررگاه صررنعتی اصررفهان( و مررن )رئرریس انجمررن و عضررو 
دانشگاه مازندران( داد تا با سرفر بره کرمران از اجحرافی کره در حرق یکری  یعلمئتیه

ح خواسررته و رفرع معضررل کنریم. چقرردر آنجررا شرده بررود توضری یعلمئرتیهاز اعضرای 
داند ولی خالصره کرنم کره عضرو مزبرور مراه قبرل برا بریش از بودیم خدا می رگذاریتأث

چهررل سررال سررابقه خرردمت بازنشسررته شررد و مررن هررم افتخررار سررخنرانی کوترراهی در 
 تکریمش داشتم.

 وپرورشآمرروزشکرره مررن برره دانشررگاه کرمرران و همسررر مرحررومم برره  1331از سررال 
تری برین مرا و علری برقررار گردیرد. در ان منتقرل شردیم ارتبراط تنگاتنرگاستان کرمر

سرابقش  یکالسرهمکرمران ) وپرورشآمروزشحقیقت، ایرن علری برود کره بره رئریس 
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از  پرروریرجبعلر( گوشرزد کررد کرره در مرورد انتقرال خرانم 142در همران درس ریاضری 
همسررر  بابلسررر برره کرمرران تسررهیالتی قائررل شررود و چنررین هررم شررد. در کرمرران، 

انرردازی کنررد. اوج هررای علرری را در کرمرران راهبررود کرره مشررابه فعالیت منرردعالقه
مطررابق بررا جهانسررال ریاضرری  1374رهنگرری علرری در سررال ف - یهررای آموزشررفعالیت
هرا بره ریاضریات آن را رسرمیت داده بود کره یونسرکو بررای توجره خراص دولت 1444

ز فعرراالن ریاضرری کرره علرری هررم ای متشررکل از تعرردادی اکمیترره نیررزبررود و در ایررران 
 ای در آن داشت پیگیر مطلب بود.  نقش بسیار برجسته

شررد و همسررر   سیتأسررهررا اولررین خانرره ریاضرریات در اصررفهان در نتیجرره ایررن فعالیت
نیررز کرره همررواره از مشررورت بررا علرری برخرروردار بررود، برره پیررروی از او دومررین خانرره 

ای فشررده علری و کنردی امرور جراری هرریاضیات کشور را در کرمان بنا نهراد. فعالیت
شررد کرره شررکر خرردا کارهررا برره خوشرری و ادارات گرراهی باعرر  عصرربی شرردن علرری می

مراد انجرا  گردیرد و علری عرالوه برر محبوبیرت خرود در میران جامعره  بر وفقمیمنت 
 کسب کرد.  ییواال، در چشم و دل دانشگاهیان نیز جایگاه وپرورشآموزش
و  ه شرردکاسررت وپرورشآمرروزشهررای وی )و مررن( در یتبیمرراری خررانمم از فعالبررا اوج 

، ارتبرراط مررن بررا علرری کرراهش یافررت؛ گرچرره خانرره 1341بررا مرررگ همسررر  در سررال 
هرا ولری مرن ترا مردت برودیمرمنرد ریاضیات کرمان همچنان از رهنمودهای علی بهره

بیمراری  ریترأث. در همرین سرال کره مرن تحرت برود  وآمردرفتبین ایران و کانرادا در 
از دنیررای ریاضرری بریررده بررود ، دکتررر مهرردی بهررزاد برره مررن خبررر داد کرره  همسررر 

خواهیم جایزه امسال بهترین مردیریت را بره دکترر علری رجرالی بردهیم و رای مرن می
کنیم کره هرم مرن و هرم آقرای دکترر مهردی را پرسرید. برا کمرال افتخرار اعرال  مری

کترر مهردی بهرزاد را مان مثبرت برود و کمیتره نهرائی نیرز جرایزه آن سرال دبهزاد رای
برره اتفرراق آرا برره دکتررر علرری رجررالی اعطررا کرررد. آرزوی خررانمم شرررکت در مراسررم 
اعطای این جرایزه بره دکترر علری رجرالی برود کره اجرل مهلرتش نرداد و مرن دومرین 

در پرررواز تهررران برره  1323دفترچرره خرراطراتم را از دسررت داد : اولرری را در سررال 
؛ در نبررود آن تورنترروز فرانکفررورت برره در پررروا 1341پرراریس و دومرری را در سررال 
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دفترچرره نمرررات دانشررگاه شرریراز و  محرررو  شرردن از حافظرره قرروی خررانم مرحررومم، 
تروانم و تنهرا برا مراجعره بره افرراد دخیرل مری اندشرده ختهیردرهمبسیاری از خاطراتم 

 شان کنم. بازسازی
در ایررن  را ترشکامررلدر ایررن مقالرره قصرردی نداشررتم رزومرره علرری را بنویسررم زیرررا 

 هاحالشررر هررم بررا تقلررب از روی همررین  مررن بسرراچهمجموعرره خواهیررد خوانررد و 
بنردی کرنم. هردا مرن برازگوئی شرواهدی توانستم جرا  بلرورین خراطراتم را شکسرته

سررابق انجمررن ریاضرری ایررران،  اسررتاد  یرؤسررابررود کرره اینجانررب برره عنرروان یکرری از 
ر )سررابق(، رضاشرراه )سررابق(، های پهلرروی )سررابق(، صررنعتی آریررا مهررریاضرری دانشررگاه

مازندران و شهید براهنر کرمران، و عضرو فرهنگسرتان علرو  جمهروری اسرالمی ایرران 
هرای داد از فعالیتا . اگرر چشرمم یراری مریهرای علری داشرتهبه طور عینی از فعالیت

دهم کره ایرن تکلیرف را برر نوشرتم ولری تررجیح مریعلی در فرهنگستان علو  نیرز می
 تومانیان رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان بینداز .  دوش دکتر مگردیچ

نوشته خرود را برا مقایسره گرذرای دو اثرر جاودانره یکری بیمارسرتان و کلینیرا نرور از 
و دیگرری خانره ریاضریات اصرفهان از دکترر علری رجرالی  پزشراچشمدکتر هاشرمی 

 . فرصرتی پریش آمرد کره بره عنروان همرراه بیمرار از کلینیرا نروررسرانمیمربه پایان 
نظیرر آن قررار گررفتم. برا خرود  تجهیرزات و نظرم بری ریترأثتحرت  واقعراًدیدن کرنم. 

هرای خرود بره سرطح بسریار گفتم که خانره ریاضریات اصرفهان هرم در میران فعالیرت
توانرد اعتمراد رسیده است. اما کلینیرا نرور خودکفرا اسرت و هرر کالشری نمری ییواال

ند. سرپارد  تیرغ جراحری او ببره ا مرد  را چنان جلب کند کره مررد  چشرم نازنینشران ر
سروادی کره از قردرت های آموزشری و علمری چنرین نیسرت و هرر بریدر حوزه فعالیت
توانرد عکرس مرار را بکشرد زبرانی مریمند باشد برا چرر های ملی بهرهتبلیغات و رسانه

 یهاسانسررهیلهررا و اش انبرروه دیپلمررهو بررا سرروادان را از میرردان بیرررون کنررد؛ نتیجرره
 و... مصرا، اقتصاد نابسامانهای سست فروریخته، سدُّهای بیاختمانبیکار، س
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 دکتر رجالی، معلمی برای همه معلمان
 

بازنشسته ریاضی  رحیم زارع نهندی، هیئت علمی

 دانشگاه تهران
 

 

شاید اولین باری که با آقای دکتر علی رجالی آشنا شد  زمانی بود که برای سخنرانی بره 
از من استقبال کردند که امر برایم مشتبه شد  چنانآنه بود . ایشان دانشگاه اصفهان رفت

که نکند من هم از نظر علمی آد  مهمی هستم! بعدها فهمید  که دکتر رجالی از دانشگاه 
معرروا، پرسری  دانیاضریرشده و رسراله دکتررای خرود را برا  لیالتحصفارغاستانفورد 

و  شردیمان از من به تواضع ایشان مربوط دیاکونوس نوشته است و فهمید  استقبال ایش
 نه جایگاه علمی من!

در رشرد خانره ریاضریات  ژهیوبرهریاضیات،  یهاخانه سیتأسنقش آقای دکتر رجالی در 
انجمن آمار ایرران بسریار برجسرته  سیتأسآموزش ریاضی،  یهاکنفرانساصفهان، ایجاد 

وارد دارند. آنچره رو  و روان آقرای زیادی در این م یهایگفتندوستان دیگر  حتماًبوده و 
 ژهیوبرهدکتر رجالی با آن پیوند خورده دغدغه ایشان نسربت بره مسرائل معلمران کشرور 

چنرد  یاهفتره  هاسرتسالمعلمان ریاضی است که در این باره خیلی باید گفت. ایشران 
و در راسرتای حمایرت از معلمران کشرور  گذراننردیمراصفهان  یهادبستانساعت را در 

 . اندکردهمتعددی  یهاتیفعال
. ا داشرتهبارها در شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران برا آقرای دکترر رجرالی همکراری 

، در مسائل انجمرن بسریار جردی بودنرد. خراطره شانیداشتندوست  یطبعشوخ رغمعلی
. برگزاری این کنمینمرا فراموش  1371بیست و سومین کنفرانس ریاضی کشور در سال 

کشور که قرار بود میزبان باشد به دانشگاه  یهادانشگاهانس به علت انصراا یکی از کنفر
الز  بررای برگرزاری کنفررانس  یبسرترها سرازیآمادهرازی کرمانشاه واگذار شد. بررای 

بازدیرد از دانشرگاه رازی  مأمورفرصت چندانی نمانده بود. تیمی از شورای اجرایی انجمن 
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ده جزو تیم برودیم. دو برار بره کرمانشراه سرفر کرردیم طبرق شد. آقای دکتر رجالی و بن
مسافرت را، نه از بودجه انجمن، بلکه  یهانهیهزآقای دکتر رجالی، همه  یهایریگسخت

دانشگاه رازی که قررار  تئاتریآمف، 1374کردیم. در بازدید اول در آذر  نیتأماز جیب خود 
مردعو در آنجرا برگرزار شرود  دانرانیاضیر یهایسخنرانبود مراسم افتتاحیه کنفرانس و 

ن برگرزاری کنفررانس آمراده و در دست احداث بود و بعید بود تا زمرا کارهمهینساختمانی 
جدی تیم به ویژه آقای دکتر رجالی و اصرار ایشران بررای مسرافرت  یهاییراهنماشود. 

 یکرری از صررورتبهبعرردی و بازدیررد دو  از پیشرررفت کارهررا، سرربب شررد آن کنفرررانس 
برگزار شود که یکی از دستاوردهای آن  یخوببهریاضی کشور  یهاکنفرانس نیاثرگذارتر
مردعو خرارجی و وزیرر وقرت علرو ،  دانرانیاضیردر تهران با شرکت  یاجلسهبرگزاری 

تحقیقات و فناوری، آقای دکتر مصطفی معین بود که منجر به صدور مجوز به دانشجویان 
در خارج از کشور قبل از گذراندن خدمت سرربازی شرد.  نخبه ریاضی برای ادامه تحصیل

معتبر دنیا رفتند امرروز از  یهادانشگاهدانشجویانی که با این مجوز برای ادامه تحصیل به 
 . شوندیمریاضی کشور محسو   یهاهیسرما

جایگاه واالی آقای دکتر رجالی را بزرگان ریاضی و آموزش ریاضی دنیا بهترر از متولیران 
آقای دکتر رجالی موفق به دریافت جوایز ارزشمند  کهیدرحال. شناسندیمهی کشور دانشگا

، رئیس وقت دانشگاه صنعتی اصفهان حکم بازنشستگی پریش از موعرد اندشده یالمللنیب
دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان تا حدی از نعمت حضور  چهایشان را صادر کردند. اگر

یشان همچنان مرد میدان عرصه حمایرت از معلمران بره آقای دکتر رجالی محرو  شدند ا
 ویژه معلمان ریاضی کشور هستند.
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 سال دوستی و رفاقت 41سابقه 

 علی زینل همدانی

 

 ی دانشگاه صنعتی اصفهانعلمئتیهعضو 

 

ماه بازگشت از تحصیل و  3ت پس از نزدیا به شت سرنوسبود که د 1331تابستان سال 
به خدمت در دانشگاه صنعتی اصفهان نمود. در بردو ورود  مأمورمرا  ها،دانشگاهبازگشائی 

محل خدمت من دانشکده مهندسی صنایع تعیین شده بود که به دلیرل مشرخص نبرودن 
بازگشائی  این دانشکده، رئیس و معاون آموزشی وقت دانشگاه بنده را برای شروع بکار به 

یرش اینجانب به عنوان نیروی تحمیلی به دانشکده علو ، گروه ریاضی ارجاع دادند که پذ
آن گروه خود داستانی مفصل دارد. آشنائی من با دکتر رجالی از همین دوران آغراز شرد و 

 خوشبختانه تداو  یافت.
آنم من نه  اوالًقصد ندار  در این نوشتار از شخصیت علمی دکتر رجالی صحبت کنم زیرا 

از  حتمراً شناسرندیمردار  دیگرانری کره او را اطمینران  اًیرثانکه بتوانم ادای حق کنم و 
بره عنروان یرا  کرنمیمرسعی  نی؛ بنابراشخصیت علمی او مطالب زیادی خواهند گفت

از خراطرات  یاگوشره میاداشرتهبا هرم  ینشدنفراموشکه دوران  ساله04دوست و رفیق 
 مشترک خود  با ایشان را به اطالع دوستدارانش برسانم.

دکترر  رینفوذناپرذاه صنعتی اصفهان شد  از رفترار جردی و مردیریت ابتدا که وارد دانشگ
خود را زیراد در معررض  کرد یمهراس داشتم و سعی  واقعاًبودن خود   کارتازهرجالی و 

متوجه شد  که جدیت او به این دلیل بود که نسبت بره نظرم  بعداًدید او قرار ندهم. البته 
یادی داشت. برا درک ایرن واقعیرت و آشرنائی به دانشگاه حساسیت ز دادنتیاهمگروه و 

بیشتر با او دیگر هراسی نداشتم بطوریکه خیلی زود مرا بره پرذیرش مسرئولیت در گرروه 
 ریاضی سوق داد.

اجرائی در  یهاتیمسئولالز  به ذکر است که هدایت و تشویق دکتر رجالی برای پذیرش 
صوصریات وی ایرن بروده و سال تداو  داشت. خو  است ذکر کنم که یکی از خ 04این 
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 یکسرانولی برای   رودینم دارعنوانخودش زیر بار پذیرش مسئولیتی  معموالًهست که 
همکاری صمیمانه دارد و البته ناگفتره نمانرد  رندیپذیمبا توصیه و تالش او مسئولیت  که

بره که با همان وسواس و حساسیتی که برای محیط کارش دارد، و خصوصریت منحصرر 
دستورالعمل نوشتن برای راهنمائی مسئول است، هیچ مسئولی را به حال خرود که  فردش
با جدیت پیگیر است.  این رفتار  زندیماگر خطائی از هر مسئولی سر  بعضاًو  کندینمرها 

او را رئیس ستیز بنامند که خودش هم این لقب را  بعضاًخاص دکتر رجالی موجب شد که 
 قبول داشت.

که باید گروه ریاضی را گسترش  کردیماول آشنائی مطر   یهاسال دکتر رجالی از همان
سرایر  تررازهمدر دانشرگاه بره یرا دانشرکده  دهندهسیسرروداده و از حالت یا گروه 

مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان تبدیل نمود و با پشرتکاری کره داشرت و  یهادانشکده
 یادانشکدهار نشست و گروه ریاضی به این ایده به ب تاًینهاالبته حمایت همکاران در گروه 
 11بره مردت  براًیو تقرریاضی کاربردی و آمار تبدیل شرد  ،با سه گرایش ریاضی محض

بره دانشرکده را  یهرامعاونتیکری از  عموماًسالی که من مسئولیت دانشکده را داشتم او 
یرت داشت. در این دوران دانشکده در مقراطع کارشناسری و کارشناسری ارشرد فعال عهده

دوره دکتری نرفت چون اعتقاد بر ایرن  سیتأسدانشکده زیر بار  عنوانچیهبهولی  کردیم
 یهراشیگراالز  برای ایجاد مقطع دکتری در  یساختارهاایران زیر  یهادانشگاهبود که 

مدیران جدید دانشکده چنین اقردامی را انجرا   ،ریاضی را ندارند و عاقبت هم در غیا  ما
 یچگاه در پذیرش دانشجو قد  پیش ننهاد. دادند ولی او ه

برای برگزاری المپیراد ریاضری برود.  یزیربرنامهاین بزرگوار  یادماندنیبهاز دیگر اقدامات 
مستعد ریاضی  آموزاندانشمرسو  بود که بین  درگذشتهدوستانی به خاطر دارند که  حتماً

 گرفتندیمات مورد تشویق قرار مسابق ازآورانیامتو  شدیممسابقات ساالنه ریاضی برگزار 
ریاضی کشور از جمله خرود او از برگزیردگان ایرن مسرابقات  نظرانصاحبکه بسیاری از 

. اما این فعالیت مهم به فراموشی سپرده شده برود و او اعتقراد داشرت بایرد مرا در اندبوده
گردید که دانشکده  تالش کنیم که این فعالیت مهم دوباره زنده شود و همین تفکر باع  

 وپرورشآموزشبا پشتکار و همت واالی او و حمایت همکاران، منجر به کسب موافقت از 
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اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان برای برگزاری مسرابقات ریاضری در سرطح اصرفهان 
شخصری خودمران  یهانیماشرجالب اسرت بدانیرد کره بررای اولرین دوره آن برا  .گردد
کیلومتری با مرکز شرهر فاصرله  34به دانشگاه که حدود را از مرکز اصفهان  آموزاندانش

رونق بگیرد و  دوباره. همین تالش باع  شد که مسابقات ریاضی میکردیمداشت منتقل 
جهانی است که خو  است یادی  یادهایالمپایرانی در  آموزاندانشثمره آن مقا  گرفتن 

جهانی و ماندگار شردن او را بزرگ جهان مرحو  مریم میرزاخانی که   دانیاضیرکنیم از 
حاصل هوش و ذکاوت ریاضی وی و مسیر ایجاد شده توسرط مسرابقات ریاضری کشرور 

 دانست. 
برود کره در  بره فکرردکتر رجالی اهمیت زیادی را برای انجمن ریاضی کشور قائل بود و 

ده بها دا دیدوشایباکه  طورآنریاضی به دلیل تنوع موضوعات،  به علم آمار  یهاکنفرانس
 یهراکنفرانسو چه بهتر که جامعه آماردانان کشور خود انجمنی داشته باشند و  شودینم

و از این فکر استقبال کرده  کرد یمآمار برگزار شود. من هم که خود را آمار خوانده تلقی 
کشور آمار  یالمللنیبدانشگاه صنعتی اصفهان را برای برگزاری نخستین کنفرانس  موافقت
و با همکاری آماردانان سرشناس کشور با استقبال بسیار زیراد آن را برگرزار  نمودیم جلب

به سرانجامی  تاًینهانموده و در همان کنفرانس ایده اولیه انجمن آمار کشور شکل گرفت و 
 رسیده است که امروزه شاهد آن هستیم.

کوتاه  یاردر نوشت توانینمدوستان قبول دارند که خاطرات چهل سال رفاقت و همدلی را 
کره  افرتمیمر ییدستاوردهااز اطاله کال  پرهیز کنم به یاد  خواهمیمبیان نمود و هرچه 

در  یرسراناطالعمرکرز  سیتأسرمانند  ییدستاوردها .دکتر رجالی در آن نقش داشته است
 ...دانشگاه صنعتی اصفهان،  شبکه اینترنت دانشگاه، سیستم گلستان، و 

یشرفت دانشرکده و دانشرگاه، موضروع عمرومی کرردن علرم دکتر رجالی عالوه بر فکر پ
وی  یهراتالشمختلف آن نیز همیشه دغدغه خاطر او بوده است.  یهاشیگراریاضی و 

، همکراری برا آمرار کشرور یالمللرنیب یهراکنفرانسدر سال جهانی ریاضیات، برگزاری 
اصفهان نتایج خانه ریاضیات  سیتأسانجمن معلمان اصفهان و  سیتأسفرهنگستان علو ، 

 . اندبودههمین تفکر و تالش 



 نکوداشت دکتر علی رجالی 112

 

که از ابتدا قرار بود عضو آن باشم  ا دادهنقل مکان  یادانشکدهچند سالی است که من به 
سال خدمت در دانشکده  12بعد از  1313و لذا برای اینکه خلف وعده نکرده باشم در سال 

یع کره برا مخالفرت ریاضی، به دلیل عالقه شخصی و تقاضای دانشرکده مهندسری صرنا
دانشکده ریاضی و بخصوص شخص دکتر رجالی روبرو شده بود به این دانشرکده منتقرل 

مشترک ما در امرور مختلرف  یهایهمکارشد  ولی این نقل مکان در روابط صمیمانه و 
 تغییری ایجاد نکرده و نخواهد کرد. نیترکوچا
 انردکردهر رجالی را بازنشست است که دکت یسال ای یرمنطقیغبه دلیل قوانین  متأسفانه

که از کار افتاده شده، اما او مرد عمرل اسرت و القرابی از  انددادهو بقول خودش تشخیص 
اولیره  یهاسرالندارد و همچنان مانند  ریتأثجمله بازنشسته و از کار افتاده در روحیه وی 

 آشنائی ما، او فعال و دلسوز جامعه علمی کشور است.
همکاری، دوستی و ارتباط خانوادگی با  ساله04که خاطرات  کنمیم دیتأک مجدداًدر پایان 

در ایرن خالصره گنجانرد و  توانینمنامد را دکتر رجالی که او خودش را معلم ریاضی می
و دستاوردهای این معلم دلسوز ریاضی  هاتالشحق مطلب در مورد اخالق، خصوصیات، 
بسریاری  یهاناگفترهو اطمینان دار  کره  کنمیمکشور ادا کرد و لذا به همین قدر بسنده 

 است که امیدوار  توسط سایرین بیان شود.

 

تصویری از برگزاری پنجمین کنفرانس بین المللی آمار ایران که توسط یکی از دانشرجویان برا 
ر دکتر احمد پارسیان دبیرر علمری کنفررانس و دکترر علری ذوق رسم شده است. در این تصوی

 رجالی دبیر اجرائی کنفرانس بودند و من هم به عنوان دبیر کنفرانس در خدمت ایشان بود .
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 یاز دکتر رجال یخاطرات

 یسپهر محمدرضا

 بازنشسته دانشگاه شیراز یعلمئتیه

 

اسرتخدا  شرد . در آن زمران دکترر  یبا عنوان مرب یدر دانشگاه پهلو 21در تابستان  .1
و  یاضریبخرش ر سیرئ انیآمار بود و مرحو  دکتر بهبود سانسیفوق ل یدانشجو یرجال

 یبا من هم اتاق شود. او گفرت گرچره آقرا یاز من خواست که رجال انیآمار. دکتر بهبود
خراطر آنکره در زمینره  هم اتراق باشرد امرا بره انیانشجوبا د دیدانشجو است و با یرجال
 دهد،یانجا  م یعلمئتیه ایدر حد  یمهم یبخش کارها یتوانمند است و برا وتریکامپ

 اموز یراز ایشان کرامپیوتر ب نکهیهم به شرط ا با دانشجو هم اتاق باشد. من ستیصال  ن
 .که از فردا آمروزش شرروع کننرد دیکتا  آموزش کامپیوتر خر ای یرجال یآقام. رفتیپذ

ز ا بعد .اعزا  شد  یضد خرابکار تهیو به زندان کم ریآن روز، توسط ساواک دستگ یفردا
 .به کانادا رفتم لیتحص ادامه یبرا یو سرباز یدردربهزندان و چند سال  سال ای
شرد ،  یاضیکنفرانس ر نیشانزدهم ریو آمار و دب یاضیبخش ر سیکه رئ 30در سال  .1

 تیکنفرانس را هدا یآمدند تا کارها رازیبه ش یاضیانجمن ر ندهینما عنوان هب یدکتر رجال
مالقرات جلرب  نیر. منظرور از امیدانشرگاه رفتر سیمالقرات رئر به شانیاتفاق ا به .کند
 یهمکرار ییهرادانشگاه قول سیاز رئ نکهیدانشگاه به کنفرانس بود. بعد از ا یهاتیحما

در آن زمان فلسرفه  من .کرد جلسهصورترا  سیرئ یهاگرفت، در همان جلسه مواد قول
اما در تنگنا کره  دهندیسا قول مرؤ معموالًگفت  ی. دکتر رجالدانستمیرا نم جلسهصورت

کره از دکترر  یدرسر نیر. من از اشودیها فراموش ماگر عوض شدند قول ایقرار گرفتند 
 وددانشکده علو  بود  و قرار بر سیرئ ی، وقتها کرد ؛ از جملهگرفتم بعدها استفاده یرجال

. میکنرر یانرردازراه رازیدر دانشررگاه شرر رانیرردر ا بررارنیاول یرا برررا یمیشرر یدوره دکترررا
ارز و  یقول دادنرد کره مبلغر م،یرا به دانشگاه دعوت کرد یموسو یوقت آقا ریوزنخست
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که از دکترر  یابه دانشگاه اختصاص دهند از تجربه یریوزنخسترا از بودجه  الیر یمبلغ
مبرالغ مرذکور را  جلسهصورتکرد  و بر اساس همان  جلسهصورت  ،بود فراگرفته یرجال
 .میکرد افتیدر
است و زحمرت  دهیزحمت کش یلیآموزش خ یارتقا یبرا یدکتر رجال میدانیچنانکه م. 3
 زهیاندرکاران آمروزش جراکره بره دسرت د یرد ون،یزیدر تلو ،یدر مراسم ی. روزکشدیم
کره  زنرگ زد  کره در آن مراسرم شانی. به اد یرا در آن مراسم ند ی. دکتر رجالدادندیم
 یااند دو تا کار با هم قدغن است. عدهگفت: گفته ی. به شوخد یشما را ند دادندیم زهیجا
 بگیرند.  زهیجا دیبا گرید یاکار کنند و عده دیبا
هرر  ،رایردارد. ز یخاصر تیمحبوب رازیش یاضیمعلمان ر انیدر م رازیدر ش یدکتر رجال. 0

 است. رفتهیاند، متواضعانه پذدعوت کرده شانیوقت از ا
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تاد عاشق معلم دکتر علی رجالی، اس

 بودن

 مهدی شریف زاده

 عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج

 
 

شرود کره بره شود، دنیای واژگانت آنقدر محدود مریبعضی وقتها نوشتن خیلی سخت می
توانی کلمه مناسبی پیدا کنی که بشود درباره کسی بنویسی که نمونه بارز یا سختی می

ا استاد نمونه و برجسته است. در این فکرر انسان بزرگوار، یا معلم عاشق و دلسوز و ی
بود  چگونه متن خود را آغاز کنم و از کجا باید شرروع کرنم کره بره یرادآورد  در زمران 
دانشجویی که افتخار شاگردی استاد علی رجالی را داشتم، در یا جلسه پرسش و پاسرخ 

 دانشجویی او جمله ای را گفت که بهتر دید  با آن جمله آغاز کنم:
کنم کنم و آرزو میکنم که در قامت یا معلم به جامعه خود خدمت میافتخار می من "

کشم و جان در بدن دار ، در کالس درس، پای تخته که تا آخرین لحظه ای که نفس می
 "و در حال آموزش و آموختن باشم

نظیر اوست. بی شا قسرمت بدرستی که این جمله از او بهترین توصیف از شخصیت بی
از زندگی پربار ایشان صرا آموزش شده است و نه تنها خود به دیگران آمرورش اعظمی 

داده است بلکه کوشیده است که نحوه درست آموختن را به معلمان و اساتید ریاضی کشور 
دانرد بهترر و مفیردتر وقفه تالش کرده است تا نظا  آموزشی را آنگونه که میبیاموزد. بی

ناپذیر کوشیده است. نکته قابل توجه ایرن مواره و خستگیاست ترمیم کند و در این راه ه
داند، گو اینکه است که او با تما  افتخاراتی که کسب کرده است معلمی را افتخار خود می

آموختگان دوره )کارشناسی و ( کارشناسی ارشد رشته ریاضری دانشرگاه او رتبه اول دانش
ظریره احتمرالی اعرداد( از دانشرگاه آموختره دکترری آمرار )ن، دانرش1323شیراز در سال 

استانفورد آمریکا، نخستین )و تنها( برنرده ایرانری جرایزه جهرانی پراول اردیرش در سرال  
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از طرا انجمن ریاضی ایران، برنده جایزه  1341 ، برنده جایزه دکتر بهزاد در سال 1441
ان، آمرار ایرراز طرا مرکز  1341، استاد برتر آمار درسال 1343ویژه ترویج علم در سال 

علمان در اصفهان،  یکی از موسسین مسابقات ریاضری یکی از موسسین مرکز تحقیقات م
آموزی ایران، یکی از موسسین انجمن رمز ایران، یکی از پایه گرذاران کنفراسرهای دانش

آمار و کنفرانسهای آموزش ریاضی در ایران، پایه گرذار اولرین خانره ریاضریات ایرران در 
هرا عنروان ها پایاننامه و رساله دکترری مری باشرد و دهراهنما و مشاور دهاصفهان، استاد 

پسندد را می معلم ریاضیتوان به آن اشاره کرد، با این همه او تنها لقب دیگری که می

کند تا آخرین لحظات عمر پربارش معلمی کند و بیراموزد )ان شراءاهلل سرالهای و آرزو می
دگی کنند و سایه وسیع و دلپذیر ایشان برسر جامعه سال در صحت و سالمتی شادکامی زن

 ریاضی و آمار ایران مستدا  باشد(. 
آری او یا معلم دلسوز است، عاشق آموختن و برای تحقق آنچه باور دارد که آموزش 

جنگد، ریاضی کودکان، نوجوانان و جوانان این مرز و بو  به آن نیاز دارد، می
 هراسد.ها نمیها و سختیمهریها، بیفهمیالیمات، کججنگد و از نامناپذیر میخستگی

هایی که او در راه رسیدن به اهداا بلندش به جان ها و گرفتاریبا وجود تما  مشغله
ی او یافت. گویی این احساس را شود احساس خستگی را در چهرهخرد، به سختی میمی

کند و این ویژگی مردان های شیرینش پنهان میدر پس  لبخند همیشگی اش و شوخی
 کوشند از خود بگذرند تا دنیا را برای دیگران بهتر بسازند. بزرگ است که همواره می

دانیم که دکتر علی رجالی و امثال ایشان برای پیشرفت جامعه ریاضی ایران امروز ما می
مردانی دهند و خواهند داد و تکریم بزرگداشت چنین اند، میچه کارهای مفیدی انجا  داده

ها را کمترین کاری است که باید انجا  دهیم اما معتقد  آنچه که بیشتر دکتر علی رجالی
خشنود خواهد کرد این است که به عنوان اعضای جامعه ریاضی کشور آموخته باشیم که 
برای پیشرفت موثر علو  ریاضی در کشور بکوشیم و به بهبود فضای آموزشی ریاضیات در 

وی مستعد و عالقه مند، کما کنیم. شاید بتوانیم اندکی حق کشور و پرورش نیر
 شاگردی استادانی چون دکتر علی رجالی ادا کنیم.
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همانگونه که با الها  از یا جمله استاد چند خطی را به پاس بزرگداشت او نوشتم 
خواهم با یا جمله از او که در مراسم دریافت جایزه ترویج علم بیان کردند، نوشته ا  می
ا به پایان ببر  و تفسیر از آن جمله را به خواننده این مطلب واگذار کنم چراکه آنان که ر

هایش در حال شناسند من را تائید خواهند کرد که استاد علی رجالی حتی با شوخیاورا می
 آموزش است، ای کاش بیاموزیم و به آن عمل کنیم:

دهند و من جوایزش را ایده میکنند و ایم: دوستانم کار میما تقسیم کار کرده "
 "!گیر می

با آرزوی سالمتی و شادکامی همه اساتید و معلمان دلسوز و عاشق سرزمینم و استاد عزیز 
 و ارجمند ، دکتر علی رجالی.
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 جایگاه دکتر علی رجالی در عرصه علمی کشور
 

 سیاوش شهشهانی

بازنشسته ریاضی دانشگاه صنعتی  هئیت علمی

 شریف
  

الی در عرصه علمی کشرور، دکتر علی رجن این یادداشت در برجسته ساختن جایگاه نوشت
هرای علمری هایی کره بررای توسرعه نهالفرصتی است که نظری کوتاه به روند کوشش

افکنیم. به طورکلی  دو رویکرد نسبت به گسترش نهادها و دستیابی به گیرد بیصورت می
و  تیریمرد زیرریزی دقیق همراه با ویکرد برنامهایم. یا رای مشاهده کردهاهداا توسعه
تنبیهری مبتنری برر ضروابط از پریش تعریرف شرده اسرت. روش دیگرر  - یابزار تشرویق

و حرداقل ضروابط  تیریمرد زیررامکانرات منعطرف و تغییرپرذیر برا حرداقل  آوردنفراهم
ایط متغیرر و متناسب با شرر یعیطب ریسبا  موردنظرای که نهاد گونههای پیشینی بهداوری

یا سه شرط است. یکی اینکه  به تکامل برسد. موفقیت رویکرد نوع اول مستلز  حداقل دو
ریزان از درجره براالی مشخص باشد، و دیگر اینکه برنامه کامالًمحصول و هدا نهایی  
تروان عنروان کررد کره باشند. البته شرط سرومی نیرز می مندبهرهدانش و تخصص الز  

برای دستیابی به اهداا کوتاه مدت یا میان مدت جوابگو اسرت.  موالًمعرویکرد  گونهنیا
کشور ما مدتهاست که دربست به مهندسی کوتاه مدت یعنری رویکررد نروع اول در همره 

ها، جوایز های علمی و دانشگاهی تشویقروی آورده است، و به خصوص در زمینه هانهیزم
گیرنرد. ایرن در حرالی اسرت کره  ت میهمه با ضوابط از پیش عنوان شده صور ارتقاهاو 
هایی که سرابقه و اندازی و توسعه نهادهای علمی نوین در کشور، به خصوص در زمینهراه

از شرایط ذکرشرده برخروردار نیسرت.  توسرعه  ایچیهسرزمین ندارند، از  نیدر اقدمتی 
د رویدادها علم باید همواره مترص تیبنا بر ماهاست که  بلندمدتنهادهای علمی فعالیتی 

خبرگی، سابقه علمی و قدرت تشخیص در کشرور  عالوهبهو  متغیرهای غیرمنتظره باشد. 
گیران کمیا  است. در این شرایط  است کره در میان اکثریت تصمیم مسلماًبسیار نادر  و 
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های علمری پوشی از مزایرای تبعیرت از مهندسریمعدود کسانی مانند علی رجالی با چشم
ریزی اصولی و اسلوبمند توسرعه علمری انتخرا  را برای پایه بلندمدتو  رایج، راه درست

دارند. جای خوشروقتی فرراوان اسرت کره اکنرون مسیر گا  برمی نیدر اقد  کرده و ثابت
ای به ابتکار درونی جامعه علمی برای بزرگداشت خدمات اصولی دکتر علی رجرالی برنامه

 شکل گرفته است. 
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 دوستان یادداشتی از یکی از
 

 بهمن طباطبایی

 بازنشسته هیئت علمی     

 دانشگاه شیراز           

 
 ایکه نور تفکر پراکنده  ای نمیری از این پس که تو زنده

شریطانی، انتهرای دوران  ی علمری و خودنمراییادعا که به دور از هیراهومردی بیبزرگ
ا گامی بنیادین بررای آمروزش ندی خود را فدا کرد تسالی و مقدمه سالمجوانی، همه میان

 از دانشگاه فرزندان این مرز و بو  بردارد. پیش
لیسرانس و که وارد دانشگاه شیراز شد ، دوسرتان دوره فروق 1323-1320سال تحصیلی 

کردند، دیگران در بخش ریاضی و آمار آن موقع، از شخصی به نا  علی رجالی صحبت می
 آورده است.  444هزار و یا حداقل بیشتر از  نمره یا GREگفتند در امتحان مثالً می

کردند، حقیر عالقمند دیدن علی رجالی شد . ولی یراد  از هوش و استعداد او صحبت می
نیست که برای اولین بار کی و کجا وی را زیارت کرد  ولی به خوبی یاد  هست که پس 

دید ، د . هر وقت او را میاز گرفتن دکترا که به دانشگاه شیراز آمدند، با وی کامالً آشنا ش
 کرد  تا او حرا بزند.سکوت اختیار می

دکتر رجالی در دانشگاه شیراز خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، زیرا به دانشگاه 
 صنعتی اصفهان تشریف بردند.

اگر اشتباه نکنم اولین کنفرانس آموزش ریاضی را جنا  دکتر رجالی در دانشگاه اصفهان 
حقیر افتخار شرکت در آن کنفرانس را داشتم. خوابگاهی که به حقیر و سایر  برگزار کردند.

شهر دوستان داده شد در جایی بود به نا  هسا، برای رفتن به خوابگاه بایستی از شاهین
 کردیم.عبور می
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شهر بود یا حاشیه شهر اصفهان که همکاران از آموزش و دانم در شاهیندرست نمی
پرسیدند برای رسیدن به رو از عابرین میشدند و در پیادهیاده میبوس پپرورش از مینی

کردند و راننده هم هسا از کدا  راه باید رفت. عابرین محتر  هر کدا  نقشه راهی ارائه می
 شهر بدون نتیجه بچرخد.مجبور شد حدود یا ساعت در شاهین

طور سؤال کرد. من راه بوس پیاده شد و از عابرین اینباالخره یکی از سرنشینان مینی
رفتن به هسا را بلد نیستم، شما چطور؟ چهار نفر اول پاسخ دادند که ما هم بلد نیستیم، 

ها با سرویس کند، صبحنفر پنجم گفت بلی من بلد ، چون فرزند  در آن نزدیکی کار می
را بلد آور . به عبارتی دیگر دلیل آورد که راه رود و عصرها من با ماشینم او را میمی

 بوس راه را پیمود تا به خوابگاه رسیدیم.است. با راهنمائی او مینی
که اما  جعفر دانم شر  دارند، در حالینتیجه: متوجه شد  اکثر مرد  از بیان کلمه نمی

. فکر کرد  همکاران در آموزش و پرورش که "العلمال ادری نصف"فرمایند: صادق می
-اساس یادگیری و درس خواندن محصلین را پی می کشند و پایه واین همه زحمت می

دانم گویند اقرار به نمیدهند؟ چرا به محصلین نمیدانم را یاد نمیریزند، چرا کلمه نمی
 زشت نیست، بلکه طلب دانائی کردن است که خود هنری است فاخر.

لی جا که رسید  به ذهنم رسید که چه تصمیم درستی گرفته است دکتر علی رجابه این
است که در غر  به خانه ریاضیات ایران معروا  به پا کرده را که خانه ریاضیات اصفهان

ای شیطانی در شده است. یکی دو روز از این موضوع خوشحال بود  که ناگهان جرقه
 مغز  روشن شد که :

دانستم کاری بدین اساسی را چرا من شروع نکرد ؟ شایان ذکر است که در آن زمان نمی
 بود که:توانم!! خالصه شیطان مرا محاصره کردهنمی که من

ای، درس آنالیز ریاضی با مرحرو  دکترر بهمن تو دو سال شاگرد مرحو  حسین غیور بوده
 جا بود که:توانی، اینای، چرا نتوانی؟ حتماً میمصاحب و مرحو  دکتر وصال خوانده

ذهنم جوانه زد و سریع رشد  نهال ناخلف نامیمون خانه برانداز حسادت در قلب و رو  و
توانستم نفس بکشم. تنها راه نفس کشیدنم خواستم خفه شو . نمیکه میکرد به طوری

این بود که عیبی روی دکتر رجالی بگذار  و راحت شو . سریع شیطان تما  وقت کما 
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کرد و عیبی قلُّابی روی دکتر رجالی گذاشتم و ظاهراً آرا  شد  و نفس راحتی کشید . 
توانم این نهال ناخلف کم با خود  فکر کرد  که تا کی میدو هفته راحت بود . کم یکی

اش را در دل و ذهن خود آبیاری کنم. فرض کن که آبیاری کرد  و به ثمر نشست، ثمره
که یکی دو هفته با خود  کلنجار رفتم که با این نهال حسادت که چیست؟ خالصه آن

خوابی اش بیوانم ببینم، کنار بیایم. اما نشد که نشد. نتیجهتا  و هنر دیگران را نمیکاشته
توانستم کنار بیایم سخت نگران که با خود  نمیبود. از این خاطریختی و پریشانو بدب

توانستم بخوابم و نه بنشینم. بلند شد  و به سراغ کتا  گلستان سعدی رفتم، بود . نه می
ا  صحبت کردن است، با  هشتم را تصادفی دانستم که با  هشتم در مورد آدچون می

)کلیات سعدی، محمدعلی فروغی، گلستان،  01، بند 113باز کرد . رسید  به صفحه 
 ( آمده بود:1370تاریخ نشر 

هنران، هنرمندان را نتوانند که بینند، همچنان که سگ خانگی، سگ صید را، مشغله بی
ش در پوستین ر با کسی برنیاید، به خ بثن به هنبرآند و پیش آمدن نیارند، یعنی سفله چو

 افتد، 
 که در مقابله، گنگش بود زبان مقال.  کند هر آینه غیبت، حسود کوته دست

که سخت عصبانی شد ، به مرحو  شیخ اجل سعدی جسارتی نکرد ، فقط گفتم خدا با این
نرد شرد ، رحمتت کند، نه تنها آرامشم ندادی بلکه با سگ خانگی برابر  کردی. از جرا بل

بود را با دست گرفتم و بقیره کترا  را  103تا صفحه  73قسمت گلستان را که از صفحه 
هم در حالت آویزان به وسط حیاط پرت کرد . شیرازه کتا  باز شد و قسمت گلسرتان از 

قدر عصبانی بود  که گفتم جنا  شیخ سعدی ممنون، اگر همان . آندکل کتا  جدا گردی
ته باشم کافی است. رفتم بخوابم تا صربح خروابم نبررد، فرردا وفای سگ خانگی هم داش

بررگ شرده برود، رفرتم. صبح بلند شد  و به سراغ جمع کردن گلستان کره تقریبراً بررگ
های مختلف گلستان را جمع کرد  و در جای خودش قرار داد . شیرازه گلستان از قسمت

راحت بود  مجبور بود  تفألی شد با آن فال گرفت و چون به غایت نابود، نمیهم گسیخته
ای یا عبارتی ببینم که راحتم کند. بره سرراغ کترا  گلسرتان سرعدی، بزنم تا شاید جمله

رفتم. تفألی زد ، حکایت  1341ماه تصحیح دکتر غالمحسین یوسفی، چاپ چهاردهم آبان
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ای برر ... شرروع زادهآمرد. حکایرت برا جملره سررهنگ 33از با  اول کتا  صفحه  ]2[
 شود، در انتهای حکایت که در حقیقت خاتمه داستان است سه بیت چنین آمده است:می

 مقبالن را زوال نعمت و جاه  شوربختان به آرزو خواهنررد
 چشمه آفتا  راه چه گناه   چشم گر نبیند به روز شب پره              
 هکور بهتر که آفتا  سیا    راست خواهی، هزار چشم چنان              

سخت ناراحت شد ، از بخت بد  گالیه کرد  و با خود گفتم چه هفته نحسی بود! شکر 
شود. دیگر کتا  را پرت نکرد ، چون کتا  خدا که امروز چهارشنبه است و هفته تما  می

با  چهار  آمد. ابتدای  111نو و هدیه یکی از دوستان بود. سرانجا  تفألی زد  به صفحه 
 شود:طور میاین ]1[اموشی، حکایت با  چهار  در فوائد خ

 یکی از دوستان را گفتم: امتناع سخن گفتنم به علت ...

 رسد:داستان بسیار کوتاه است و با این دو بیت به پایان می

 گ ل است سعدی و در چشم دشمنان خار است   چشم عداوت بزرگتر عیب استهنر به 

 باشد به چشم موشا کور. زشت                فروز چشمه هورنور گیتی    
کرد ، باز هم جسارتی به مقرا  در حالی که بسیار ناراحت بود  و از بخت بد  شکایت می

 یاست. چرون نظرامشامخ شیخ اجل نکرد . گفتم البد طبیعت، حقم را کف دستم گذاشته
 فرمایند:گنجوی می

 که هر چه از تو بیند وانماید  *جهان آئینه عدل است شاید

 نی شایسته است، سزاوار است، بر این منوال است.*شاید یع
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 علی رجالی: نهادساز علمی و آموزشی
 

 بیژن ظهوری زنگنه

 هیئت علمی بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف

 

 و ریاضی با رابطه در فعالیتی ایران، در که زمان هر و جا هر گذشته، دهه چهار از بیش در 
 دوست است، شده تاسیس و گرفته شکل نهادی و هشد انجا  دانشگاهی و ایمدرسه آمار
است. عالوه بر این، دکتر علی رجرالی هم مشارکت داشته « رجالی علی» عزیز  همکار و

المللری داشرته و های جامعه ریاضی ایرران در مجرامع بیندر معرفی ظرفیت مهمینقش 
 ن است.های ارزنده ایشاایم، مدیون تالشکسب کرده اعتبار جهانی کهبخشی از 

اقای دکتر رجالی مدرک دکتری آمرار خرود را از دانشرگاه اسرتانفورد و تحرت راهنمرایی 
گشرت و زالتحصیلی، از ابتدای انقال  به ایران باگرفت و پس از فارغ« پرسی دیاکنوس»

  مشغول به تدریس در دانشگاه شد.
گشرت بره ایرران، وخروش، از ابتردای بازجوان با سواد و پر ایده و پرجروش دکتر رجالی،

ای خود را شروع کرد کره در ایرن یادداشرت کوتراه، تنهرا بره یکری از های توسعهفعالیت
 کنم.ا ، اشاره مینامیده« نهادسازی علمی و آموزشی»های وی که آن را ویژگی

کار خود را در گروه ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان شروع کرد  و  1321سال  ازفروردین

  در همران سرال،پیوسرت کره بره آن گرروه هرم قای دکترر رجرالی نیز ا 1324در سال 
به علت انقال  فرهنگی، تعطیل شدند. در مدت سه سال تعطیلری  هادانشگاه هایکالس
های درس، قرار شده بود که استادان خدمات دیگری ارائه بدهند و اسرتادان گرروه کالس

دند که یکی از آنها، برگزاری هایی را شروع کرریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان هم فعالیت
های اصفهان بود و اقای دکتر رجالی، مسئولیت جلسات هفتگی با دبیران ریاضی دبیرستان

  عهده داشت.دهی آنها را بهسازمان
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انجمن علمری آموزشری « نهاد»ها، به تدریج، زمینه را برای تأسیس تداو  این جلسه .1
ایش، دبیران ریاضری هسرتند. ایرن معلمان ریاضی در اصفهان، فراهم نمود که اعض

 ها شد.ها در سایر استاننهاد، الگویی برای تأسیس این انجمن

ترری بره نرا  وسریع« نهراد»های علمی آموزشیِ معلمان ریاضی، از تشکیل انجمن .1
شرکل گرفرت کره « های علمی آموزشری معلمران ریاضری ایرراناتحادیه انجمن»

 ها هستند. اعضایش، انجمن

هرای ، ایدۀ جداشدن بخش آموزش ریاضی کنفررانس1370تا  1371های طی سال .3
کنفرانس آموزش ریاضی تبدیل به اجررا شرد و بره پراس « نهاد»ریاضی و تأسیس 

ای در ایران، با اجماع قرار شد که خدمات ارزنده آقای دکتر رجالی به آموزش مدرسه
علمی آن ایشان  اولین کنفرانس آموزش ریاضی در اصفهان برگزار شود و دبیر کمیته

 باشند. 

المللری تردریس کمیسریون برین»و « 1المللی ریاضریاتحادیه بین»بنا به درخواست  .0
کرد، ولی ایرران ای برای هرکدا  معرفی می، انجمن ریاضی  ایران نماینده«1ریاضی

در آن نهادها منفعل بود وعمالً جایگاهی در این مجامع نداشت. با دو دوره نمایندگی 
هرای جهرانی، «نهاد»های مؤثرشان، حضور ایران در این رجالی و تالش آقای دکتر
 معنادار شد.

هرای خرود در مرورد مسرابقات ریاضری ها و تجربهآقای دکتر رجالی، با معرفیِ ایده .2
 «فدراسریون جهرانی مسرابقات ملری ریاضری»ای، یکری از اعضرای فعرال مدرسه

(3WFNMC)  که در سرال « وزش ریاضیالمللی آمکنگره بین»شد و در یازدهمین
شمسی( در شهر مونترِی در مکزیا برگزار شد، از طرا ایرن گرروه،  1317) 1441

 . 0به ایشان اهدا شد« نشان اردوش»

 
1 International Mathematics union: IMU 
1 International Commission on Mathematical Instruction: ICMI 

3 The World Federation of National Mathematics Competitions: WFNMC 

 کننده در آن کنگره، در آن جلسه حضور داشتیم و احساس سرافرازی نمودیم.من هم با سایر ایرانیان شرکت0 
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تأسیس خانه ریاضیات اصفهان، ابتکاری بود که با همت آقای دکتر رجرالی بره  .1
برای  ، الگویی«نهاد»ثمر رسید و به سرعت، تبدیل به درختی تنومند شد و این 

تشرکیل « هرای ریاضریاتشورای خانه»ها شد و در ادامه، سایر شهرها و استان
شد. اشاره به چند فعالیت خانه ریاضیات اصرفهان، ترأثیر ایرن نهراد را در شرهر 

 کند:اصفهان و در سطح ایران، روشن می

ها و پژوهشگران سرشناس آموزش ریاضی در سطح دعوت از سخنران -
 جهانی 

-زمرونآو مسایل  هابررسی روش»مینار ملی از جمله برگزاری چند س -

 «هادانشگاه  های ورودی

 های آموزشی مستمر برای معلمان ریاضی اصفهان اجرای برنامه -

 های متنوع مانند بازآموزی معلمان ریاضی در سطح ملیطراحی برنامه -

طراحی و برگزاری مسابقات مختلف ریاضری بررای ایجراد عالقره بره  -
 ایآموزان مدرسهریاضی در دانش

شانزدهمین مطالعه »اشاعه این ابتکار در سطح جهانی و معرفی آن در  -
عنرروان محلرری برررای برره« 1المللرری ترردریس ریاضرریکمیسرریون بررین

 برنامه و غیررسمی ریاضیهای فوقفعالیت

و « انجمرن آمرار»هرای ایرران، آقای دکتر رجالی با مشارکت جمعی از آماردان .1
اندازی کرد و این کنفرانس، تبردیل را در ایران راه« ه آمارهای سالیانکنفرانس»
های مربوط به حوزه آموزش و پرژوهش آمرار را در ی شده که فعالیت«نهاد»به 

 دهد.  مدرسه و دانشگاه، پوشش می

چندین همایش، سمینار و گردهمرایی در سرطح ملری و بررای ارتقرای ریاضری  .3
 همرایش»یشان برگزار شده که سره ای و دانشگاهی در ایران با تالش امدرسه
 از آن جمله هستند.« های ریاضیچالش

 
1 ICMI Study 16: Challenging Mathematics in and Beyond the Classroom 
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حسرا  دیفرانسریل و »ریرزی و ترألیف دو کترا  دکتر رجالی جزو تریم برنامره .0
دانشگاهی نظا  جدید آمزش متوسطه دوره پیش« ریاضیات گسسته»و  «انتگرال

هرای دورهطور مستمر برای معلمان ریاضی ایرن دو درس در ایرران، بودند و به
ی بررای آمروزش «نهراد»هرا را تبردیل بره بازآموزی برگزار کردند و ایرن دوره

 خدمت معلمان در این دو درس کردند. ضمن

تر از این مختصر است. ولی مرن از برین های آقای دکتر رجالی، طوالنیفهرست فعالیت 
ه برا ایشران بود و دیگرری، آنهرایی کر« نهادسازی»آنها، دو وجه را انتخا  کرد ؛ یکی 

هرایم عینری برود و مبتنری برر مستقیم یا غیرمستقیم مشارکت و تعامل داشتم و دانسرته
تررین، دکترر رجرالی یکری از فعرالهرا، ها یا مکتوبات نبود. در تمرا  ایرن فعالیرتشنیده

پرکررارترین اسررتادان ریاضرری و آمررار در زمینرره نهادسررازی در ایررران و و پیگیرترررین 
ی طوالنی هاسالآقای دکتر علی رجالی، امیدوار  که است.  بوده  یالمللبین هایهمکاری

ایرن راه ادامره دهنرد و  برهرکار و پیگیر با سالمتی خود و خانواده محترمشان، همچنان پ
  مند گردند. بهره از وجود با ثمر ایشان، آموزش ریاضی و آمار ایران وجامعه ریاضی 
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 و عملدکتر علی رجالی تجلی علم 

 

 نعمت عبدی سید 
 رانیا اتیاضیر یهاخانه یشورا رهیمدئتیعضو ه

 

 أَلْبا ِ ی ؤْتِی الْحِکْمَۀَ مَنْ یَشاء  وَ مَنْ ی ؤْتَ الْحِکْمَۀَ فَقَدْ أ وتِیَ خَیْراً کَثیراً وَ ما یَذَّکَّر  إِالَّ أ ول وا الْ

، خیر فراوانرى شود و به هرکس دانش دادهدهد؛ کس بخواهد مىدانش و حکمت را به هر
 .گردندکنند، متذکُّر نمىجز خردمندان، حقایق را درک نمىو  داده شده است

و  بانشراط، حضور فعرال واسطهبهبا دکتر علی رجالی حدود سه دهه،   ییآشنااز زمان    
 یهاخانره، هااسرتانعلمی آموزشری معلمران  یهاانجمن یاندازراهبی بدیل  ایشان در 

 دیتردیب، گذردیممعلمان ریاضی ایران  یهاانجمنور و اتحادیه کش یشهرهاریاضیات 
،  وی باشدیمافراد برقراری  ارتباط  دانشگاه و مدرسه در کشور  نیمؤثرتردکتر رجالی از 
نظا  آموزشی  یهاچالشدر تبیین  شتازیو پاصیل و ارزشمند  تیوتربمیتعلهمواره مدافع 

به ویژه آمروزش  تیوتربمیتعلرویکرد وی نسبت به از کودکستان تا دانشگاه بوده است، 
از نگرش ژرا وی در نقش ریاضیات در توسعه پایردار کشرور و تعرالی  متأثرریاضیات، 
اجتماعی، فرهنگی و عقالنی است و در نرزد وی آمروزش درسرت  یهاعرصهانسان در 

در کرالس درس اسرت . وقرت  مرؤثریرادگیری  –ریاضی تداعی بخش جریان یاددهی 
کشور مرتبط با علو  ریاضی  یهاانجمن یهاتیفعال ییافزاهمذاری دکتر در ارتباط با گ
و زمینه بین معلمران، آموزشرگران   نیدر افعالیت و برنامه محوری وی  ،اندیشگی زیون

و الگو بخش است. اینا برخی از تجار  زیسرته خرود را برا دکترر  یزدنمثال  استادان
 .                 کنمیمعلمی و اخالقی تقدیم  یتبارشناس ،رجالی با نگاه

 :دکتر علی رجالی افتخار معلمی
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و  کرنمیمرذوق   کرنمیمهر بار که با دکتر رجالی ارتباط حضوری یا مجازی  برقرار    
 دیتأک و اگر دانمیم "معلم ریاضی  "را از جنس خود ، یعنی  ، زیرا اوشو یمخوشحال 

و او را دکتر یا استاد  کنمیمرا فراموش   شیهانامهر زیر نگارش اصطال  معلم ریاضی د
من فقرط معلرم  "شود یم ادآوری، تذکر آکنده با صدای گر  او که دوباره کنمیمخطا  

 یهاتیموقعرا در  هاانسانو ارزش معلمی و برابری  آوردیممرا به وجد  "ریاضی هستم 
                                                                                                .         آموزدیم گرانیو داجتماعی،  به من 

  دهردیمهمه معلمان از ابتدایی تا دانشگاه با او راحت هستند  به حرا دیگران گوش    
  پسندندینم،  طوری که دیگران، حتی اگر دیدگاه او را کندمیو با آرامش نظرش را بیان 

 ،یسرتیزسادهصرفات نیکروی  به آرامی و با احترا  برا او حررا بزننرد. شوندیممجبور 
 در وجودروشن  یاگونهبهذهن خالق، فن بیان  ،مهربانی، حافظه قوی ،آزادگی، صداقت

     او نمایان است.                                                                                        

                                                                                   و عمل:دکتر علی رجالی تجلی علم 

 و نرافعمناسرب   لیرو تحلدر علم آمار،  آشرنایی، درک  بر تخصصاستاد رجالی  عالوه  
فرر  موضوعات در یتأملژرا و قابل  و نگاهکشور در مباح  آموزش و پژوهش ریاضیات 

 دارتیصرالح، مرجعی جانبههمهکه موجب شده است،  شخصیتی  یاگونهبهدارد،  آموزش
در نزد مخاطبین باشد. استاد به خوبی از بینش آمراری خرود در بررسری و  نانیاطمقابلو 

از آنها بهرره  رفتبرونو  هاچالش ،مرتبط با آموزش ریاضی یدادهایروو  هادهیپدتحلیل 
 یارتقراو اهتمرا  او در  یمنرددغدغه. دهردیمرو مفیرد را ارائره  مؤثر و نظرات گیردمی

است، و  رینظیبمعلمان،  به ویژه معلمان ریاضی،  یاحرفهتخصصی و دانش  یهامهارت
نابسامانی وضعیت آمروزش ریاضری در مدرسره و دانشرگاه همرواره او را رنرج  کهیدرحال

خرود ادامره  یالمللرنیباستانی، کشروری و  ،یانطقهم یهاتالشاما امیدوارانه به  دهدیم
   .                                                                                                                            دهدیم

                                                  دکتر رجالی:                                  و عملماندگار اندیشه  یهاافتیره

 رسمی و عمومی و آموزش عالی  تیوتربمیتعلمعلمی رکن اساسی  -  
 آموزش ریاضی از کودکستان تا دانشگاه  یو ارتقاتالش مداو  برای اصال ، بهبود  -
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مصلحت ستیزی از طریق به اشتراک گذاشرتن دانرش و بیرنش خرود در براره نظرا   -
 .وزشی کشورآم
 یهاخانرهو  هااسرتانعلمی آموزشی معلمان ریاضری  یهاانجمنتوسعه کیفی و کمی  -

 ریاضیات شهرها
 علو  ریاضی   یهاچالشدر برابر  مؤثر و مداخلهواجهه اخالقی، عقالنی و منطقی م -
 صبوری و روی گشاده در همه مواجهات ،یستیزسادهو  ییگوسادهشفافیت،  -

 رجالی  جلوه از تجلی:                                                                               آری، دکتر علی

 أَلْبا ِی ؤْتِی الْحِکْمَۀَ مَنْ یَشاء  وَ مَنْ ی ؤْتَ الْحِکْمَۀَ فَقَدْ أ وتِیَ خَیْراً کَثیراً وَ ما یَذَّکَّر  إِالَّ أ ول وا الْ

از روی صردق او کره خیرر  منطقی، عقالنری و  یهاهیروها و رداین اساس رویک و براست 
کشرور را  تیروتربمیتعل، وجودی نرافع بررای نظرا  باشدیمکثیر اعطایی حضرت حق به او 

دایره تصرمیم سرازان  در نیزمرانیاتایی از این گوهران چند کاشیافراهم ساخته است، و 
       نظا  آموزش کشور بودند!                       

ی سالمتی و سربلندیبا آرزو  

 معلم عزیز و ماندگار دکتر علی رجالی
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 نگری جامعدانیاضیر
 

 مهدی کدیور

گروه صنایع غذایی دانشگاه صنعتی  عضو هیئت علمی

 اصفهان
 

که البته در زمان و مکانی  "هم رجال و نحن رجال"غزالی را عبارتی مشهور است که: 
در مدار  "بخت یاری"تر در نظر. برای من که از شت و از آن مفهومی خاصخاص بیان دا

  ."من رجل خود را دار "انسانی واال قرار گرفتم، آن عبارت رنگ و بویی دگر دارد. 

تکلیف خود را روشن کنم که شباهت چندانی با دکتر رجالی ندار ، او با عدد و  جانیهم
در  "یاری بخت"غذا و طعم و لذت کا ، اما همان  دارد و من با سروکارت یاآمار و ریاض

  .جایی کار خود را کرد و اثرش را بر کتا  زندگی من بر نشاند

 از عدالت نبود دور گرش پرسد حال

 پادشاهی که به همسایه گدایی دارد

   .گرفتم تا که از او چند کلمه ذکری به میان آور دستبهقلمبر این قیاس 

اش که در کار رصد حال جالی ما با چشمان تیزبین شاهین اندیشهنشان به آن نشان که ر
 "آن اجتماع"جامعه پیرامونی خود بود، تصمیم به گرد هم آوردن جمعی نمود تا که 

تر شود. بیش از دو دهه پیش چراغی را برافروخت که همچنان مسیر طالبان علم و وزین
طر  "دکتر رجالی در ابداع  است. صحبت از نقش بی بدیل نگه داشتهدانش را روشن 

است، کاری  یصالحاتاتیباقاصفهان است که خود  شهرکالندر  "ایامانت بین کتابخانه
که بیش و پیش از هر چیز به بینش عمیق اجتماعی ایشان معطوا است. در تما  این 

آقای دکتر رجالی هر جا گرهی بود با اعتبار معنوی خود آن را گشودند و جالب  هاسال
بر  دیتأکاز منابع علمی پیش آمد، با  یرقانونیغهای هایی که شبهه استفادهنکه در بزنگاهآ
بستند. اینجانب کمی بیش از نه سال و در  سوءاستفاده هرگونهراه را بر  "ییگراقانون"

برایم خاطراتی خوش  هاسالاین قالب افتخار همراهی با این بزرگوار را داشتم و همه آن 
  ت.رقم زده اسو پربار را 
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و از اینکه اجازه دادند تا سالیانی چند در محضر پر فیضشان  فرستمیمبه آقای دکتر درود 
و از یگانه عالم طول عمر با عزت برای این برادر  آرزومند  و  مینمایمباشم، تشکر 

 .بر به پایان می ،کنمیمسخن خود را با ابیاتی دگر از خواجه شیراز که به ایشان تقدیم 

 از دامن تو دست ندارند عاشقان

 ایپیراهن صبوری ایشان دریده
 

 از چشم بخت خویش مبادت گزند از آنا

 ایدر دلبری بغایت خوبی رسیده

 

 

 1377آماری سال  هایروشکالس درس 
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 دکتر رجالی یک رجل آکادمیک
 

 امیدعلی شهنی کرمزاده

 

 دانشگاه شهید چمران اهوازهیئت علمی بازنشسته 

 
 

در  یتنها همکار دیشا یرجال یعل یواقع یاست، به معنا ایرجل آکادم ای ،یرجال یعل
نکررد و برا وجرود  میخانه خود را تنظروزرات یاهمطابق بخشنامه گاهچیباشد که ه رانیا

خود را نگه داشت تا  یاستاد ناتمام ،یارتقاء به مقا  استاد تمام یصد در صد برا یستگیشا
 ی. علدیمایبپ ست،ا وستهیپروسه پ ایکه  را یکمال و استاد تمام ریهمواره از راه خود مس

و آمروزش  یریادگیرو  یلمراست که منرافع ع ایرجل آکادم ای یواقع یبه معن یرجال
 داده است و خواهد داد. حیترج یرا بر منافع شخص یعموم
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 منش استاد
 

 کوشش محمدرضا

 ،یاضیدانشکده علوم ر یعلم اتیه عضو

 اصفهان یدانشگاه صنعت
 

 
 ایزیف یکه من دانشجو ی. زمانگرددیبرم 1372به سال  یمن با دکتر رجال ییسابقه آشنا

گرفته بود . درس  یاضیاز دانشکده ر یاریدرس اخت ایا بعنوان ر یبود  و درس جبرخط
خوش ساعت  یلیشده بود و خ هیصبح ارا یشده بود، گروه هیدر دو گروه ارا یجبرخط

استاد  سیحضور در کالس آن گروه را امتحان کرد ، اما روش تدر یبود. چند جلسه ا
بدموقع بود را ثبت نا  کرد .  یلی. به ناچار گروه دو  که بعد از ظهر و خد یدرس را نپسند
کشور  اتیاضیهم اکنون در جامعه ر یبود، گرچه از همان تعداد کم، بعض یکالس خلوت

دانشگاه  یعلم اتیعضو ه زاده،وسفی حهیکامال شناخته شده اند )مانند خانم دکتر مل
 یزیدانشگاه همدان(. چ یعلم اتیدکتر حجت اهلل سامع، عضو ه یآقا ایاصفهان و 

 یها یژگیو یتمام یمن را مجذو  خود کرد. دکتر رجال یدکتر رجال سینگذشت که تدر
رشته داد  و  رییتغ یاضیبه ر ایزیداشتند. تر  بعد من از رشته ف کجایاستاد ممتاز را  ای
من  ندهیدر آ یادیز ریتاث یکرد ، اما دکتر رجال یشد که از چاله به چاه افتاد ! شوخ نیا

من بودند. جز  یهمواره راهنما شانیارشد هم ا یو کارشناس یکارشناس گذاشتند. در دوره
و برگشتنم به کشور توانستم در همان  یاست که پس از اتما  دکتر نیافتخارت من ا

بهرمند  شانیهمکار از مصاحبت با ا ایسال بعنوان  12 دوددانشکده استخدا  شو  و ح
 مصاحبت ادامه دارد. نیباشم. خوشحالم که ا
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با  توأمکتر رجالی: شم قوی مدیریت، طبع لطیف د

 کنایه و شوخی
 

 موسی گلعلی زاده

  گروه آمار دانشگاه تربیت مدرسعضو هیئت علمی 

 

دانیم و تجربه کردیم که نگارش امری بس سخت و دشوار است. دشواری این همه ما می
رگرذار در یرا شود که قررار باشرد دربراره شخصریتی بسریار تأثیموضوع وقتی بیشتر می

پریش  اطیراحت باو  یکندبهمان روی کاغذ موضوع علمی بنویسیم و طبیعی است که قلم
رفته تا شاید ماحصل کار نوشتاری در حد ایشان باشد. اگر نگارنده نیز از دانش کافی برای 

شود. برا نظراتش برخوردار نباشد پر واضح است که دردسر امر چندین برابر می بیان نقطه
تواند به خوبی حرس کنرد کره قلرم به این مقدمه نصف و نیمه، خواننده محتر  میتوجه 

رود تا حق مطلب را درباره استادی بره نگارنده این سطور چقدر لرزان و خیزان به جلو می

دکتر علیی نهایت شریف، معلمی به معنای واقعی کامل به نا  غایت ارجمند، انسانی بی

احتمال نزدیا به یا( آن که انجا  چنرین امرری ترا حرد ادا کند. قدر مسلم )با  رجالی

اگرر شراگردان و "ماند: بزرگی باقی می سؤالزیادی غیرممکن است. اما در این بین یا 

بداننرد کره  نردگانیآچیزی نگوییم چگونره  علی رجالی دکترمریدانی چون من درباره 

نرده و از درخرت پربرار را در دامان خود پرورا ییبهاگرانسرزمین عزیزمان چه گوهرهای 
نویسرم ترا ادای دینری ای میپس در حد وسع خود چند کلمه "ها چیده است؟ها میوهآن

 شود.
شود در دفترچه نکوداشتی که اکنون در اختیار خواننده است مطالرب کراملی بینی میپیش

، اینجانرب از آن برا  ؛ لرذانگاشته شده باشد دکتر رجالیدرباره شر  حال علمی جنا  

هرای واالی گویم و برای جلوگیری از تصدیع اوقات خواننده محتر  بره جنبرهخن نمیس
پرداز . البته، باز هم اشاره شود که این امر نه در شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی ایشان می
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که بیان همه موارد امرری  البته صدحد لیاقت ایشان بلکه در حد بضاعت اینجانب است و 
کنم که های خودمانی گفته و اینجا هم تأکید میهمواره در نشسترسد. آسان به نظر نمی

های بارز جنا  آقای دکتر رجالی این است که ایشان قلبی بسیار مهربان و یکی از ویژگی
کننرد کره ایشران پاک دارند. افرادی چون من که با ایشان حشر و نشر داشتند تأکید مری

ریاضری و آمرار بروده و  ژهیوبرهختلرف همواره بدون هیچ چشم داشتی در خدمت علو  م
-هایی در امور مدیریتی و اجتماعی انجمن آمار ایران پیش میهستند. در مواردی که گره

گیرد(. گرفت )و میآید( نهایت سعی و تالش خود را برای رفع موانع به کار میآمد )و می
انرد حضور نداشته این در حالی است که در بسیاری از مواقع حتی در هیئت اجرایی انجمن

شرماری وجرود دارد های بیهای خالصانه ایشان بوده و هستیم. شاهد مثالو شاهد کما
خریدند تا مسائل که ایشان با هزینه شخصی رنج سفر از اصفهان به تهران را به جان می

 جوان را تا حدی مرتفع نمایند.  یعلمئتیهو مشکالت انجمن و یا حتی اعضای 
اندازی خانه ریاضیات و سپس خانه آمرار در شرهرهای ایرران نداند راه آیا کسی هست که

فهرم  یارتقرانگری ایشران بررای حاصل زحمات، پیگیری و تالش ایشان اسرت؟! آینرده
نظیر بود و هسرت. ترالش ایشران در آموزان و دانشجویان بیریاضی و آمار در بین دانش

ع  شرد ترا یونسرکو بره طرور راستای آموزش صحیح علم ریاضیات در سطح مدارس با
اینجانرب راجرع بره دکترر رجرالی  بندمینرسمی از وی تقدیر نماید. هم اکنون که مطالب 

اما، خداوند گواه و شاهد  ای روبرو هستند،با مشکالت عدیده ایشان اگرچهشود نوشته می
است که هیچ وقت از تالش و کوشش خرود بررای حفرظ جایگراه آمرار در کشرور دریرغ 

هرای انجمرن ایشران ترالش رهیمردئتیهند. در دوره فعالیت اخیر )دوره پانزدهم( انکرده
زایدالوصفی در کمیته آمار رسمی و کمیته آموزش آمار صرا کردند تا نتایج خو  آن بره 

و دانشجویان( شیرین آید. این در حالی است که او عضو  آموزاندانش)شامل  ندگانیآکا  
های متعددی داشته و دارنرد. ایرن میرزان اهتمرا ، رفتاریبازنشسته بوده و گ یعلمئتیه

شود؟ پیا  این استقامت برای نگارنده و خوانندگان این پایمردی، پشتکار از کجا ناشی می
سطور چیست؟ آیا همه ما کوشش کرده و خواهیم کرد در همان مسیری قد  برداریم کره 

مزد و مواجب ایشان شایسرته ی بیهاکند؟ آیا فعالیتدکتر رجالی عزیز تالش کرده و می
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در این خصوص وجود دارد که پاسخ بره هرر  یشماریب سؤاالتنیست؟  معلم گونهتقدیر 
 یا از آنها نقشه راهی است برای کسانی که دل در گرو سربلندی وطن دارند. 

های شخصیتی جنا  آقای دکتر رجالی ذکری به میان رفرت. ولری حیرف از برخی جنبه 
طبعی، حاضرجوابی و مثبت اندیشی ایشان سخنی نگفت. هرکس به محفلی است از شوخ 

وارد شود که جنا  آقای دکتر رجالی در آن حضور داشته باشد متوجره دو موضروع مهرم 
با کنایه و شوخی. خالصه اینکه، بعیرد  توأ شود: شم قوی مدیریت جلسه، طبع لطیف می

 ای داشته باشد.او با خودش گلهاست کسی از ایشان دلخور باشد و از نحوه تعامل 
ز های اجتماعی جنا  دکتر رجالی عزیاز نکات ارزشمند و در عین حال قابل تأمل فعالیت

هرای متنروع ارسرال پیرا  قبرل از اینجانرب در مناسربت -  ه اینجانب شاهد آن بودک -
من را  فرهنگی و اجتماعی موجود در تقویم این سرزمین بود. خواننده مختار است این کار

هرای گیر شدن توسط دکتر رجالی در مناسربتبه حسا  تنبلی اینجانب بگذارد ولی غافل
گوناگون حد و مرزی ندارد. بماند که شاید این موضوع برای برخی از خواننردگان محترر  
این نوشته اتفاق افتاده باشد! او که به معنای واقعی معلم بوده و هست، لطرف بری حرد و 

نموده و در روز معلم )استاد( پیا  شادباشی برایم ارسرال وصف خود را نصیب اینجانب می
شرد. هرر چره ترالش روزهای متمادی باع  شرمندگی و خجالت من میکردند که تا می
شد  جز در یا یرا دو نمود  تا پیش از استاد پیا  ارادتی به ایشان بفرستم موفق نمیمی

کررد  کره شرده و طلرب بخشرش مریبند خود میمورد. ناچار دست به دامان ادبیات نیم
ای از ایشان شود تا مطالرب خاطره نصیب نبود . بد نیست ذکرهیچگاه از لطف ایشان بی

 این نوشتار رنگ و بوی دوستی بیشتری به خود گیرد!
در دانشگاه تربیت مدرس برگرزار  1340در سال  "هاعلو  ریاضی و چالش"اولین سمینار 

 اندرکاراندسرتترین اعضای آن بود و مرن نیرز یکری از شد. دکتر رجالی یکی از کلیدی
اندرکاران سمینار وقتری همره در پری یرافتن دکترر دیر از دستاجرایی بود . در مراسم تق

های اول، دو  و حتی سو  سالن همرایش بودنرد، اینجانرب ایشران را در رجالی در ردیف
ریرزی بررای ادامره سرمینار و تهیره مسرتندات بررای آخرین ردیف سالن در حال برنامره

برپایی نشست برای انعکاس  ها بعد ازهای جمعی دید . دوندگی و تالش ایشان ماهرسانه
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کردند مسرتندات ثبرت و ضربط نظیر بود طوری که سعی میدستاوردهای این سمینار بی
منردان های دقیق علمی بره سرمع و نظرر عالقرهشده در آن همایش را با انجا  ویرایش

 برسانند.
 در پایان، بیاییم آرزو کنیم که:

بروده و همره ماهرا از نعمرت حضرور،  الف( ایشان و خانواده محتر  او سالمت و تندرست
 مند شویم.ی ایده و همکاری و مساعدت ایشان بهرهارائه
دکتر رجالی را الگو و سرمشقی برای فعالیت خود در مسریر سرربلندی ایرن  ندگانیآ (  

 سرزمین قرار دهند.
دانرش  یارتقراهای متنوع آموزشی، ترویجی، فرهنگی و اجتماعی ایشان برای آلج( ایده

 ار و ریاضی این سرزمین به ثمر بنشیند.آم
بدیل و رود شعر پایانی این نوشتار گویای دغدغه اینجانب در معرفی شخصیت بیامید می

 گونه جنا  آقای دکتر رجالی باشد:معلم
 حیف  « دال»شوی چون خود می« الف»قامت نمایی چون 

 من « یای»نای راه من، زین ره رسان تا ای آش                                                  
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 گیر، با انگیزه و دلسوز دکتر رجالی: پی
 

 حامد لروند

 گروه آمار دانشگاه صنعتی اصفهان یعلمئتیهعضو 

 

ی تنظریم و گرردآوری محتر  انجمن آمرار ایرران، وظیفره رهیمدئتیهبسیار مفتخر  که 
را به بنده محول کردند. در طول مدت دکتر علی رجالی  قدرگرانکتابچه نکوداشت استاد 

 و  گردآوری کتابچه با افراد زیادی در تمراس برود  کره در مرورد دکترر رجرالی، خردمات
و از  ودلجرانشخصیتی ایشان مطالبی را ارسال کنند، همه این بزرگواران با  یهایژگیو

الی دکترر به دکتر رجالی  پذیرفتند. ایرن نشران از اهمیرت و جایگراه وا یمندعالقهسر 
 رجالی در بین جامعه علمی کشور دارد.

از معلرم درس حسرا  دیفرانسریل و انتگررال دوران  برارنیاولنا  دکتر رجرالی را بررای 
دکترر رجرالی در  ریتأثهای اخالقی و شنید . در آن زمان ایشان از ویژگی یدانشگاهشیپ

ر سراسرری در رشرته آمرار امر آموزش برایمان بسیار گفتند. تا اینکه دست تقدیر در کنکو
قبرول شرد . امرا ایرن برار در  اندکردهلیتحصرکه دکتر رجالی هرم در آن  یارشتهیعنی 

دکترر رجرالی در  ریترأثرسرید و براز هرم از دانشگاه نا  دکتر رجالی همیشه به گوشم می
ریاضی و آمار خیلی شنید . از اینکه کنفررانس آمرار،  یهارشتهامورات مختلف علمی در 

بره  منردعالقهها باع  شد که شد. این شنیده یگذارهیپامن آمار و... به همت ایشان انج
دیدار دکتر رجالی شو . اما چگونه؟ باز هم دست تقردیر باعر  شرد کره بررای فراخروان 

دانشگاه صنعتی اصفهان را انتخا  کنم و در مصاحبه علمی، دکتر رجرالی را  ی،علمئتیه
می برایم ثابت شد که دکتر رجالی چقدر آموزش و تدریس زیارت کنم. در آن مصاحبه عل

مفهومی را  سؤاالتدرس احتمال، برایشان اهمیت دارد، چراکه در حین تدریس بخشی از 
جویانی کره از احتمرال این مطالب را برای دانشر دیتوانیمپرسیدند و گفتند چگونه  از من

 دانند، بیان کنید؟نمی زیچچیه
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دا  دانشگاه صنعتی اصفهان درآمد  اما از شانس بد من بیمراری خوشبختانه من به استخ
کرونا باع  شد که خیلری دکترر رجرالی را از نزدیرا نبیرنم و بیشرتر از ایشران  ریگهمه

بیاموز . اما در طول همین دو سال و اندی که در دانشگاه صنعتی اصفهان هستم چندین 
خیلری از شراید  گر ایشان حضور نداشتندا واقعاًم که ایجلسه مشترک با دکتر رجالی داشته

دکترر رجرالی فرردی  انصافاً ... گروه پژوهشی آمار سیتأسمانند رسید، آنها به نتیجه نمی
کره  خرواهمیمرپیگیر، با انگیزه، دلسوز برای جامعه علمری کشرور هسرتند و از خداونرد 

 مستدا  باد. شانهیساعمرشان طوالنی و 
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 دکتر رجالی: همیشه معلم،
 و فروتن بااصالت، طبعخشو

 

 مسعود ماهوش
 76دانشجوی ورودی 

 یابیهوش بازار ریمد   

 کیگروه انتخاب الکترون                       

 
 ای که در کوی خرابات مقامی داری

 جم وقت خودی ار دست به جامی داری
 ای که با زلف و رخ یار گذاری شب و روز

 فرصتت باد که خوش صبحی و شامی داری
 ا  نیا ار طلبد از تو غریبی چه شودن

 تویی امروز در این شهر که نامی داری
 

با پنجمین کنفرانس آمار ایران بود که از سمت جنا  آقای دکتر  زمانهم، 1374سال 
یافتم تا کتابچه نکوداشت مرحو  دکتر بهبودیان را آماده نمایم و آن  تیمسئولپارسیان 

نیکو به نا  بزرگداشت اساتیدی که بر گردن  مراسم، سرآغازی گردید بر یا رسم
 شرویپاین مرز و بو  حق دارند. امسال که شانزدهمین کنفرانس آمار ایران را  یهایآمار

داریم،  پیشنهاد گردید که در نکوداشت جنا  آقای دکتر علی رجالی، من نیز چند سطری 
من بیش از حد جسورانه  بنویسم. هرچند در مقیاس بزرگی و بزرگواری ایشان، قلم راندن

 بود، ولی دوست داشتم که نا  من نیز در جمع خریداران یوسف بیاید.
لذا فرصت را مغتنم دانسته و به عنوان یکی از دانشجویان ایشان، چند سطری در مورد 

 نگار :خصوصیات اخالقی ایشان می
 همیشه معلم: -1
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ت انسانی همچون ای از خصوصیادر ذهن همه ما یادآور مجموعه "معلم"واژه 
بوده و از  "همیشه معلم"تالش و دلسوزی است. دکتر رجالی به تما  معنا یا 

کردند. به هر فرصتی جهت انتقال دانش و تجربه خود به اطرافیان استفاده می
 زدنقد "تصادفی، در پاراگرافی،  یندهایفرایاد دار  در امتحان پایان تر  

را مطر  نمودند. به ایشان یادآور  یسؤالرا شر  دادند و پس از آن  "تصادفی
اند و ایشان را تدریس ننموده "تصادفی زدنقد "شدیم که در کالس، مبح  

امتحان نیز فرصتی برای یادگیری است و از همان پاراگراا  "فرمودند که 
 . "آموزشی استفاده کنید

 اصالت: -1

ر در صدر دنیا، حضو یهادانشگاه نیترمطر از یکی از  یلیالتحصفارغ
و  هاکنفرانساجرایی حوزه آمار و ریاضی همچون برگزاری  یهاتیفعال
ریاضیات، ارتباطات گسترده با وزیران و  یهاخانهو تأسیس  هاشیهما

نمایندگان مجلس در موضوعات مختلف همچون نظا  آماری ایران و ... هیچگاه 
. همیشه یا چهره باع  نشد که چهره متفاوتی از آقای دکتر رجالی را ببینیم

 در برخورد با دانشجویان داشتند. اتکاقابلبدون نقا  و اصیل، دلسوز و 
 شوخ طبعی: -3

محال است که با آقای دکتر رجالی برخورد داشته باشید و از شوخ طبعی کال  
ای از شوخ طبعی ذاتی به همراه لهجه نشده باشید. آمیخته مندبهرهایشان 

ر این لهجه نهفته است، مراوده با ایشان را اصفهانی و تندی و تیزی که د
آماری، وقتی  هایروشنمود. به یاد دار  روز جلسه امتحان درس می ترنیدلنش

های امتحان مواجه شدیم، با نگرانی پرسیدیم که چرا حجم با تعداد زیاد برگه
زیاد است و ایشان در پاسخ با همان شوخ طبعی  قدرنیاهای امتحان برگه

اشاره به  –نگران نباشید، هر چی که مثل من گنده است  "فرمودند همیشگی 
 ."توش هیچی نیست –اضافه وزن خود داشتند 
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 فروتنی: -0

های اجرایی توانایی باالی مدیریتی و همچنین حضور در بیشتر عرصه رغمیعل
تخصصی، از حضور  یهاشیهماو  هاکنفرانسهای ریاضیات، انجمن آمار، خانه

را  ونشاننا یب یهاتیفعالزان بوده و فعالیت در پشت صحنه و در صحنه گری
که از دوران  یجمعدسته یهاعکسبیشتر دوست داشتند. در مروری که بر 

دانشجویی برایم یادگار مانده است داشتم، در اغلب آنها آقای دکتر رجالی در 
 گوشه عکس قرار دارد.

 توجه به همه دانشجویان: -2

 ترنخبهکه اساتید و معلمان، ارتباط بهتری با دانشجویان معموالً متداول است 
سطح علمی دانشجویان، نگاه و توجه  درنظرگرفتندارند، اما دکتر رجالی، بدون 

کرد و برای دانشجویان خود را به یا اندازه بین همه دانشجویان تقسیم می
 شد.مانند من، این یا موهبت و دلخوشی محسو  می یترفیضع

سالمتی و سربلندی ایشان را از خداوند منان خواستار  و امیدوار  در پایان 
مند دور، کماکان از فیض حضور ایشان بهره یهاسالجامعه آماری ایران تا 

 گردد.

 

1444همایش آمار در صنعت سال 
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 رجالی در بوته تاریخدکتر 

 

 غالمرضا محتشمی برزادران

 مشهدگروه آمار دانشگاه فردوسی عضو هیئت علمی 
 

  افرراد دارد کره از منبرع  تیو تربآموزش در  شهیبشر ر یو ماد یمعنو یهاشرفتیپ همه
 .شوندیم را یمعلم س ثاریو ا ، ابتکار، خالقیتمعرفت، تعهد

را  تیبشر تیاست که به حق چراغ هدا و معلمانی وامدار همه استادان جامعهمنظر  نیا از
علم و دانرش و پرژوهش  دیتول  ،کال  نافذ و عز  راسخبا  و اندداشتهنگاهو فروزان  روشن
 . اندکردهمحقق  را مرز و بو  نیا همه جهان و باالخص سازانندهیآجهت 

و معلمان، زمینه تربیرت نیرروی  دیاسات جلو توسطتعهد و ژرفانگری و رصد حرکت رو به 
 جهت و مسریر و تعیین   شرویپو در بیداری نسل  دینمایممتخصص و هوشمند را فراهم 

 و بره مررد  نومیدی را در انرزوا قررار داده  و یاس  دینمایمآینده ساز را ترسیم  محققان
را همرراه عزت  و  یستگیشا وی و استعداد فداکار و اراده می، تصمبلند همت  ی،خودآگاه

دکتر علی رجرالی  مسائلاز زندگی علمی یکی از مصادیق این  یاگوشه. حال به دینمایم
 :میدازپریم
آمرار از دانشرگاه اسرتانفورد  یمردرک دکتررا یه.ش. دارا 1334متولد سرال  یرجال یعل
 اریعنوان استادو از همان روز به گرددیبرم رانیبه ا 1327 ورماهیدر چهاردهم شهر کایآمر

و ادامه کار را بره عنروان عضرو   کندیآغاز م رازیدانشگاه ش یاضیکار خود را در بخش ر
سرال ادامره  04از  شیاصفهان مدت ب یدانشگاه صنعت یاضینشکدۀ علو  ردا یعلمئتیه

در هستى و اجتماع غافل است,  شی.  معلمى که خود را نشناخته و از نقش خودهدیکار م
 یکند.   دکتر رجال تیرا ترب دىیآگاه و مف روهاىین تواندینم

 یخوببرهجروان  از جمله اساتیدی است نقش خویش را در ایجاد زیرساخت پرورش نسرل
 و تما  توان  خود را مصروا دانشجو پروری و محقق پروری نموده است. شناسدیم
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 دیرجد انیکه دانشجو شودیمتوجه مدر حین تدریس دروس پایه از جمله ریاضی عمومی 
و  یاضیتفکر ر یول دانند،یرا م یاضیاصطالحات ر لش،یزمان تحص انیبرخالا دانشجو
و تروجهش   شودیم جادیدر فکر او ا یبزرگ ییرا ندارند. چرا یاضیر میقدرت درک مفاه

 . شودیمدر مدارس معطوا  آمارریاضی و  آموزشبه 
ل جروان در نسر آمار و ریاضری آموزشرا در جهت ایجاد تغییر در  ریناپذیخستگو تالش 

 .دینمایمرا دنبال  آنهان مدارس و ارتقای دانش معلما
 چون که: نموده یریگهدارا  مسئلهبسیار خو  

 الْحَجَر یالصِّغَرِ کَالنَّقْشَ ف یعِلم  فالْ
ی مسابقات ریاضی اندازراه ،یامدرسهنتیجه این تالش خالصانه سروسامان دادن آموزش 

آمرار،  یهاخانرهو  اتریاضری یهاخانهو پاداری  یاندازراه، یالمللنیبکشوری و  در سطح
ریاضری  یهراانجمنو انجمن آمار، ساماندهی در انجمن ریاضی  مؤثرفعالیت چشمگیر و 

بودن در بح  آموزش ریاضی و آمار از مدرسره ترا دانشرگاه، پیگیرری  گا شیپمعلمان، 
در  مؤثر، فعال در سال جهانی ریاضی و سال جهانی آمار، حضور یآمارشناسمصرانه نظا  

تنروع  و تخصصری م ینارهایسرمآمار، آموزش ریاضی و ، ریاضی یهاکنفرانس یبرگزار
ریاضی و آمار گوشره  و آگاه کردن جامعه به اهمیت و کاربرد علم یسازیعمومسعی در  

 .      باشدیمکوچکی از خدمات این معلم ارزنده و مخلص و ژرفانگر 
متفکرر، محقرق، دلسروز،  ور،آنرو، ادعرا، مبتکرریبر یمحققر آقای دکتر رجرالی معلرم و 

ظاهر و  یصفا یدارا ،ریناپذیخستگتن و متواضع، ، مروج علم و اخالق، فرواالطرااجامع
از ای است و اینهرا فقرط گوشره باوفا یهمکار و خو  دوستی باطن، اد  و آرامش، دانا،

   وی است. لیبدیب یهاخصلت
 یچندبعردو  محقق و دلسروز ینسل تیترب یبرا یسازنهیزم ایشانچون  یبا حضور افراد

 قق خواهد پیوست.به تح قطعاًریاضی و آمار  بامهارت
 از ر  کریم برای این انسان خدو  و عالم، سالمتی و توفیق آرزومند .
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 انشگاه صنعتی اصفهاند -ن پنجمین کنفرانس آمار ایرا

 
 

 

 
 
 

 سخنرانی تاریخی  دکتر رجالی  برای اهمیت دادن به آموزش آمار و احتمال در مدارس

 

 
 انشگاه فردوسی مشهدد -47ماه بانآ -ر نخستین سمینار آموزش آما
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 های علم و آموزشمدعا در حوزهایثارگر بی

 محسن محمدزاده درودی

 

عضو هیئت علمی بخش امار دانشگاه تربیت مدرس 

 و رئیس اتحادیه انجمن های ایرانی علوم ریاضی

 

در آستانه آیین بزرگداشت معلم فرهیخته و استاد دانشمند جنا  آقای دکتر علی رجالی 
تا شخصیت نکویش را در آیینه وجود پربرکتش به نظاره بنشینیم و بستاییم. اگر از  هستیم
را  یمردبزرگبینم  باید بگویم صاا و صیقلی چه می یشود در این آینه سؤالمن 
های او را خم های روزگار هیچگاه نتوانسته خم بر ابروی او آورد یا شانهبینم که سختیمی

علم و دانش، درد فهمیدن و  یهاراهکورهبینم که در عبور از می کند. فرهیخته انسانی را
فهماندن و مفهو  شدن را با تما  وجود به جان خریده تا به تما  معنا معلم باشد من در 

و به  وتعلممیتعلبینم که عشق به میهن، به بدیل را میاین  آینۀ صاا و شفاا استادی بی
و قلبش سرشار از شفقت و مهربانی است و در  زندیمبرق  در چشمانشدانشجویانش 

هایش از فرط طی طریق علم مندرس شده و دستانش کتا  زندگی است و کفش
 باالپوشی از تجربه و دانایی بر دوش دارد.  

نظیر است دکتر رجالی همه صفات خوبان را یکجا دارد. او نه تنها استادی برجسته و بی
 1332سال است. به یاد دار   درستکارو همکاری بلکه انسانی صدیق، دوستی صمیمی 

های مختلف از جمله دانشگاه صنعتی اصفهان که برای انتخا  محل کار به دانشگاه
ای از مصاحبه رئیس با ایشان آشنا شد . بیان خاطره بارنیاولمراجعه کرده بود ، برای 

یبایی لهجه و وقت دانشگاه تربیت مدرس نشان از صراحت کال  ایشان داشت، اما ز
بعد در  هاسالمجذو  اخالق و رفتار نیکوی ایشان کرد.  کامالً برخورد مهربانانه، بنده را 

 1334زمان برگزاری اولین کنفرانس آمار ایران و شروع فعالیت انجمن آمار ایران در سال 
زانه وقفه و پیگیر ایشان و دیگر بزرگان آماری کشور، نقش اثرگذار و دلسوهای بیبا تالش

که همکاری با ایشان جزء آرزوهای من شد. تا  یاگونهبهایشان برایم بیشتر هویدا شد 
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الز  بود برای سال  زمانهمدار مسئولیت انجمن آمار شد  و عهده 1341اینکه در سال 

ریزی و اعال  شده بود، برنامه سال جهانی آمارکه به عنوان  1413میالدی 

رد. خوشبختانه آقای دکتر رجالی که تجربیات زیادی از های مناسبی صورت پذیفعالیت
برگزاری موفق سال جهانی ریاضیات را داشتند، اولین کسی بودند که آمادگی خود را برای 

گونه همکاری با انجمن آمار در برگزاری سال جهانی آمار اعال  نمودند و با پیشنهاد همه
ریزی سال جهانی آمار و برنامه یگذارتاسیسریزی برای ایشان ستاد ملی و شورای برنامه

های خود را آغاز کردند. نوع نگاه و همکاری تخصصی فعالیت هایتشکیل شد و کارگروه
عوامل برگزاری  نیترمهمهای اثربخش ایشان یکی از وقفه و پیگیریهای بیو تالش

آماری در آن سال  اقدامات بسیار ارزندۀ کهیطوربههای سال جهانی آمار بود موفق برنامه
های علمی توسط کمیسیون بندی انجمنزمینه ارتقای رتبه انجمن آمار در ارزیابی و سطح

ها سرآغاز های وزارت علو ، تحقیقات و فناوری را فراهم آورد. این فعالیتانجمن
های بیشتر با ایشان در شاخۀ ریاضی فرهنگستان علو  جمهوری اسالمی ایران، همکاری

های ایرانی علو  ن پیشبرد ریاضیات فرهنگستان علو ، در اتحادیه انجمنکمیسیودر 
 راً یاخها و ریاضی کشور، در برگزاری اولین، دومین و سومین سمینار علو  ریاضی و چالش

های مناسبی را المللی برای توسعه پایدار کشور شد و فرصتدر جریان برگزاری سال بین
های خالصانه و شخصیت گیهای سازنده، ویژا دیدگاهبرای همکاری و آشنایی اینجانب ب

 بارز ایشان فراهم آورد.

های و عاری از تکلف وی، همچنین نگاه منتیبوقفه، بی یهایخدمتگزار ازآنجاکه 
است،  همیشه او  یزدنمثالدوراندیش و شجاعانه او در مسیر ارتقا و توسعه علمی کشور، 

 گذاران خدمتمرش طوالنی و سایه پربرکتش بر سر ستایم. عرا ستوده و هنوز هم می
 علم و دانش به خصوص در حوزه علو  آماری کشور مستدا   باد.

 ها  نسبت داشتآینه یپنداشت     دل تو با  همهتر از آنی که دلم میتو صمیمی
 روشنی از عاطفه و عشق گذاشت یکه از روز ازل  بر دل  تو     آیهاین خدا  بود  
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 1343خانه آمار اصفهان زمستان  رهیمدئتیو ه رانیانجمن آمار ا رهیمدئتیهدوره  نیزدهمیلسه مشترک سج
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 ناپذیر، معلمی خستگیدکتر رجالی

 صفیّه محمودی

    

 دانشکده علوم ریاضی  یعلمئتیهعضو 

 و مدیر گروه آمار دانشگاه صنعتی اصفهان

 

بره  یچندان ازیهستند و ن رانیا اتیاضیلب اهل رمعرا حضور اغ یدکتر رجال یجنا  آقا
 شانیتا حد امکان خالصه و کوتاه در مورد ا کنمیم یسع نی. بنابراستیبنده ن حاتیتوض

دکترر را  یبرا جنرا  آقرا یسال است که افتخار همکرار ستیبه ب ایصحبت کنم. نزد
غ دار .  بره جررات سررا یا  که در کمتر اسرتاد دهید شانیرا در ا ییهایژگیا  و وداشته

آموزش آنها، چره در  یمربوط شود، چه برا انیکه به دانشجو یگفت در هر مورد توانیم
 ،یلیشرغل آنهرا پرس از فرارغ التحصر یو چه حت انیدانشجو شهیمورد پرورش فکر و اند

در  یمحکرم و سرخت داتاعتقرا شانیبوده است. ا یستودن  یو تالش دکتر رجال یریگیپ
 سیاصرفهان تردر یسال که در دانشگاه صنعت یچهل و اند نیو در ا مورد آموزش دارند

 یهااند. تالشمتحمل شده یاریزحمات بس شانیهاآل دهیکردن ا یعمل یکرده اند ، برا
اصرفهان  اتیاضریاصرفهان و خانره ر یآموزش در دانشگاه صنعت طیدر بهبود شرا شانیا

 است.  شیدرخور ستا
. ولری از میابرودهمعلم یا و  میاداشته، معلم میاگذرانده اغلب ما مدت زیادی را در کالس 

دکترر رجرالی را یکری از  تروانمیمر تأجرر، بره ا داشرتهو  ا دهیدبین همه معلمینی که 
معلمین بنامم. در جلسات مختلف بررای ارتقرای  نیرتریگسختو   نیترفعالدلسوزترین، 

 زهیباانگو  یپرانرژانتظار  حد بیش ازو ایشان را  ا یط دانشکده و آموزش شرکت کردهشرا
یی هرایریگمیتصم. در استبرجسته و ستودنی  واقعاًو احساس مسئولیتشان برایم  ا دهید

منفعت دانشجویان و آینده  شانیاصلا  که دغدغه ا ، احساس کردهکه نظراتشان را شنیده
بعضری از اعضرا  ی گاهی باع  کدورتاصرار ایشان بر نظرشان حت .آموزش جوانان است

آمدند و بر نظراتشران دافشان در تعالی آموزش کوتاه نمیاز پیگیری اه شد ولی ایشانمی
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هرای ایشران در شرایط کنونی آشنایی بیشتر جوانان با طرز فکر و انگیزهکردند. می دیتأک
 است. الز بسیار 

جوانران  جای چنین بزرگوارانی در صدر اسرت و هرچره بیشرتر قدرشران را بردانیم و بره
 مملکت است. سازانندهیآ یورزشهیاندکنیم به سود  شانیمعرف

 

های این روزگارز بوسیدنی  

شان بود دست آموزگاریکی  
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 دکتر رجالی در مورد آقاییادداشتی           

 

 علی موحدیحسین

 دبیر ریاضی       

 
آموزان و پیشبرد دانش جنا  آقای دکتر علی رجالی، استاد برجسته دانشگاه، همواره برای 

آموزان و دبیران نه تنها در اصفهان، بلکه اند، ارتباط با دانشدبیران کوشش فراوانی داشته
آموزان را در دادند، برای اولین بار کار گروهی دانشهای دیگر نیز انجا  میدر شهرستان

برای اولین بار  اندازی کردند، همچنینایران شروع کردند، مرکز تحقیقات معلمان را راه
های دیگر خانه خانه ریاضیات اصفهان را تشکیل دادند، سپس به تدریج در شهرستان

های مختلف خانه ریاضی در شهرستان 04که تاکنون ریاضیات تشکیل شد، به طوری
های ریاضیات در سراسر کشور موجب شد که آقای دکتر تشکیل شده است، گشترش خانه

های ریاضیات را مطر  و مراحل قانونی طر  ایجاد شورای خانهرجالی و دکتر خردپژوه، 
 آن را طی کردند.

قدر تحت تأثیر قرار وقتی پروفسور هوخندایا از خانه ریاضیات اصفهان بازدید کرد، آن
گرفت که اجازه خواست در هلند خانه ریاضیات تشکیل دهد و سپس کشورهای دیگر 

 نه ریاضیات تشکیل دهند.نظیر فرانسه و بلژیا اجازه گرفتند خا
آموزان و دانشجو و معلم آورد که دانشجنا  آقای دکتر رجالی همواره فضائی به وجود می

اندازی مرکز تحقیقات معلمان و و استاد دانشگاه در آن حضور داشته باشند. دکتر رجالی راه
د و برگزار مپیاد و تورنمنت شهرها را پیشنهای سمینارهای مختلف و مسابقات االبرگزار

کردند. جنا  دکتر رجالی همیشه پژوهشگر در آموزش ریاضیات بودند و یکی از 
گذاران انجمن آمار ایران است، همچنین جنا  دکتر رجالی بزرگوار بیشتر وقت خود بنیان

 گذارند.را در خانه ریاضیات می
 است. لیسانس دانشگاه شیراز بودهجنا  دکتر رجالی دانشجوی اول لیسانس و فوق
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اندازی مرکز محاسبات دانشگاهی به جنا  دکتر رجالی جایزه وزیر علو  را به دلیل راه
 دست آوردند.

المللی های بینجنا  دکتر رجالی جایزه بنیاد ریاضیات استرالیا را برای شرکت در کنگره
 آموزش ریاضی به دست آوردند.

ابقات ریاضی را در کنگره جنا  دکتر رجالی جایزه پاول اردیش فدراسیون جهانی مس
 المللی آموزش ریاضی به دست آوردند.بین

 جنا  دکتر رجالی جایزه ترویج علم ایران را به دست آوردند.
 جنا  دکتر رجالی جایزه دکتر بهزاد  انجمن ریاضی ایران را هم به دست  آوردند.

معرفی انجمن آمار جنا  دکتر رجالی استاد برتر آمار منتخب مرکز آمار ایران بود که با 
 .ایران از استاد برجسته دکتر رجالی تقدیر به عمل آمد
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 ی پرشور آموزش: دلبستهرجالی علی کترد

 محمدقاسم وحیدی اصل

 دانشگاه شهید بهشتی هیئت علمی بازنشسته

 
 

شرانس را ایرن ، ا کره وارد خردمات دانشرگاهی شرده 1321بسیار خوشحالم که از سال 
معلمانی برجسته بروده ای که که با افراد فرهیخته  قرار بگیر ییهاتیقعموا  که در داشته

رجرالی دکترر علری اند، آشنا شو . خدمات شایانی به عالم علم و فرهنگ این کشور کرده
 .علمی است یهاتیشخصیکی از این 

ه به ای بود کاگر درست خاطر  مانده باشد، در جلسه، که دکتر رجالی را دید  بارنیاول     
دعوت شادروان دکتر علی اکبر جعفریان در گروه ریاضری، آمرار، و کرامپیوتر مرکرز نشرر 

تعطیل  هادانشگاه  دانشگاهی تشکیل شده بود. زمانی بود که به مناسبت انقال  فرهنگی
مرکز تحت هدایت یف ألعلمی استادان عمدتاً مصروا ترجمه و ت یهاتیفعالو  ندشده بود

بره وجرود  هادانشگاهتعطیلی  یهود که برای اشتغال استادان در دوربشده نشر دانشگاهی 
 شرد،اصرلی می یهرابح سررعت وارد . در این جلسه با فردی آشنا شد  که بهبود آمده

د و به کرمی توجهجلب زودو صمیمانه صحبت و بنابراین دلسوزی،  با فکر، سر شمرده، از
بود که همیشه آن را حفظ کرده  دکتر رجالی ماندگار یهاخصلتاین، از آن آمد. چشم می

  ان آن را صفت شاخص او دانست.توو می
ریاضی بیشتر شد تا اینکه بره  یهاکنفرانسپس از آن بود که دیدارهای ما اغلب در      

شادروان و مند از جمله شادروان دکتر محمدرضا مشکانی همت تعدادی از همکاران عالقه
سریس انجمرن آمرار أتفکرر  ،ازجمله خود دکتر رجالیای دیگر دهعدکتر جواد بهبودیان و 

دکتر رجالی در شد. عملی کنفرانس ریاضی در اصفهان  نیکمیو  ستیب یهایران در حاشی
  .این اعضا بود یجمله ازمن هم انتخا  شدند و سس ؤاعضای هیئت می زمره
آمار را  انجمن یهریمدئتیهای که افتخار عضویت در شورای اجرایی یا در چند دوره      
 درسرتیمرالی چنردان  ضرعخصوص انجمن واول که به یهاسالمخصوصاً در  ،ا داشته
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نیراز  هر نوعقع ادر مو ،نبود هم رهیمدئتیهدکتر رجالی با اینکه در مواقعی عضو  ،نداشت
زد کره وآتش میخود را به آ و برای پیشبرد کارها واقعاً  کرداز هیچ کمکی فروگذار نمی

در برگزاری اولین کنفرانس آمار ایرران در شاخصی از آن نقش بسیار تأثیرگذار او  ینمونه
 .داشت ییسزاهبکه در تثبیت انجمن نقش  ستادانشگاه صنعتی اصفهان 

از طرا سازمان ملرل  "سال جهانی ریاضیات"میالدی به عنوان  1444اعال  سال       
با کارهای اجرایی علمی را  یترین تعامالت در زمینهکرد که بیش متحد، فرصتی را فراهم

مراجرع رسرمی کره از این ترشیپجالب این بود که بسیار  یداشته باشم. نکتهدکتر رجالی 
خصوص وزارت علو ، از این موضوع اطالع پیدا کرده مقدمات کرار را فرراهم کشور، و به

شخصری و دنبرال  ییرل عالقرهگیری به دلرسمی تصمیم یخارج از دایرهافرادی آورند، 
وزارت  کردن جریان حوادث مهم علمی، از این اتفاق اطالع پیدا کررده و برا تمرا  تروان،

رویداد مهرم، به مناسبت این  یچشمگیر یهاتیفعالو  هاداشتند که برنامهرا بر آن علو  
د دار  را به یرا رجالی دکتر و ، شادروان احمد بیرشاهاتیشخصین از میان ا ترتیب دهد.

بره ریاسرت افتخراری  "سرتاد ملری سرال جهرانی ریاضریات"که بالفاصله برا تشرکیل 
در مرن  وقت و ریاست وزیر وقت علو  به عضویت حقیقی آن انتخا  شدند. جمهورسیرئ

 سرالطبق مصوبات ستاد ملی  و مداشتبه عهده ریاست انجمن آمار را آن زمان مسئولیت 
. شردندیاضی و آمار عضو حقوقی آن محسرو  میر یهاانجمن ، رؤسایجهانی ریاضیات

سرای ؤکره برازهم ر را در نظرر گرفتره بروداجرایری  یهیرا کمیتر ،نیرعالوه بر استاد 
در آن ازجملره دکترر رجرالی ریاضی و آمار و بعضی از اعضای حقوقی سرتاد  یهاانجمن

در  نظمبه طور م، این کمیته به ریاست معاون پژوهشی وقت وزارت علو  .عضویت داشتند
  .شدو در آن تصمیمات اجرایی گرفته می کردبرگزار میهر هفته الاقل یا جلسه 

ای گسرترده یهراتیفعالرکت وجود ستاد سال جهرانی ریاضریات به باین دوره و در       
 یهراانجمنمتعدد تشکیالتی در رابطه برا  یهاشیهماو جلسات  و از قِبلِ آن،انجا  شد 

چشمگیری از طرا وزارت علو  مالی  یهاکما د و انجمن آمار،ریاضی و آمار تشکیل ش
الی انجمن و معرفی انجمرن تشکیالتی و م یاینها در تقویت بنیه یت کرد که همهدریاف

واگرذاری ، یادماندنیبه ای از این قبیل اقدامات. نمونهمؤثر داشتندعا ، نقشی  یبه جامعه
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: آمرار " کترا  یهبرود کره ترجمر شاخصراد تعدادی کتا  برای ترجمه به تعدادی از اف
و نیرز برا همرین سرتاد  یهکه به هزینراز آن جمله است  "هاناشناخته راهنمایی به سوی

چاپ و برای توزیع و فروش در اختیار انجمن آمار قرار داده مرکز آمار ایران  یهامساعدت
دکترر  یتنرهیگیرری یان دوره و واقعاً با پکه آن هم طی ای تریاجتماعکاری البته شد. 

بود که بازهم با پیگیری او منجر به  "ریاضیات اصفهان یخانه"رجالی انجا  شد، تأسیس 
در اصرفهان  "آمرار یخانره"ع مؤسسات در کشور شد. تأسیس ای از این نوتأسیس رشته

هم در تعاقب آن، بازهم از ابتکارات دکتر رجالی بود که به همت او و تعدادی از همکاران 
 اصفهان متحقق شد. یهادانشگاهایشان در 

به گمان من، محرک اصلی  کهاصلی را گفت  یی این مطالب، یا نکتههباید به هم     
آموزش  ،اول یهآموزش در درجدر تما  طول خدمت اوست و آن عشق او به  دکتر رجالی

گفته شود گر ا اغراق نیست .سو  است یهدو  و آموزش آمار در درج یهریاضیات در درج
کرده است. اگر او خود را وقف آموزش و  هنظر کردها صراچیزدکتر رجالی از بسیاری که 

حرس جای خالی چنین فرردی را در عرالم ریاضریات ایرران خرالی  بساچهکرد نمیچنین 
  .کردیممی
در راه  همچنرانبرای دوستم دکتر رجرالی آرزوی عمرری طروالنی دار  و آرزومنرد       

ویژه در اعتالی انجمرن آمرار ایرران و تبردیل آن بره انجمنری داا و آمالش، بهتحقق اه
 تراز اول موفق و پیروز باشد. یهاانجمنشأن هم



 

 



 165 شانزدهمین کنفرانس آمار ایران

 

 مکتب رجالی

 یامیر هاشم

 دانشکده ریاضی یعلمئتیهضو ع 

 ندانشگاه صنعتی اصفها 
 

 شکسروتینروان پبره ع یرجال یدکتر عل یآقا ستهیچند سطر را به افتخار انتخا  شا نیا
بره جامعره  یدکتر رجال یخدمات آقا انی. قصد بسمینویم 1041در سال  رانیبرتر آمار ا
سرال  12 یولر سرت،ین دهیپوشر یخدمات بر کسر نیا رایکشور را ندار ، ز یاضیآمار و ر

نوشرتار  نیبه من آموخته است که در ا ییهادانشکده، درس ایدر  شانیهمکار بودن با ا
 یدر فضا یمکتب شان،یمنحصر به فرد ا یهایژگیکنم. و انیها را باز آن یبرخ خواهمیم

که از دل  یمکتب خوانم؛یم "یمکتب رجال"کرده است که من آن را  جادیکشور ا یآموزش
ماننرد  ییهاتوسط نهاد دوار یکه ام هاداصفهان پا به عرصه وجود ن "اتیاضیخانه ر"آن، 

نوشتار تنها به دو بعد مهرم  نیثبت شود. من در ا یعلماثر ماندگار  ایبه عنوان  ونسکوی
 .کنمیاشاره م "یآموزش تیشخص"و  "یاجتماع تیشخص" یعنیتفکر،  نیدر ا

های مرا در ، گراهی اوقرات، اظهرار نظررات و قضراوتمتأسفانهالف( شخصیت اجتماعی: 
از عواقرب ها یرا نگرانری دانشگاه به دالیل مختلف، از جمله ضعف، شر  از بیران دیردگاه

جالسان "ها، دقیق و درست نیست. به قول آقای دکتر محمد فاضلی، تبدیل به اظهار آن
کنیم ولی احساس و نظر واقعی خود را بیان ایم. در جلسات زیادی شرکت میشده "گردگو
صریح علمی. صراحت لهجره آقرای  اظهارنظراندیشیم تا کنیم. اغلب به مصلحت مینمی

 آنچره جلسات و در مقابل هر مسئولی، برای من بسیار آموزنده برود. دکتر رجالی در همه 
تجربه شود بیان نقطه نظرات علمی و اعتراا بره  آموزشی فضای در که است انتظار مورد

بعرد شخصریت  نیتررمهم، از دیدگاه من اشتباهات )همراه با عذرخواهی( است. از این رو
ست که شاید این روزها در فضرای علمری اجتماعی آقای دکتر رجالی، رک بودن ایشان ا

در فضای  یعلمئتیهکشور کمتر یافت شود. به نظر ، از جمله انتظاراتی که از یا عضو 
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داند، بره ، داشتن صراحت لهجه است. اگر یا استاد به چیزی که نمیآموزشی باید داشت
تواند هی کند، میها عذرخوابیان و به خاطر آن وضو بهصراحت اقرار کند و اشتباهاتش را 

گیری بهترر شخصریت اجتمراعی او )منظرور بهبرود رفترار در هدایت دانشجو برای شکل

نظرات و احساسات خرود را بیران  یراحتبه، هاانسان ایجامعه در اگر. باشد  مؤثرمتقابل( 
 "الکنیسرم اجتمراعی"، آن جامعره دچرار کنند و به خاطر اشتباهاتشان عرذرخواهی کننرد

سرواد "هایی چرون ، نقطره مقابرل پدیردهد. صراحت لهجره و پرذیرش اشرتباهنخواهد ش
   ست.ا "توهم دانایی"و  "مصنوعی

 ( شخصیت آموزشی: یکی از نکات بارز در شخصیت آقای دکتر رجالی، توجه ایشان بره 
آموزش و اهمیتی است که برای آموزش در کلیه مقاطع )نه تنها دانشگاه( قائرل هسرتند. 

. "آموزش یا صنعت اسرت"ای که از ایشان به یادگار دار  این است که لهجم نیترمهم
ها خواهم پرداخرت. در این جمله حاوی نکات ارزشمندی است که در ادامه به برخی از آن

های پیشررفت هرر کشروری بردانیم، واقع، اگر علم، آموزش، تکنولوژی و نوآوری را پایره
، نگاه صنعتی د. اما فارغ از اهمیت آموزششورکن پیشرفت محسو  می نیترمهمآموزش 

به آن چه معنایی دارد؟ یا صنعت باید هدفمند باشرد و هردا آن سراخت یرا کراالی 
ضروری باشد. هدا از تولید یا کاال باید رفع حداقل یا نیاز باشد، در غیر این صرورت 

باید بره رضرایت ، در تولید یا کاال حالنیدرعتواند به کارش ادامه دهد. تولیدکننده نمی
شود، باید نتیجه ارائه آن در کننده نیز توجه کرد. وقتی یا کاال به بازار عرضه میمصرا
و ارتقرای کیفیرت  یروزرسرانبارزیابی شود. به طور پیوسته باید در  موردنظرهای رفع نیاز

غرات از طرفی برای فروش بهترر بره تبلی د.( تالش کرییافزاهمریزی و تولیدات )با برنامه
، نسلی است که بهتر )نسبت بره کسرانی کره محصول صنعت آموزش .ای نیاز استحرفه

گیرد. همین جمله سراده بره عنروان کند و مسئوالنه تصمیم میاند( فکر میآموزش ندیده
های برتر اروپرا اسرت( اعرال  شرده رسالت دانشگاه ای تی اچ زوریخ )که یکی از دانشگاه

  .است

هایی است که مبهم در صنعت آموزش این است که خروجی آن انسان نکته مهم و شاید 
شوند و مشکلی که آموزش کشور با آن مواجه بوده است این است کره بالنده می جیتدربه
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این تغییرات برای همگان به وضو  مشهود نیست )و به عبارتی به راحتری قابرل کتمران 
ریزان خررد و کرالن در ط برنامرهای توسراست(. همین امر باع  ایجاد مشکالت عدیرده

 هرایروشتروان برا کشور شده است. باید پیوسته به آنان ترذکر داد کره آمروزش را نمی
های دستوری( و یا پلیسی مدیریت کرد. آموزش از جنس علو  انسانی نامهمهندسی )آیین

ید با خرد دارد. اولین نیاز آموزش آرامش است. با سروکارها است، زیرا با رشد فکری انسان
علمی، کمرا گررفتن از متخصصرین آمروزش و ارزیرابی محصروالت  هایروشجمعی، 

ای بتوانم بگویم که بخش عمده عمرر حرفره جرئتشاید به  .آموزشی آن را مدیریت کرد
و برا  بسیار باال یانرژ بااست. ایشان همواره  آقای دکتر رجالی در همین راستا صرا شده

 مکترباند مدیریت آموزش در کشرور را اصرال  کننرد. در علمی، تالش کرده هایروش
در دوره کارشناسی( و مردیریت  ژهیوبه، عمده توان دانشگاهی باید صرا آموزش )رجالی

کره امرروز بره کیفیرت  قردرهر آنآن )به منظور بهبود آموزش( شود. ایشان اعتقاد دارند 
قردردان زحمرات آقرای دکترر  .، فردای بهتری در انتظار ما خواهد برودمیشیاندیبآموزش 

 .رجالی در پیشرفت آموزش کشور هستم و برای ایشان آرزوی سالمتی دار 

 ()نیما یوشیج.اندازدبخشد، راه می، قوتم میداردروشنم مى ،یاد بعضى نفرات
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 استاد دوره تحصیل نیرگذارتریتأثاستاد رجالی، 

 

 محمدرضا هوشمند اصل

مپیوتر دانشگاه گروه علوم کا عضو هیئت علمی

 محقق اردبیلی

 

 بر عالوه که است فرزانگانی و اندیشمندان  مدیون ایران عزیزمان کشور حیات علمی
 اجتماعی و علمی عمیق تحوالت موجب خود یفشانجان و نوآوری با دانش، انتقال
 رگیبز افتخار ،متحصیل دوره دتیااس نیرگذارتریتأثیکی از  مورد در صحبت امکان. اندشده
 از چند مطالبی  تا شد فراهم  برایم امکان و فرصت این که هستم شاکر را خدا و است

 . بدهم ارائه رجالی علی دکتر آقای جنا  ارجمند ، استاد ارزنده خدمات
مفصل  به طور هانشانجوائز و آموزشی،  یهاتیفعال، هاتیمسئولراجع به زندگینامه، 

ن، در ابتدا به اختصار به مواردی از زندگینامه ایشان اشاره نوشته شده است، لذا در این مت
 .کنمیم

 و ابتدایی تحصیالت. شدند متولد شهر اصفهان در 1334 سال  در رجالی علی دکتر
 را ریاضی رشته ارشد کارشناسی و کارشناسی یهادورهگذراندند و  اصفهان در را متوسطه

 به موفق در دانشگاه شیراز، اولی رتبه به توجه با رساندند.  اتما  به شیراز در دانشگاه
 1327 سال در و  شدند آمریکا استانفورد دانشگاه از دکتری دوره  تحصیلی بورسیه  کسب

 ایران، به  مراجعت از بعد.  شدند لیالتحصفارغ استانفورد دانشگاه  از آمار دکتری زمینه در
 دانشگاه در سال ای مدت به سپس راز،شی دانشگاه در ابتدا ، یعلمئتیه عضو عنوان به

 یهاتیفعال به  مشغول اصفهان صنعتی دانشگاه در 1324 سال از نهایت در و اصفهان
 جوایز ریاضی، آموزش و ترویج در ایشان گسترده یهاتیفعال به توجه با .شدند علمی

 شاردی پل یجهان جایزه ایرانی برنده نخستین ایشان. است شده اعطا ایشان به متعددی
به  ایران ریاضی انجمن بهزاد ملی جایزه  ،1341 سال در.  هستند میالد 1441 سال در

 در ایشان ارزشمند خدمات و ریاضی آموزش گسترش در ارزنده نقش. ایشان اهدا شد
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 موجب کشور، آمار توسعه ملی برنامه اجرای و آماری نظا  یسازمدرن آمار، آموزش زمینه
 عنوان و  آید به عمل تجلیل ایشان از ایران آمار مرکز توسط ،1347 سال رد که  شد

 .بشود اعطا ایشان به  کشور آمار برتر استاد

 یهاتیمسئول نو، یهادهیا ارائه در خالقیت نیز و پذیریمسئولیت حس به توجه با
 ریاضی، آموزش عرصه در ایشان خدمات نیترمهم از یکی. اندبوده دارعهده را متعددی

 خانه توسعه  برای موفق به الگوی بعداً که بود اصفهان ریاضیات خانه یگذارانیبن
و هم  هستند ریاضیات هایخانه مؤسس عضو ایشان. شد کشور سراسر در ریاضیات

 یهاکنفرانس یگذارانیبن. دارد کشور سراسر در شعبه 32 از بیش ریاضیات خانه اکنون
 در مشارکت ایران، ریاضی معلمان آموزشی علمی یهاانجمن دیهاتحا و ریاضی آموزش

 ریاضیات پیشبرد کمیته یاندازراه در مشارکت  ایران، ریاضی مسابقات یگذارانیبن
 و ارزنده خدمات گویای دیگر مسئولیت هاده و ایران اسالمی جمهوری علو  فرهنگستان

 . است ریاضی شآموز ترویج و دانش و علم عرصه در ایشان ماندگار

  تواندیم ات،یرا به همراه جزئ شانیا  سیتدر وهیو ش یعلم یهاتیچند نمونه از فعال انیب 
 . دیرا مشخص نما شانیا ریناپذیخستگ تیشخص یتا حدود

 :تولید رده به خدمات رده از آموزش تبدیل  

 علمی فعالیت مشغول به  یعلمئتیه عنوانبه اصفهان صنعتی دانشگاه در که یزمان از
 آموزش مشکالت کاستن یا در زمینه حل راهکارها، و هادهیا ارائه با نمودند تالش شدند،
 تواندیم ،وپرورشآموزش و دانشگاه بین سازنده ارتباط. بردارند را یمؤثر یهاقد  ،ریاضی

 رده زا آموزش تبدیل بیان اینکه ایشان با. نماید جبران را آموزش هماهنگی در موجود خأل
 رشد و پایدار توسعه در تواندیم زیربنایی و صحیح آموزش   اینکه و تولید رده به خدمات

 یا شاخص عنوانبهرا  ایشان سعی نمودند این موارد ، کند ایفا را کلیدی نقش  اقتصادی
 و اصفهان ریاضیات خانه  یگذارانی. بنمطر  نمایند کشور یهایزیربرنامه در اساسی
جزو  وپرورشآموزش و دانشگاه  نیماب  پلی همانند شهرها، سایر به آن فقمو توسعه

 اساسی و اولیه برای نیل به این اهداا بود.  یهاگا 
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 هجایز یاهدا سمامر در ضییار زشموآ یالمللنیب نکمیسیو ئیسر ،تیگآر رفسووپر خانم
 کترد  نتخاا درمو در: دیگویم مکزیا در 1441 لسا در لیجار کترد به یشارد ولپا
 هیکوتا فرصت در من ،گفت تبریا ضییار تمسابقا نیجها نسیورافد  به باید  لیجار

 ایبر محلی قعوا در خانه ینا شد  که متوجه ،شتمدا یدزدبا نصفهاا تیاضیار خانه از که
 .ستا نمعلما و ننااجو بین   ضییار چالش دیجاا ایبر محیطی و ضییار نشدا شگستر

 :ایران آمار کنفرانس  

 دکتر. شد برگزار اصفهان صنعتی دانشگاه در 1371 سال در ایران آمار کنفرانس اولین
 دارعهده را کنفرانس این از دوره اولین  برگزاری مسئولیت کنفرانس، این گذارهیپا رجالی

تالش  با نهایت در و شوندیم هایسخت متحمل آن برگزاری برای سال یا. شوندیم
 سهیرئئتیه اصفهان، صنعتی دانشگاه ریاضی دانشکده  ایشان و همکاری ریناپذیخستگ

 بیش حضور با و ایران آمار مرکز  جمله از مؤسسات از برخی و ایران آمار انجمن دانشگاه،
 برگزار هاکنفرانس پربارترین از یکی آمار، کارشناسان و نظرانصاحب از نفر پانصد از
 دغدغه و هدا از  رجالی دکتر کنفرانس، این برگزاری یاهیسخت رغمعلی. شودیم

 کنار در و نبودند غافل بوده، مدارس در آمار و ریاضی آموزش به کما که خودشان اصلی
 مدارس در آمار تدریس جایگاه" عنوان تحت زگردیم یا آمار، تشکیل کنفرانس  اولین
 در. کنندیم یزیربرنامه را رشوپروآموزش ریاضی دبیران ویژه سمینارهای نیز و "کشور
 چهارصد دو هزار از بیش با آمار تخصص کتب یالمللنیب نمایشگاه برگزاری کنفرانس این

 از ایشان شناخت گویای همگی آماری، یافزارهانر  نمایشگاه  برپایی نیز و عنوان
  رشته این کردن عمومی و رشد به کما نیز و آمار  زمینه در جامعه آتی و موجود نیازهای

 دکتر زحمات از قدردانی برای یاجمله دانشگاه وقت ریاست سخنرانی در. است بوده
 : کنمیم قول و نقل ناً یع که شده عنوان رجالی

 رجالی دکتر آقای جنا  ارجمند برادر کنفرانس اجرایی مسئول به متعلق خاص تشکر"
 قبول مورد... انشاا اندگذاشته مایه رسمینا این برگزاری در خود چیز همه از قتاًیحق که است
 "شود واقع حق درگاه



 نکوداشت دکتر علی رجالی 172

 

 بدون  و دیورزیم عشق آن به  باشد، ریاضی اعتالی وظیفه انجا  از صحبت وقتی آری،
 در  هست خاطر . کردینم دریغ خود سالمتی و زندگی وقت، از  توقعی،  نیترکوچا
 چند ماه. داشتیم ایشان با را صادفیت ندیفرا درس کنفرانس، برگزاری به منتهی تر  همان
 ایشان که بود هشد زیاد یبه حد کنفرانس کارهای تراکم کنفرانس، برگزاری به مانده

 خواستند لذا بیاید، پیش تصادفی ندیفرا درس برگزاری در خللی شاید کردندمی احساس
 درس ادامه نس،کنفرا اتما  از بعد. شود موکول کنفرانس از بعد به هاکالس برگزاری که
 . نمودند دنبال یوکاستکمتابستان بدون هیچ  طول در را

 : دروس تدریس شیوه  

 برای که رسدیم ظهور به زمانی هنرمندی این واالی حد و است هنر یا آموزش شیوه
 حمل را اشراق مصداق اینجا در.  بشود ایجاد مطلب در اشراق  و عمیق فهم امکان متعلم،

.   است آموزشی مطالب الگویی شناخت بیشتر و ،دهمینم قرار کلمات باطنی فهم مبنای بر
 داشتند، مدنظر را اصلی رکن سه همیشه رجالی دارای سبا آموزش خاص بودند و دکتر

 اینکه به توجه با. مسئله حل توانایی  و مطلب درک تدریس، برای اصلی منابع از استفاده
 ،کردندیم تدریس را درسی وقتی لذا بود، انگلیس بانز به شتریب زمان آن در درسی منابع
 مسئله این و بود فارسی به کالمی توضیحات و انگلیسی به تخته روی بر ایشان نوشتار
 با و بخوانیم یراحتبه اصلی منبع روی از را موردنظر درس به مرور که کردیم کما
 واهمه بدون که شدیم موجب مطالب عمیق و صحیح آموزش. کنیم برقرار ارتباط کتا 
 مطالب انتقال کیفیت ایشان به اهتما .  باشیم طر  شده  تمرینات حل و تحلیل سراغ

 در بین دانشجویان شده بود که یا خوداتکایی موجب کمیت، بر آن تقد  و آموزشی
.   دانستیم دانشجو خود توسط مسئله حل در را ریاضی مطالب فهم کلید. فراهم بشود

 کتا  روی از تصادفی ندیفرا درس برای مونهن عنوانبه
  A First Course in Stochastic Processes  هراوقت خیلری و کردنردیم تدریس، 

 کرالس در قبلری آمرادگی با و کنیم حل مسئله تعدادی تا میرساندیم صبح به را هاشب
 . باشیم داشته حضور

  :راه اندازی مرکز محاسبات دانشگاه صنعتی اصفهان
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که خالقیت و  کنمیممطر   جهت آن ازمرکز محاسبات دانشگاه را  یاندازراهمسئله 
خدمات بسیار ارزنده در زمینه توسعه دانش نوپای کامپیوتر در  منشأمدیریت علمی ایشان، 

  مدیون این زحمات هستم.   شخصاًسطح دانشگاه بوده و خود  
 دارعهردهرا  دانشگاه صنعتی اصرفهان مرکز محاسبات یاندازراهمسئولیت  1332در سال 

. در آن کنندیم یاندازراه 1337را در سال دانشگاه  یرساناطالعو سپس  مرکز   شوندیم
سراخت    MainFrame مجهز به سیسرتم کرامپیوتری  مرکز محاسبات دانشگاه زمان  
 تندتوانسریمرعالوه بر امور آموزشی با ایرن سیسرتم، دانشرجویان و  بود  IBM شرکت 

ی خودشان که بیشتر به هاپروژهامکانات این مرکز جهت  انجا   از  یروزشبانه صورتبه
سراعته  10 صرورتبهبود،  استفاده کنند. در مورد چرایی فعالیرت ایرن مرکرز  PL1زبان 

منوط بره  یسینوبرنامهبهینه از امکانات،  فعالیت   یوربهرهایشان اعتقاد داشتند که برای 
مرکرز  1337در هر ساعت از زمان صرورت بگیررد. سرال  تواندیمست و ساعت خاص نی

 یسرینوبرنامهبرا زبران  یسینوبرنامه( شد و PCمجهز به تعداد زیادی کامپیوتر رومیزی )
پاسکال را در آن زمان تجربه کرد . در زمان آزمرون کرامپیوتر دوره دکترری در روسریه، 

با کامپیوتر مربوط به چه زمانی است، جوا  ژوری از من پرسیدند که زمان آشنایی   ئتیه
 یهاسرتمیس باعرضره زمرانهمنبرود کره  یبراورکردن، برای آنها 1411داد  حدود سال 

در  ایران نیرز  هاستمیسکامپیوتری شخصی در آمریکا، در فاصله زمانی بسیار اندک، این 
ثمرره ترالش و قرار گرفته باشد. فرراهم شردن ایرن امکانرات در آن زمران،  مورداستفاده

 دکتر رجالی بود. مؤثرپیگیری 
/ هشتم و سی ٔەرشد آموزش ریاضی/ دورنامه را با جمالتی از  دکتر رجالی که در نشریه  

 .رسانمیمبه پایان چاپ شده است،  1344 پاییز/ 1 ٔەشمرررار

 حسرا  دبیرسرتان در اگر  کند، مسلط باشد. مثالًهر معلمی باید به علمی که تدریس می
د تدریس کند، باید آنالیز را خو  بداند و بر درس خواهمی حسابان یا انتگرال و فرانسیلدی

هاسرت روز و آماده کند. رجرالی سالآنالیز مسلط باشد. برای هر جلسه تدریس، خود را به
ای را بدون مطالعه حداقل دو سه کند، ولی هیچ جلسهدرس احتمال دانشگاه را تدریس می

س، تدریس نکرده است. دانشجویانم شاید به خاطر دارند، یا شب که ساعت قبل از کال
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مرا ببخشید، "ها گفتم: در کنار همسر عزیز  در بیمارستان بود ، فردا کالس رفتم و به آن
من دیشب نتوانستم درسم را آماده کنم. با پوزش فراوان اجازه دهید امرروز وقرت شرما را 

د یا کالس جبرانی برای ایرن سراعت در آینرده تلف نکنم و به من لطف کنید و بپذیری
کنم، برای هر عنوان شاگرد کوچا معلمان ریاضی ایران تالش میمن به "داشته باشیم.

جلسه کالس درس، موضوعی اجتماعی و یا حتی سیاسی روز را آمراده کرنم و بره دلیرل 
خن بگویم. در کنم، از آمار و اطالعات آن مطلب ساینکه بیشتر آمار و احتمال تدریس می

دانشگاه صنعتی اصفهان از من دعوت کرد که  ستیزطیمحشهریورماهی، رئیس دانشکده 
من باید "درس آمار زیست آن دانشکده را در مهرماه تدریس کنم. به ایشان عرض کرد : 

 ایرن دانشرجویان زبان و کنم پیدا طبیعی منابع رشته از  هایییا سال مطالعه کنم. مثال
عنوان یا معلم ساده این اعتقاد رجالی به "کنم. تدریس هاآن به بعد و گیر ب یاد را درس

آموزان و دانشرجویانش پرایین است که معلم باید خیلی بداند، ولی خود را در سطح دانش
هرا اجرازه ها تدریس کنرد و بره آنها و با استفاده از اطالعات قبلی آنبیاورد. به زبان آن

 .نقد معلم را بدهد ، ایراد گرفتن واظهارنظر
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 چند کالمی در مورد استاد
 

 زادهملیحه یوسف

 اه اصفهانگت علمی دانشئهیعضو 
 

 

صرنعتی اصرفهان بره عنروان  هطالیی ترین دوره علمی زندگی من برا ورود بره دانشرگا
صرنعتی اصرفهان، در درس  شد. در مدت تحصیل در دانشرگاه زشناسی آغادانشجوی کار

کارشناسری ارشرد افتخرار شراگردی  جبرخطی دوره کارشناسی و درس آنالیز حقیقی دوره
اجازه داد ایشان را قبل از آن که استاد خود  آقای دکتر رجالی را داشتم. تواضع آقای دکتر

در مسائل مختلف از ایشان مشاوره بگیر ؛ صراحت  م به عنوان یا دوست بشناسم وبدان
تضمینی برای اعتماد به مشورت با ایشان بود. در صحبت هرای  لهجه آقای دکتر همواره

ایشان برای پیشرفت کشور کامال مشهود است کره ترالی آن، دغدغره  آقای دکتر دغدغه
میت دادن به رشرد و پیشررفت جوانران کشرور آموزش کشور و پس از آن اه ایشان برای
 دکتر به دور از هیاهوی پست و مقا ، برای رسیدن به اهداا عرالی و غرایی است. آقای

توأمرانی  .مدنظرشان تالش می کنند و در این راستا، ارتباطشان با جوانان ستودنی اسرت
به فررد بررای  توانمندی و انگیزمندی جوانانه با تجربیات چندده ساله، شخصیتی منحصر

  هستند؛ گرچه قدردانی آقای دکتر شکل داده است. آقای دکتر دلسوز جامعه علمی کشور

 بررای و  هسرتم  ایشان  قدردان  خود نوبه به نیست، ای ساده کار ایشان زحمات خور در
 .کنم می آرزو روزافزون موفقیت و سالمتی  ایشان
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کشور نمونه ارائه پیشنهادات به مسئوالن آموزشی  
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در  آموزیمصاحبه با دکتر علی رجالی پیرامون آغاز مسابقات ریاضی دانش

 ایران

 
آمرروزی ریاضرری در ایررران و المپیرراد ریاضرری در چرره رابطرره شررما بررا مسررابقات دانش

 هایی و به چه شکلی بوده است؟سال

برره پیشررنهاد اینجانررب برره انجمررن ریاضرری ایررران و پیشررنهاد انجمررن  1331در سررال 
ریاضرری ایررران برره آقررای دکتررر حرردادعادل معرراون وقررت پژوهشرری وزارت آمرروزش و 

در دفتررر تحقیقررات وزارت آمرروزش و پرررورش « رای افررت ریاضرریشررو»پرررورش، 
تشکیل شد. در این شورا عرالوه برر اینجانرب، آقایران دکترر فررزان از دانشرگاه تربیرت 

ای از کارشناسرران و دبیررران آمرروزش و نوبری و عرردهمعلررم و دکتررر غالمرضررا درگرراهی
ر  آن پرررورش عضررویت داشررتند )البترره ممکررن اسررت اسررامی برخرری از اعضرراء محترر

منردی بره علرو  ریاضریات شورا را فراموش کررده باشرم(. در آن زمران وضرعیت عالقه
آمرروز نفررر دانش 0آمرروزان برره حررداقل رسرریده بررود؛ گویررا از میرران هررر در میرران دانش

آمروز علرو  نفرر دانش 10یافرت، ولری از میران هرر نفرر بره دانشرگاه راه می 1ریاضی 
یافررت و ایررن رونررد برره نفررع علررو  تجربرری و نفررر برره دانشررگاه راه می 1تجربرری، فقررط 

علررو  انسررانی هررر سررال در حررال تغییررر بررود. مررا نگررران ایررن بررودیم کرره دیگررر 
های وابسررته آن مررثالً منررد برره رشررته ریاضرری و رشررتهآمرروزان مسررتعد و عالقهدانش

گیر شررود. در یکرری از جلسرراتی کرره مهندسرری وارد نشرروند و لررذا افررت ریاضرری همرره
را از آقررای دکتررر حرردادعادل گرفترره بررود  ایررن مشررکل را بررا  طور خصوصرری وقترریبرره

آمرروزان برره ایشرران منتقررل ها از معلمرران و دانشآمررار و ارقررا  و نتررایج نظرسررنجی
طور مشررترک در دانشررگاه اصررفهان، کمیترره نمررود . آقررای یحیرری تررابش و مررن برره

ی، بررسرری ریاضرریات دبیرسررتانی را تشررکیل داده بررودیم و گرراهی آقایرران دکتررر میررامن
محمرردعلی نجفرری، مسررلم نیکفررر و سررایر دوسررتان دانشررگاه  زنگنرره،بیررژن ظهوری

نژاد، جملرره آقایرران تیمررور غیرراثیای از معلمرران ریاضرری اصررفهان منعرردهصررنعتی، 

https://iran-imo.persianblog.ir/L87nlK0EwquOO6r8RA4y-مصاحبه-با-دکتر-علی-رجالی-پیرامون-آغاز-مسابقات-ریاضی-دانشآموزی-در-ایران
https://iran-imo.persianblog.ir/L87nlK0EwquOO6r8RA4y-مصاحبه-با-دکتر-علی-رجالی-پیرامون-آغاز-مسابقات-ریاضی-دانشآموزی-در-ایران
https://iran-imo.persianblog.ir/L87nlK0EwquOO6r8RA4y-مصاحبه-با-دکتر-علی-رجالی-پیرامون-آغاز-مسابقات-ریاضی-دانشآموزی-در-ایران
https://iran-imo.persianblog.ir/L87nlK0EwquOO6r8RA4y-مصاحبه-با-دکتر-علی-رجالی-پیرامون-آغاز-مسابقات-ریاضی-دانشآموزی-در-ایران
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زاده، احمرد قیاسریان و غیرره جمعرهعلی موحردی، محمرود تلگینری، محمرود اما حسین
چنررد نفررر از همکرراران  کرره ممکررن اسررت اسررامی برخرری را فرامرروش کرررده باشررم و

نمودنرد. مرا ایرن مسرئله را و مشرکالت ناشری دانشگاه اصفهان هم با مرا همکراری می
پررداختیم. یکری از هرا میحلاز آن را در مطالعات خرود مشراهده کررده برودیم و بره راه

آیررد کرره آن را ابترردا مررن یررا هررا برگررزاری مسررابقات ریاضرری بررود کرره یرراد  نمیحلراه
کردیم )ولری مطمئنراً فکرر مشرترک مرا برود.( بره هرحرال در جلسره  آقای تابش مطر 

ای بره با آقای دکتر حدادعادل مطرر  کررد  کره بررای حرل ایرن مشرکل بایرد جاذبره
لیسرانس فیزیرا داشرتند و بره اهمیرت وجود آید. دکتر حردادعادل هرم کره خرود فوق

هررا، حلن راهجررا برره عنررواعلررو  آگرراه بودنررد، از طررر  مسررئله اسررتقبال نمودنررد. در آن
آمرروزان و دیگررری برگررزاری یکرری تجربرره یکرران و تررأثیر آن در ایجرراد عالقرره در دانش

 .آموزی را مطر  نمود مسابقه دانش

مررا در حررال جنررگ هسررتیم، مگررر »رود کرره ایشرران بررا شرردت زیرراد گفتنررد یرراد  نمرری
خردمت ایشران « ریاضی فوتبال اسرت یرا والیبرال کره مسرابقه بررایش برگرزار کنریم؟!

شرود، و مرا دیگرر مهنردس ض کرد  کره آقرای دکترر یرا زمران جنرگ تمرا  میعر
های توانمنررد کرره بتوانررد در بازسررازی مشررارکت کنررد، نررداریم و بایررد از تکنسررین

تروانم حتری اگرر مرن قبرول داشرته باشرم، نمی»ایتالیایی استفاده کنریم. ایشران گفتنرد 
 «!!خندندمن میدر این شرایط این مسئله را در کشور مطر  کنم، همه به 

من بره ایشران گفرتم، خرو  اگرر آمراده نیسرتید کره در آمروزش و پررورش مسرابقه را 
برگزار کنید، بره مرن قرول دهیرد کره اگرر موفرق شرو  مسرئولین اصرفهانی را راضری 
کنم که در سطح استان برگزار کرنم، شرما مخالفرت نکنیرد. کره ایشران در ایرن زمینره 

 .قول همکاری دادند

شتم و با آقای ترابش و سرایر دوسرتان مشرورت کرردیم و مرن بره دفترر به اصفهان برگ
رفررتم و مسررئله را بررا ایشرران در  مرردیرکل وقررت آمرروزش و پرررورش )آقررای حسررینی(

میان گذاشتم. ایشان موافقت کردنرد کره آگهری مرا را توزیرع کننرد و مکرانی را هرم در 
ورد نظررر سررالن اصررفهان برررای برگررزاری مسررابقه در اختیررار مررا قرررار دهنررد. مکرران مرر
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، قرررار شرد آقرای عاملیرران بهشررت اصرفهان بروددبیرسرتان اد  واقرع در خیابران هشت
)پرردر مرردیرکل فعلرری آمرروزش و پرررورش اصررفهان( کارشررناس آمرروزش متوسررطه اداره 

ای )کره یراد  کل، هرم برا مرا همکراری کننرد. قررار شرد اولرین مسرابقه را روز جمعره
ار کنرریم و برره تمررا  ادارات و نررواحی و آیررد ترراریخ دقیررق آن کدامسررت!( برگررزنمی

های اصررفهان بخشررنامه شررد و برره نسرربت جمعیررت برره هررر شهرسررتان یررا شهرسررتان
صرربح روز  1آمرروزان بخواهنررد سرراعت ای دادیررم و خواسررتیم از دانشنررواحی سررهمیه

 .جمعه در محل دبیرستان اد  حاضر باشند

یرز آمراده اسرت! مرن کره فرمودنرد همره چچند بار با آقای عاملیان تمراس گررفتم، می
همیشرره نگررران بررود ، روز چهارشررنبه قبررل از ترراریخ مررورد نظررر برره اداره کررل رفررتم و 

ترروانم از سررالن بازدیررد کررنم، گفتنررد الز  نیسررت. مررن گفررتم مررن نگررران هسررتم، می
اصرار کرد ، ایشان بره مردیر دبیرسرتان تلفرن زدنرد و مرن بره آنجرا مراجعره کررد . از 

سررالن آمرراده شررده را برره مررن نشرران دهنررد، فرمودنررد سررالن مردیر دبیرسررتان خواسررتم 
صرربح جمعرره در ایررن سررالن  1آمرروزان دبیرسررتان سرراعت اآلن آمرراده نیسررت و دانش

های خودتران را توانیرد بچرههرا تمرا  شرد، شرما میامتحان دارند، وقتی که امتحان آن
ه، طروری به سرالن بیاوریرد ترا مسرابقه را برگرزار کننرد! مرا کره بره دلیرل نبرود بودجر

ترا نزدیرا ظهرر در مسرابقه شررکت کننرد و  1ها از ریزی کرده برودیم کره بچرهبرنامه
هرا اصرفهان را تررک کننرد، برا ایرن مشرکل روبررو شردیم بعد دبیرستان و برخی از آن

آمرروزانی کرره از سراسررر سررازی سررالن دانشصرربح تررا زمرران آماده 1از سرراعت  کرره اوالً
م و بعرد هرم ناهرار را چره کنریم. بره آقرای عاملیران آیند را کجا سرگر  کنریاستان می

مراجعه کرد ، ایشان گفتنرد چراره دیگرری نرداریم. آقرای حسرینی هرم در اداره نبودنرد 
ظهرر برود کره تلفنری برا آقرای ترابش مشرورت  11و چاره دیگری نبود. حردود سراعت 

اال های دانشررگاه صررنعتی برگررزار کنرریم. امررا حررکرررد  و قرررار شررد مسررابقه را در سررالن
صرربح برره محررل دبیرسررتان اد   1های دانشررگاه را الز  داشررتیم کرره سرراعت ماشررین

کرردیم و لرذا بیایند و میهمانان مرا را بره دانشرگاه منتقرل کننرد، بایرد ناهرار آمراده می
کرردیم کره سازی سرلف سررویس برود و عرالوه برر آن بایرد کراری میاحتیاج به آماده
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صرفهان هرم روز جمعره کرار کنرد. فقرط قررار دانشگاه صرنعتی ا 1دستگاه تهویه سالن 
پور، ریرریس وقررت دانشررگاه صررنعتی شررد مررن اجررازه کررار را از آقررای دکتررر سررعادت

اصررفهان بگیررر . آن زمرران کرره تلفررن همررراه نبررود، مررن بررا سررختی فررراوان )ولرری 
پور هرم گفتنرد مرن مخررالفتی بخش!( ایشران را پیردا کررد . آقرای دکترر سرعادتلرذت

شررود و روز پنجشررنبه هررم کرره ت دیگررر دانشررگاه تعطیررل میسرراع 1نرردار ، ولرری تررا 
دانشگاه تعطیل اسرت، امکران نردارد شرما بتوانیرد مجموعره را آمراده کنیرد. بره ایشران 
گفتم شما موافقت کنید، مرن و آقرای ترابش برا مسرئولین همره ایرن واحردها صرحبت 

آقررای  کنیم. خوشرربختانهخرواهیم کرررد و برا مسررئولیت خودمرران مسرابقه را برگررزار مری
پور موافقررت کردنررد و مسررئول دفتررر ایشرران برره واحرردهای مررورد نظررر دکتررر سررعادت

موافقت ایشان را ابالغ کرد. مرن فروراً بره دانشرگاه برگشرتم و بره همرراه آقرای ترابش 
با مسئولین واحدهای مورد نظر هماهنرگ کرردیم و بره هرر حرال مسرابقه برگرزار شرد 

آمروزان خراطره . خوشربختانه دانشمرراه()خدا برا مرا برود و مسرئولین دانشرگاه همره ه
خرروبی از آن مسررابقه کرره تبرردیل برره بازدیررد از دانشررگاه و یررا اردوی یررا روزه شررد، 

 .به ارمغان بردند

خبررر آن را در خبرنامرره انجمررن ریاضرری ایررران چرراپ کررردیم. )فکررر کررنم آن زمرران 
ره مجلره بررای اولرین شرما کردنرد!(مسئول خبرنامه خود من برود ، اگرر نره چراپ نمی

رشررد آمرروزش ریاضرری هررم کرره دسررتاورد دیگررری از شررورای افررت ریاضرری بررود، 
هررا هررم بررا اکررراه و بررا توصرریه آقررای دکتررر حرردادعادل چرراپ فرسررتادیم کرره البترره آن

ها چگونرره تررأمین شررد ولرری بسرریاری از مرروارد را آیررد کرره هزینررهکردنررد. یرراد  نمی
 .دانشگاه صنعتی اصفهان تقبل کرد

فرسررا بررود، کرره در مررورد طررر  سررئوال، کارهررای اجرایرری طاقتبینیررد ایررن قرردر می
تصررحیح اوراق کرره همرره کارهررا بررا مشررارکت مجموعرره همکرراران بخررش ریاضرری 

 .دانشگاه صنعتی اصفهان و دبیران ریاضی استان انجا  شد، صحبتی ندار 

 بعد از چند ماه خبر به گوش آقای دکتر حدادعادل رسیده بود، از دفتر ایشان به من تلفن
ای را که در توانید مسابقهزدند و مرا احضار کردند. به دفتر ایشان رفتم. گفتند آیا می
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اصفهان برگزار کرده بودید، به صورت سراسری برگزار کنید؟ عرض کرد  حتماً. قرار شد 
من و آقای میرزاجلیلی از دفتر تحقیقات نزد مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس 

نخستین مسابقه  1333زمان با کنفرانس ریاضی کشور در بهار برویم و بخواهیم که هم
آموزان برای شرکت در مسابقه از آموزی را در شیراز برگزار کنیم. برای انتخا  دانشدانش

های خود ها خواستیم در سطح استان مسابقه برگزار کنند و بهترینمعلمان ریاضی استان
شد که یا رقابت هم بین معلمان به ع  میرا به کنفرانس معرفی نمایند. این مسئله با

های های چندجوابی کنکور ما هم سئوالوجود آید و مجبور نشویم در بازار آشفته سئوال
در مراحلی از مسابقه ارائه دهیم. برای طر  سئوال مسابقه اول از دکتر  چندجوابی )تستی(

ا گرفتیم ولی برای حفظ ای از معلمان ریاضی هم کمپور، دکتر تومانیان و عدهرجبعلی
 .کردیمها را صبح روز امتحان، نهایی و آماده میها، سئوالامنیت سئوال

جای تعجب دارد که آقای میرزاجلیلی که از ابتدا در جریان برگزاری مسابقه اصفهان، )
آموزی نتیجه گفتگوی من با دکتر حدادعادل و برگزاری نخستین مسابقه ریاضی دانش

ها ادعا اصفهانی« اند:ای در مجله رشد نوشتهبودند، اخیراً در مقاله ریاضی در شیراز
 ) « !اندکنند که در برگزاری نخستین مرحله مسابقه ریاضی سهم داشتهمی

به هرحال دومین مسابقه را هرم حقیرر برگرزار کررد  )البتره برا کمرا همره دوسرتان(. 
ات کره در دانشرگاه تهرران رود کره در جریران برگرزاری یکری از ایرن مسرابقیاد  نمی

مقرا  رهبرری مطرر  شرد، مسرئله خلرع قائمهمزمان برا کنفررانس ریاضری برگرزار می
آمرروزان،. سررر و ترره شررد و مررا نگررران برره هررم ریخررتن اوضرراع بررودیم و نگررران دانش

ها هرچره زودترر بره شرهرهای خرود برگردنرد )!( حراال مسابقه را جمع کردیم، ترا بچره
پررذیریم، ولرری مراحررل اول مسررابقات خررو  نبررود. می شرراید نوشررته شررود کرره کیفیررت

کننررد در جریرران کیفیررت کارهررای اجرایرری هررم قرررار هررا کرره قضرراوت میخوبسررت آن
 .بگیرند

سومین و چهرارمین دوره مسرابقه هرم توسرط آقرای دکترر تومانیران )از طررا انجمرن 
ر شرد کره بره پیشرنهاد انجمرن ریاضری ایرران قرراریاضی ایران( برگزار گردیرد. ترا این

المللی ریاضی شررکت کنرد. آنجرا برود کره کمیتره المپیراد در دفترر ایران در المپیاد بین
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نهنردی، دکترر کرمرزاده، حقیرر، آقای دکتر حردادعادل تشرکیل شرد. آقایران دکترر زارع
ای از معلمران ریاضری هماننرد آقایران نیوشرا و حلری و تعرداد دکتر محمودیران و عرده

هررای مختلررف پرررورش در ایررن کمیترره در زمانزیررادی از کارشناسرران آمرروزش و 
 .شرکت داشتند. از آنجا مشکل من با آموزش و پرورش شروع شد

گفتیم خرو  اگرر کمیتره المپیراد ریاضری اسرت بایرد همره تصرمیمات در یکی مرا مری
کره این کمیته اتخاذ گردد و مثالً همراهران تریم توسرط کمیتره انتخرا  شروند، نره این

حردادعادل مسرئولین تریم را انتخرا  کننرد. بررای حرل ایرن خارج کمیته آقرای دکترر 
آقرای دکترر  مشکل یا سال کره آقرای نجفری وزیرر آمروزش و پررورش شرده بودنرد،

حدادعادل به من پیشرنهاد کردنرد کره همرراه آقرای رضروی هردایت تریم را بره عهرده 
چررون تررو خیلرری برررای مسررابقات »فرمودنررد « چرررا مررن؟»بگیررر . مررن سررئوال کرررد  

کنم، کره قرول دهیرد سرال بعرد بره ایرن شررط قبرول مری»گفرتم « ای!یدهزحمت کش
چرون ایشران »گفرتم « چررا؟»گفتنرد « مستخد  دفتر تحقیقات تریم را همراهری کنرد.

بیشتر از من زحمت کشریده اسرت، اوراق مسرابقات را چنرد طبقره براال و پرائین بررده و 
 «(!)در جلسات هم خیلی کار کرده است

عررض کررد  « خرواهی برروی؟ترو چرین نمی»ند و گفتنرد ایشان خیلری ناراحرت شرد
گویم کمیته باید انتخرا  کنرد بره خراطر ایرن اسرت کره مرا همردیگر را وقتی من می»

ای بیشرتر اسرت و در رابطره دانیم توان هرر کردا  از مرا در چره زمینرهشناسیم و میمی
 چرره کسرری برره نظررر تررو»گفتنررد « بررا مسررایل علمرری هررم بررا هررم رودرواسرری نررداریم.

مررن از ایشرران خواسررتم جلسرره را تشررکیل دهنررد تررا جلسرره تصررمیم « مناسررب اسررت؟
کره مرن قرول داد  فرردای آن روز جلسره رغم اینبگیرد. ایشران قبرول نکردنرد و علری

ولرری نبررود فرصررت را بهانرره کردنررد. مررن هررم پیشررنهاد آقررای  را تشررکیل خررواهم داد،
ض کررد  از آقرای نجفری دکتر کرمزاده را مطرر  کررد . ایشران مخالفرت کردنرد. عرر
شناسرند. های ایشران را میسئوال کنید، گفرتم وزیرر آقرای دکترر کرمرزاده و توانمنردی

 .به هرحال قبول کردند و دکتر کرمزاده و دکتر رضوی راهی چین شدند
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مررورد دو  تغییررر هرردا مسررابقات بررود. قصررد مررا برگزارکننرردگان ایجرراد تحرررک حررل 
آن ایجرراد رقابررت سررالم بررین معلمرران و سیسررتم آمرروزان و برره دنبررال مسررئله در دانش

که هرردا آمرروزش و پرررورش آوردن مرردال بیشررتر در آموزشرری کشررور بررود. درصررورتی
گیری مرن از کمیتره کره تنهرا مخرالف ایرن رونرد برود  مسابقات بود. به هر حال کناره

بینیم در حرال حاضرر مسرابقات ترأثیری در آمروزش ریاضری کشرور باع  شد کره مری
پروری، تشررویق ای جرردا از بدنرره آمرروزش و پرررورش و بحرر  نخبررهپدیررده نرردارد. ایررن

سررازی، پدیررده مرردارس تیزهوشرران و سررایر هررای آمادهانرردازی کالسفردگرایرری و راه
 .تالی فاسدهای آن در جامعه را به وجود آورده است
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 مرکز تحقیقات معلمان اصفهان
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 آمار و احتمال در مدرسه
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 تبدیل آموزش از رده خدمات به تولید
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 خانه ریاضیات اصفهان
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 همایش ریاضیات و هنر 
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 انجمن علمی فرهنگی موج نور اصفهان
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 نظام آمارشناسی ایران
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 هاهای وروردی دانشگاهآزمون
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 رآمیز دکتر رجالینامه هشدا
نامه هشدارآمیز دکتر رجالی به رئیس وقت انجمن آمار ایران در مورد وضعیت آمار کشرور 

 دهنده دغدغه دکتر رجالی در زمینه آموزش و پژوهش این رشته در کشور است:که نشان

 هب انم خدا
 هشداررد مورد وضعیت آمار کشور

 ن جناب دکتر انصر رضا اراقمی، تقدیم هب روح زبرگ استاد فرهیخته، دوست عززیما
گاه فردوسی مشهد و ربگزارکننده دومین کنفرانس آمار اریان  استاد دانش

 ریاست محترم انجمن آمار اریان
خواهم رد این انمه سرگشاده هشداراهیی رد مورد وضعیت آموزشی، ژپوهشی با سالم و احترام، اجازه می   

با  1731م و ردخواست کنم انجمن آمار اریان )که ردسال و خدماتی )یا صنعت( آمار کشور اراهئ ده 
گاهیان و نهاداهی آماری کشور، هب منظور  ربگزاری نخستین کنفرانس آمار اریان با مشارکت تمام دانش
کالت آماری کشور رد اریان  هماهنگی جهت بهبود آموزش، ژپوهش، تولید نیرواهی مورد نیاز و رفع مش

اهی مطالعاتی با حمایت ی اارنناسی و اناام حقیققات و اررای وروههاهشکل گرفت( با تشکیل گروه



 نکوداشت دکتر علی رجالی 196

 

اهی مرکز آمار اریان، بانک مرکزی جمهوری اسالمی اریان، بیمه مرکزی اریان و ساری نهاداه و سازمان
کاراهی اررایی اراهئ دهد. شاید آماری یا آانن که از آمار استفاده می کالت را ربرسی و راه نمایند، این مش

اه رد کنفرانس بعدی آمار اریان بسیاری از این مطالعات ات سال آینده جواب دهند، که خوبست نتیجه آن
اهی آن، ربای حل مسائل علم آمار کشور اراهئ گردند و یا سمیناری مشاهب سمینار علوم ریاضی و چالش

 طور خاص ربگزار گردد.هب
سازی آمار، بلکه ربای جذب هن تنها ربای عمومیای است، که مهمترین مسئله، آموزش آمار مدرهس .1

آموزان نخبه و مستعد هب این رنته مهم علمی )که خود علم اناام علوم دیگر است( اهمیت دارد. دانش
آموزان کشور اجباری شد، ولی سازی ربای همه دانشاهی متعدد ردسی هب انم آمار و مدلزمانی با پیگیری

ی اراهئ این ردس هب روش صحیح وجود نداشت و بسیاری از معلمانی که هب چون رد آموزش و ورورش آمادگ 
تدریس این ردس اشتغال داشتند، هن تنها هب موضوعات این ردس آگاه نبودند، بلکه هب آن اهمیت 

دادند، رد این زمینه موفق نشد. البته این رد حالی است که جداسازی این ردس و اجباری شدن نمی
المللی با اهی بیناه و کنگرهآموزان دبیرستان رد اریان، رد همه کنفرانسم  دانشردس آمار ربای تما
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اهی خاهن ریاضیات اصفهان )ححت استقبال آموزشگران و متخصصان آمار روربو بود.  تالش
کارانشان با کمک اححادهی انجمنربانمه اهی علمی، آموزشی معلمان ریاضی رزیی آاقی دکتر اپرسیان و هم

دوره آموزش معلمان رد سراسر کشور و تهیه رزوات اقبل استفاده ربای معلمان  8( و اراهئ اریان
کردند، رد این اتثیری رد اصالح این مشکل نداشت )هب این دلیل که بسیاری از معلمانی که آمار تدریس می

گاهاهی ورودی دان اه شرکت نکرده بودند.( حتی گنااندن چند سوال آمار هم رد آزموندوره اه )هب دلیل ش
کان آن نبود که با سواالت تستی بتوان تواانیی ردک دادهتعداد محدود آن آموزان را ای دانشاه و این که ام

ارزیابی کرد( و حتی تالش چند سال اخیر ربای تعریف اارگاهی هب منظور معرفی علوم آمار واحتمال و 
اهی اقبل اراهئ رد شهروندان و معرفی وروهه اه رد علوم مختلف و نقش آن رد زندگی فردیاهمیت آن

اه هم قرار گرفتند اهی مختلف ربای دبیران آمار اراهئ شدند و مورد استقبال آناالس ردس، که رد استان
کان تبدیل آن هب  و یا ربگزاری چند دوره مسابقات آمار توسط خاهن ریاضیات اصفهان )هب دلیل عدم ام

اهیی مثل بانک مرکزی جهت تالش فراوان و ردیافت قول از سازمان رغمالمپیاد آمار کشوری، علی
وجود آموزان هبحمایت از ربگزاری آن( نتوانستند  تغییری رد نناسایی اهمیت علم آمار رد بین دانش
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آورند. اکنون هم که دوستان بدون وجود استاندارداهی بومی آموزشی، مباحث و موضوعات آمار را رد 
اند، مطمئنا آینده ریاضی، بدون هماهنگی و ایااد ارتباط افقی با ساری مباحث کتاب آورده اهیالبالی کتاب

آموزان مستعد هب این رنته از دانش بشری و ردک مفاهیم آن و اهمیت بهتری را ربای جذب دانش
 بینی کرد.توان پیشاه، نمیدادن هب علم داده

آموزان هب رنته نجمن ریاضی اریان را رد جذب دانشا 1731اهی انجمن آمار اریان حجرهب موفق سال 
ریاضی خوبست مورد توجه قرار دهد و با الگوگیری از آن حجرهب که افرادی چون وروفسور مریم میرزاخانی 

ای را از نظر محتوی، تدریس و ارزنیابی تنظیم و را هب جامعه حقویل داد، تالش کند استاندارداهی آمار مدرهس
کاراهی مورث  ای تنظیم و اراهئ دهد.  ی را ربای ارتقای آموزش آمار مدرهسراه

گاهآزمون .2 رغم تالش خاهن ریاضیات اصفهان رد سال اه بلیه دیگری است که علیاهی ورودی دانش
اهی جدید هب دلیل وجود اارتل کنکور هب جایی رنسید، که این خود مانعی ربای ربای اراهئ راه حل 1781

آموزان مستعد هب این رنته است. انجمن آمار اریان هب کمک ساری جذب دانش توسعه علم آمار و
کاراهیی را تهیه نماید.اهی علمی میانجمن  تواند رد این زمینه هم راه
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آموزان و ربانمه ردسی دوره اارنناسی آمار و اصوال اثبات این که آیا رد شرایط فعلی که اوال دانش. 7
اهی اارنناسی و عدم جذب روهی دورهدهند و از سوی دیگر با افزایش بیت نمیاه هب این علم اهمی خانواده
شوند، آیا دوره آموزان هب رنته ریاضی رد مدارس، دانشجویان مستعد کمتر هب این رنته جذب میدانش

اارنناسی آمار ربای اریان ضروری است یا هن؟ مورد دیگری است که  انجمن آمار اریان بدون 
اه مثال ریاضی پس از ردک ند هب آن بیاندیشد. آیا بهتر این نیست که دانشجویان ساری رنتهتواتعصب می

اهمیت و اارربداهی این رنته هب آمار کشانده شوند و با استفاده از توان قبلی خود، رد این رنته بدرخشند. بنده 
تواند با لی انجمن آمار اریان میقصد ندارم پیشنهاد انحالل دوره اارنناسی آمار را رد اریان اراهئ دهم، و

کار اراهئ دهد. ربای اتمین معلمان آمار و  مطالعه دقیق و با لحاظ نمودن شرایط موجود رد این زمینه راه
التحصیالن اارنناسی ارشد استفاده کرد. ولی هب توان از افرغاارنناسان آمار مؤسسات آماری هم می

گاههرحال ربانمه طور اه هب صالح آموزش عالی کشور نیست و باید رد این زمینه هبرزیی متمرکز ربای دانش
رزیی ردسی متمرکز و اخیرا و صورت متمرکز، ربانمهالی حجدید نظری صورت گیرد. )گرفتن دانشجو هب

گاه اهی ما را هب ادارات خشک و فسیل شده و متاسفاهن جذب و ارتقای متمرکز اعضای هیئت علمی، دانش
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توجه هب تدریس تبدیل کرده ر متعهد هب اار خود و غیر مسئول رد مورد موفقیت دانشجویان و بیاساتید ما را غی 
 است.( 

کان نظرسنجی و بحث آزاد بین اساتید، افرغ التحصیالن و اارنناسان انجمن آمار اریان با فراهم آوردن ام
کاری را اراهئ دهد ات توانآماری و نیز اناام مطالعات تطبققی با رد نظر گرفتن شرایط بومی می د راه

گاه رزیی نمایند. هب هرحال رسالت اهی مختلف با توجه هب آن و با رد نظر گرفتن شرایط خود ربانمهدانش
اهی اهی آموزشی غیر متمرکز دورهاهی مطالعاتی ربای تعیین ربانمهانجمن آمار اریان است که راه

 و مؤسسات آماری است که کمک کنند ات نیرواهی آتی مختلف ححصیلی را هموار سازد و این هب نفع نهاداه
دهد، زمانی که آانن هب خوبی آماده شوند. سابقه توسعه علم آمار رد اریان هم همین واقعیت را نشان می

 بسیاری از ما هب دلیل عالقه و عشق هب علوم ریاضی لیسانس خود را رد ریاضی گرفتیم و بعد جذب آمار شدیم.
رزیی شده، هم مقوله دیگری است که انجمن آمار اریان با توجه هب ماهیت غیر ربانمه اهیاارآموزی .4

گاهی رزیی کند و دانشجویان را رد حین ححصیل، با اررایی خود باید بتواند رد مورد آن ربانمه -مشترک دانش
ردگیر رد  هماهنگی و داشتن دو راهنما )یکی از میان اعضای هیئت علمی و دیگری از میان اارنناسان
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اهی آماری کشور هم دار وادارد. این هب نفع سازمانمسائل آماری( هب اارآموزی کنترل شده و هدف
 هست که بتوانند نیرواهی آتی خود را از میان این اارآموزان نناسایی و رتبیت نمایند.

دیگری است که توجهی هب تدریس که اخیرا بالی زبرگی ربای آموزش عالی کشور است، نیز مقوله بی .5
طور خاص ردوس سرویس آمار را ححت اتثیر خود قرار داده است. رد این راستا باز هم ردوس آمار و هب

اهی خود رد التحصیالن آمار از آموزشانجمن آمار اریان خوبست تالش مضاعفی اناام دهد ات هم افرغ
 آمار توجه بیشتری دانته بانند.اه هب اهمیت علم التحصیالن ساری رنتهاار بهره گیرند و هم افرغ

ورود هب دوره اارنناسی ارشد هم که خود مسیری انحرافی رد ربانمه آموزشی دانشجویان آمار است.  .3
آانن که رد طول دوره اارنناسی، همانند دبیرستان، هب جای ورداختن هب ردک مفاهیم و یادگیری اناام 

اهی ححصیالت تکمیلی وردازند، رد دورهاهیم آماری میاه و مفاهی واقعی، هب از حفظ کردن روشوروهه
ربای الگوسازی آزمون  1785ربند. متاسفاهن تالش دکتر شهشهانی و حقیر هم رد سال ااری از پیش نمی

کاری ساری  علوم ریاضی فرهنگستان، هب دلیل بدهن لخت فرهنگستان هب جایی رنسید. انجمن آمار اریان با هم
کاراهیی را اراهئ دهد. )اخیرا بسیاری از اساتید تواند ربرسینه هم میاه رد این زمی انجمن اهیی را اناام و راه
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گاه کا و اااندا و مخصوصا اریانیان غیر مقیم رد تماسآمار دانش اهی خود از وضعیت بسیار بد اهی آمری
دم توان آانن را رد روند گله دارند و عالتحصیالن آماری اریان که جهت ادامه ححصیل هب خارج میافرغ

اه، از سوی دیگر مطرح سو و عدم ردک دادهاهی ریاضی مورد نیاز رد رنته آمار از یکردک مفاهیم و روش
گاهمی یابی و تواند این مسئله را ریشهاه و اساتید داخل و خارج کشور مینمایند. انجمن آمار اریان هب کمک دانش

 هب حل آن اهتمام ورزد.(
زودی این دوره را هم نماید و هباهی اارنناسی ارشد نیز با متمرکز شدن، راه انحرافی طی میهربانمه دور. 3

گاه)اگر اتکنون نکرده( فسیل خواهد کرد. انجمن آمار اریان می اه با توجه تواند راه حلی را اراهئ دهد که دانش
 رزیی نمایند.ی این علم، ربانمهسو و نیازاهی جامعه و با رد نظرگرفتن وضعیت جهان هب توان خود از یک

گاهگسترش بی .8 اهی اارنناسی و اارنناسی ارشد آمار نیز مقوله اه رد ایااد دورهروهی و بدون آمادگی دانش
التحصیالن آماری کشور دیگری است که باعث اضمحالل آمار رد اریان شده است. بسیاری از افرغ

کاانت آموزشی الزم بهره گیرند، ولی رد حال حاضر هب عنوان  اند رد حین ححصیل از وجود اساتیدنتوانسته و ام
شوند. انجمن آمار اریان اهی عالی معرفی میاهی آماری و دورهالتحصیالن آمار کشور رد سازمانافرغ
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کاری را اراهئ نماید که مشخص شود حداقل شرایط الزم ربای پذریش دانشجو ربای هر دوره  خوبست راه
 باید باشد. ححصیلی آمار چه

ای زبرگ ربای توسعه علم آمار بتوان انمید. ربای وضعیت دوره دکتری آمار رد اریان را شاید افجعه .9
کند(، انجمن آمار اریان دانم بسیاری از دوستان را از دست من دلخور میرد یا اثبات این ادعا )که می

اری متداول رد دنیا و رد اریان، مقاالت اهی آمای دقیق با اناام تطبققی بین رنتهخوبست یک مطالعه
التحصیالن اریانی، رد مقایسه با موارد مشاهب رد دنیا اناام دهد و هب این سواالت جواب منتشر شده از افرغ

اهی دکتری لاام گسیخته و بدون ضابطه دقیق و دهد: آیا با این وضعیت هب نفع آمار کشور است که دوره
کان جذب نیرواهی جدید با علمی، رد حالی که هب نوعی  با بسته بودن رداه و عدم ارتباط علمی و عدم ام

گاهحخصص اه، هم متمرکز شدن جذب اعضای هیئت علمی و اهی مطرح )هم هب دلیل امنیتی شدن دانش
کان فراوان شغلی ربای افرغ التحصیالن آمار رد خارج کشور( روربو هستیم، باز هم ادامه هم با توجه هب ام

اار نخواهند بود؟ آیا مقاالت اهی اارنناسی و اارنناسی ارشد بیالتحصیالن همانند دورهآیا این افرغیابد؟ 
اه اصال محلی از اعراب رد پیشرفت علم آمار رد دنیا دارند؟ آیا ما از روند توسعه علم نونته شده رد این دوره
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زندگی اریانیان دارند؟ آیا این ردست  آمار رد دنیا دور نیستیم؟ آیا حداقل این حقیققات، اارربدی رد
شوند بدون آمادگی الزم، دانشجوی است که اعضای هیئت علمی آمار ما ربای ارتقای خود مجبور می

اش را با هر بدبختی که دکتری بگیرند و او مجبور شود با تماس با آمارداانن خارجی موضوع پیدا کند و خودش مقاله
عنوان استاد)!( راهنما رد اول مقاله بیاورد؟ کند و انم یکی از ما را هم هبشده و حتی با ورداخت پول چاپ 

اه را با او بگیرد و آیا این ردست است که دانشجوی دکتری ما بعضا فقط با یک استاد اار کند، همه ردس
 اهی مشاهب... اش را هم با او بگذراند، حتی اگر استاد واقعا تواان باشد؟ و سوالانمهاپیان

اه کرد و هب آنآموزان ما را انتخاب میاما صنعت آمار: یک زمان بانک مرکزی بهترین دانش .11
گاهبورس می اهی آمار بانک مرکزی و ساری اهی دنیا ردس بخوانند و ربگردند و بخشداد که رد بهترین دانش

شوند؟ آیا با انتخاب و رتبیت میرزیان مراکز آماری کشور چگوهن اه را اداره کنند. اما حاال چی؟ ربانمهبانک
گاهاین همه گسترش دوره سازی نیرواهی آماری کشور را دارند؟ آیا رد اهی ما توان آمادهاهی ححصیالتی، دانش

کنند؟ و آیا واحداهی آماری هب این مساله اعتقاد دارند که نیرواهی آانن باید از این زمینه ردست عمل می
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گان انتخاب شوند؟ ان  کاری نهاداهی آماری میمیان نخب اه تواند تالش کند هب این سوالجمن آمار اریان با هم
 و سواالت مشاهب جواب دهد.

اهیی را اناام داده است، که نظام اهی آماری: رد این زمینه انجمن آمار اریان تالشااراه و وروهه .11
کاراهست. باید تالش شودبندی نموهنآمارنناسی و طرح رتبه که این دو مقوله هب موازات هم پیش  ای از راه

اهی اهی آماری هب روشالتحصیالن آماری حل شود و هم ااراه و وروههربوند ات هم مشکل اار ربای افرغ
 صحیح اررایی شوند و نتایج اراهئ شده توسط آن وروهه اه اقبل استناد بانند.

ه نیاز هب ربرسی دارد. آیا انجمن آمار اهی مختلف آماری نیز مساله دیگری است کارتباط بین رنته .12
گاه اهی اریان توانسته است نیرواهی آمار زیستی و نیز اارنناسان آماری را با متخصصان آماری دانش

کار وهموزارت علوم هم طور که رد اهداف ربگزاری کنفرانس اول و افزای یکدیگر )همانفکر، هم
رت اررا رت و عالماهنحده جمع کند ات ااراهی علمی آماری منسجمگیری انجمن مورد نظر بود( رد یک حلقه واشکل

 تواند تالش کند.شوند؟ رد این زمینه هم انجمن آمار اریان می
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کاری دوستان دیگر رد  .17 گاه: هب عنوان یک نموهن، مرحوم دکتر علیمرادی با هم ارتباط صنعت و دانش
گاه صنعتی اصفهان تالش فراوان  کردند که نقش آمار را رد صنعت هب نمایش بگذارند و دانشکده ریاضی دانش

گاه اجازه داشت هب فعالیت اهی خود ادامه دهد، رد این تالش ات زمانی که مرکز ژپوهشی آمار رد این دانش
التحصیالن آمار دانشکده هب صنعت جذب شدند )یکی از ای از افرغخود هب حدی موفق عمل کردند که عده

گاهاهی مفقوده دان رسالت دست آمده اه( و خیلی از مسائل صنعت هم روشن و رب اساس اطالعات هبش
گاهبسیاری از آن آوری و اه خوبست جمعاه حل شدند. این حجرهب و ساری حاارب ارزشمند دیگر دانش

گاه  اه و صنعت توسط انجمن آمار اریان اراهئ دهد.رهنمودی را ربای ایااد ارتباط بیشتر دانش
 امبا تشکر واحتر

 علی رجالی
گاه صنعتی اصفهان  معلم ریاضی و عضو هیئت علمی آمار دانش

 1793 اول شهریورماه 
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 )انجمن ریاضی ایران(هشدار در مورد افت علوم و مهندسی 

 خرد به نام خداوند جان و
 به عنوان یا آسیب بر سالمت عمومی، در مقایسه با برخورد با کنکور،  کرونابرخورد با 

، دانشگاه فرهنگیان ،  جایگاه معلمان و هزاران بالی  3-3- 3شی جدید سیستم آموز
 آموزشی دیگر

به حق در صدد جلوگیری از خطرات  روبروست و کروناچند روز است ایران با بالیی به نا  
ه ریاست بهداشتی این بالی اجتماعی است. فورا کمیته های بحران وحتی ستاد مرکزی ب

سیما به ارائه اخبار این ویروس  های مهمی از صدا وش. بخرئیس جمهور تشکیل شد
های ها و تما  فعالیتها وحتی نماز جمعهاختصاص یافته است و همه مدارس و دانشگاه

اند تا از گسترش این بالی همگانی غیره به حق تعطیل شده ورزشی و فرهنگی و
رود تا اهمیت این ی نزد مقا  رهبری میی شود. رئیس فرهنگستان علو   پزشکجلوگیر

اجازه تعطیلی نماز  کنند و حتماً پخش می های ایشان را رسماً له را بیان و توصیهمسأ
توصیه  رسماً شود واقتصاد و کارآفرینی به فراموشی سپرده می گیرد.را می هاجمعه
هم  ها خودداری شود و بازها و رستورانمراجعه به هتل ها متوقف و ازشود که مسافرتمی
شود و حتی آموزش از خارج لغو می ه حق، ولی شاید کمی دیر، پروازها به خارج وب

 و... شودایجاد می کروناپرورش به حق به دلیل  مجازی در آموزش و
(  "کورکن"اما در مورد بالهای آموزشی که در اثر کنکور )یا به قول مرحو  دکتر کاردان 

کنیم، سالهاست شاهد مشکالت روحی، وجود آمده است، سالهاست ما اعال  خطر میه ب
شور هاست آموزش کسالهستیم. ها آموزان، دانشجویان و خانوادهجسمی و آموزشی دانش

های تدریس غلط آسیب این روش ثیر این کنکور مخر  وما و تربیت فرزندانمان تحت تأ
ی یکی از بینند، اما خبری از تشکیل کمیته بحرانی برای این خطر اجتماعی نیست. حتمی
گفت اگر کنکور اصال  شود مشکل بیکاری والن دائمی کشور یا بار به من میئمس

 شود!!!!!تشدید می
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، نبود معلم ، بدون آمادگی الز پرورش )برنامه جدید آموزش و 3-3-3سیستم آموزشی 
بسیاری از مدارس، به حدی  ، نبود برنامه درسی و حتی نبود محل کالس درتربیت شده
ی از مدارس مجبور شدند مستخدمین را سر کالس ششم دبستان به جای معلم  که بسیار

برنامه  بفرستند، آبدارخانه را تبدیل به کالس درس کنند و به جای استفاده از کتا  و
 .آموزان ششم تدریس کردند(ای را به دانشهای سلیقهدرسی، جزوه

مجهز آنها و پذیرش دانشجو  های غیرپردیس ایجاد بدون برنامه دانشگاه فرهنگیان و 
 برای این مراکز بدون امکانات آموزشی و....از همه بدتر جایگاه معلمان در کشور و

توجهی به آنها آموزش کشور را با خطر هاست بیتوجهی به این قشر موثر که سالبی
 نه حرفی!!!!! ای، نه بحثی وروبرو کرده است، نه کمیته

، ولی در فرهنگستان از این مشکالت نالیدیمریاضیات  بارها در جلسات کمیته پیشبرد
نظر مقامات باع  سکوت ما، در برابر کار کارشناسی  شده  جوا  چو  قانون و

فرهنگستان علو  شد. حتی یا بار رئیس  فرهنگستان علو  حاضر نشد با رئیس جمهور 
 باشد!  یا وزیر علو  در این موارد صحبت جدی داشته پرورش و یا وزیر آموزش و

جمعه، یکی از  ی نزد رهبر برود و نمازکباع  شد که رئیس فرهنگستان پزش کرونا
مقدسترین کارها را در جمهوری اسالمی تعطیل کند، ولی حیف که قدرتی در  
 فرهنگستان علو  نیست که به دلیل افت علو  پایه قدمی بردارد، که مبادا قانون سریعاً 

با در خواست صلوات رئیس شورای عالی انقال   تصویب شده دانشگاه فرهنگیان که
فرهنگی بدون کارشناسی به تصویب رسید و یا هزاران تصمیم دیگر که همگی در حال 

. آیا  معلم در جامعه فرهنگی ایران مقدس نیست، شه کنی علم هستند، زیر سوال روندری
 طلبد؟چرا اصال  جایگاه معلم یا بسیج همگانی را نمی

 والن علمی ما درک عطا فرماید.ئصبر و به مس خداوند به ما
 خدمتگزار جامعه ریاضی ایران علی رجالی معلم ریاضی و                              
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 المللی آموزش ریاضیمطالعه شانزدهم کمیسیون بین
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Rejali at International Conferences 
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Visiting Schools Abroad 
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Rejali at Harvard 
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Visiting Harvard University  
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Rejali at Stanford 
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Peter Taylor at Mathematics House 

 

 

 

 

 

 

Fields Medalist Professor Villani at Mathematics House 
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                                                 Peter Taylor’s Memories 

                                Peter Taylor 

Professor, University of Canberra 

 

I have know Ali Rejali for 32 years, and worked with him 

in his role of association with the World Federation of 

National Mathematics Competitions, a thematic affiliated 

organization of the International Commission on 

Mathematical Instruction. Ali has been a Vice President of 

this Federation and was awarded its strictly limited by quota 

Paul Erdos Award. 

Ali has proved heavily committed to the learning process 

for students via providing challenging activities to them in 

accordance with their talent level, so that they can improve 

their mathematical experience beyond the classroom, to 

their level of capability. 

Probably though his highest single experience in this 

activity was his drive to establish Mathematics Houses 

throughout Iran, also serving as a model for Mathematics 

Houses in other countries. 

Ali is a true professional in the field of educating. 
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One of the exhibits was a geometric pattern which had been 

designed by Mr Karssenberg and manufactured by Mr. 

Ghanbari in Isfahan. All the time, the House of 

Mathematics has also had contacts with the Research Group 

on Mathematics Education of Utrecht University and some 

of its members and former members have visited Iran and 

Isfahan. One of them, Mr Tom Goris, has been effective in 

organizing the participation of Iranian and Isfahani teams in 

the international Alympiad, a mathematics contest for teams 

of highschool students. Iranian and Dutch classes of 

highschool students have also collaborated online on 

combined mathematics projects.   

In the last few years it has been impossible to travel to Iran 

because of the covid situation. But it is hoped that the 

contacts will soon resume in real life.  

Dr Rejali has inspired us, not only by his vision on 

international cooperation and his efficient organizing work, 

but also by his patience and selflessness. 
 

 

Jan at Mathematics House 
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private donations we could offer the prize winner a plane 

ticket so he could come to the Netherlands and attend the 

conference on geometric patterns.  

The Dutch national newspaper NRC published in its 

weekend issue on September 2, 2006 two full pages on 

Iranian geometric patterns entitled "a heptagon in Isfahan".  

The Dutch journal Nieuw Archief voor Wiskunde (for 

mathematics teachers and mathematicians) printed in its 

June 2008 issue an article 'Ancient and modern secrets of 

Isfahan' where the modern secret of Isfahan was of course 

the House of Mathematics. The ancient secret was a pattern 

in the North Cupola of the Friday Mosque which also 

appears in a medieval Persian manuscript; the manuscript 

has recently been published in a full-colour edition 

(download for free at 

https://www.archnet.org/publications/14543).  

In 2009 the Dutch mathematics teacher Mr. Goossen 

Karssenberg started to work on a project for mathematics 

teachers, funded by a Dutch research organization. He 

decided to work with me and take as his subject Islamic-

Persian geometric patterns and tilings. He now has his own 

workshops and a website on tilings 

(www.goossenkarssenberg.nl). In 2017 he took his daughter 

Maite to Isfahan, and after the trip she wrote a novel on the 

relationship with her father and on her experiences in Iran, 

entitled ``Snijpunt Isfahan'' (Intersection point Isfahan). The 

directors of the national Dutch Tile Museum, located in the 

small village of Otterlo, were inspired by this novel to 

organize a special exhibition on Tilings in Eastern and 

Western Cultures, which took place in the spring of 2022.

https://www.archnet.org/publications/14543
http://www.goossenkarssenberg.nl/
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we have had tryouts of such activities with our students in 

Utrecht and then with the members and students of the 

Mathematics House in Isfahan, always with the cooperation 

of our dear colleague Dr Bagheri from Tehran. Only if these 

tryouts were successful, we dared to present these 

workshops on other occasions. I think it is best to describe 

the influence of Dr Rejali and the House of Mathematics in 

the Netherlands by presenting a list of things that have 

happened here with Isfahani inspiration. These projects 

have been worthwhile and have all contributed a little to 

peace and understanding between the Iranian and Dutch 

people. We have always been helped by many persons and 

organizations, and I wish to take this opportunity to thank 

the Embassy of the Islamic Republic of Iran in the 

Netherlands (La Haye) for their continued support and 

encouragement.  

In cooperation with the House of Mathematics, 

approximately 70 students in the exact sciences from Dutch 

universities in Utrecht and Leiden have visited Iran on 

scientific and educational trips. One of these trips involved 

a Mathematics and Art conference in Isfahan in May 2006. 

In cooperation with Dr Bagheri, we were then able to 

organize an international conference in Leiden 

(Netherlands) on Geometric Patterns in Islamic Art in 

September 2006, where of course a delegation from Isfahan 

participated. Previously we had asked the Mathematics 

House to organize a contest among its students to develop a 

new geometric or calligraphic pattern in Iranian style but 

also related to the work of the Dutch artist M.C. Escher 

(who himself was influenced by Islamic tilings). Through
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Dutch experiences with Dr Rejali 

and the House of Mathematics 
 

Jan Hogendijk, Utrecht 

University, Netherlands. 
 

My contacts with Dr Rejali date back to 1995, when we met 

after my first, touristic, trip to Iran. I stayed a few more 

days and gave a talk on an Arabic text by an Iranian 

mathematician, Ahmad ibn Mohammad ibn Abdaljalil 

Sagzi (10th c.)  on geometric problem solving, in much the 

same vein as Polya's How to Solve It. Dr Rejali attended the 

talk and then invited me again, so a few months later I 

found myself for the second time in Isfahan, as a participant 

and speaker on a conference for 800 mathematics teachers. 

Dr Rejali is one of the main sources of inspiration of the 

Isfahan Mathematics House, an organization with which 

several people at Utrecht University have cooperated for 

many years. The connection is not only through the history 

of mathematics in Islamic civilization, my own field of 

research, and also one of the areas of interest of the 

Mathematics House. The Mathematics House has also 

inspired us to develop concrete, hands-on, workshops on 

mathematics, accessible to highschool students and to a 

general audience. We try to combine the two inspirations 

and have prepared many such activities in the history of 

mathematics and astronomy for specialists and also for a 

more general audience. Since 2005 I have been assisted by 

Mr Wilfred de Graaf, then a mathematics student. Usually, 
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He keeps high mathematical standards but is really 

interested in inspiring youngsters.  

By then I had moved to the Harvard Mathematics 

Department and Ali managed to take a sabbatical year 

to visit and work with me. He wanted to get back to 

do some research and we found we still had common 

interests (we still do). Ali came along to a graduate 

course I was teaching on using non-commutative 

Fourier analysis to do probability and statistics. I had 

been a graduate student at Harvard and my advisor, 

Andrew Gleason, was still active and also managed to 

come along to my course. By some strange quirk of 

fate Ali and Gleason got interested in part of the 

subject and  made substantial contributions in 

combined work. A really original point of view that is 

alive and well to this day. I wrote up their results and 

included them in a book on the subject. However, the 

ideas are original and powerful enough to keep being 

useful. This past year I gave the Kolomogorov lecture 

For the Bernoulli society and featured Ali's ideas and 

just this week I gave a lecture in Melbourne that 

borrowed heavily from Ali.  

I have followed his progress in the Irianian mathematical 

community over the years. I am proud to have had a hand in 

starting him off and very happy that you are honoring him. 
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Memories of Ali Rejali 

 

Persi Diaconis 

Professor of Mathematics 

and Statistics 

Stanford University 
 

 

Ali did his Ph.D. Thesis with me at Stanford University. 

Indeed, he was my absolute first student. We were both in 

the statistics department but both of us loved mathematics, 

in particular number theory. There is a healthy interaction 

between number theory and probability (called 

'probabalistic number theory') and Ali worked in that. He 

used hard complex variable techniques combined with 

original probabilistic arguments to get good approximations 

to things like 'the number of prime divisors of a randomly 

chosen integer'. I remember him as careful, hard working 

and original. Just after he completed his thesis, Ali returned 

to Iran and I had several years of worry! Here was a young 

man, just at the start of his career in the middle of a 

revolution. I didn't hear about Ali for five years or so and 

I'm afraid I really was worried. BUT then the dust settled 

and Ali was a dean at one of your good universities. 

Someone saw that he has many talents; in addition to pure 

research, he is a truly gifted 

communicated/teacher//organizer. 
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mathematics at Isfahan University of Technology, with the help of the 

research deputy of the Ministry of Science in February of 2019.  

(139) Investigating the problems of training and performing statistical 

tasks, and writing a paper on these challenges that led to a seminar 

held in February 2010 at the University of Isfahan. 

(140) Following up on mathematics houses issues especially Isfahan 

Mathematics House, Mathematics Houses Council and Teachers 

Educational Scientific Associations across the country and Unions of 

Mathematical Teachers' Educational Scientific Associations. 

(141) Following up and trying to develop the Isfahan interlibrary loan 

plan (2006, cont.).  

(142) Following up and handling to the tasks related to the 

Mathematics Advancement Commission of Academy of Sciences of 

Iran (2011, cont.). 

(143) Collaborating with the School Mathematics Department of the 

Iranian Mathematical Society to develop school mathematics 

standards. 

(144) Visiting schools, especially primary schools, to observe the 

challenges of primary education, since 1980. 

(145) Contributing to holding, presenting a roundtable and a talk at 

Engineering Education Forum about reasons for challenges face the  

science and engineering education (2020) 
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(130) Planning to manage a Study Group on Mathematics Houses to 

be held at the 2020 International Congress of Mathematical Education 

in China.  

(131) Collaborating with Mr. Tabesh and a group of Stanford 

University colleagues to set up a virtual math education network for 

children and students to use math games and perform math modeling 

work under the name Poly Up, since 2019. 

(132) Collaborating with the Faculty of Education at McGill 

University of Canada on Mathematics and Statistics Education 

(Summer 2019). 

(133) Collaborating with the Faculty of Mathematics of the Isfahan 

University of Technology in developing a new curriculum for BSc. 

Program in mathematics, 2017-2019. 

(134) Collaboration in planning for launching the data science field in 

the Isfahan University of Technology, as an interdisciplinary field, 

2018-cont. 

(135) Collaboration in Planning the Mathematics and Statistics Day at 

the Isfahan University of Technology to attract top students, 2018-

2019. 

(136) Trying to recruit talented and young mathematics and statistics 

professors with formal membership in the recruitment committee of 

the Faculty of Mathematical Sciences. 

(137) Providing a program for holding the Mathematics and Statistics 

Day for the Faculty of Mathematics of the Isfahan University of 

Technology in winter 2019.  

(138) Investigating of the problems in the mathematics education of 

Iran, and presenting the holding plan for some seminar of failure in
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(120) Co-Chair of a DG on Mathematics Houses at ICME-13 and its 

report, Hamburg, (2016).link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-

319-62597-3?page=3 

(121) Program Chair of the 2nd Iranian mathematical Society 

gathering for the improvement of mathematics education and 

research, Khansar, (2016). 

(122) Co-organizer of the meeting of the representatives and members 

of working teams of Iranian Mathematical Society, Tehran, (2017). 

(123) Organizer for the Iranian Mathematical Society’s 

representatives gathering, at the Statistical Center of Iran, (2017). 

(124) Member of the Ranking Committee for Statisticians for the 

Iranian Statistical Society, (2017-2019). 

(125) Panel member for the future of science and mathematical 

education in Iran, (2017). 

(126) Following up the approvals of the International Relation 

Committee of the plan for improvement of Isfahan University of 

Technology. 

(127) Contributing to holding, presenting a roundtable and a talk at 

the Second Seminar on the Challenges Facing Mathematical Sciences 

at the Ferdowsi University of Mashhad. 

 

(128) Keeping following up on the Iranian universities entrance 

examinations plan with attending in the Education and Research 

Commission in the Iranian Parliament.  

 

(129) Being a member of the planning committee of the study group 

of 11th International Congress on Mathematical Education which is to 

be held in China in 2020. 
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(109) Member of the national committee (Setad) for the International 

Year of Statistic 2013 (IYS 2013), (2012-2013). 

(110) Founding member of the Commission on improvement of 

Mathematics, Academy of Sciences, Iran, (2012-2017). 

(111) Member of Executive Committee of Algebra Days at Isfahan 

Mathematics House, (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 and 

2019). 

(112) Founder of the Union for the Iranian Mathematical Sciences 

Union (2013). 

(113) Member of Founding Board of Isfahan Statistics House, (2013-

cont). 

(114) Member of Scientific Committee of 12th Iranian Statistical 

Conference, Kermanshah, (2014). 

(115) Chairman of Scientific committee for the first seminar on 

Mathematical Sciences and their Challenges in Iran, (2015). 

(116) Chair of a team working on the challenges face the education, 

Academy of Sciences, (2015- 2017). 

 (117) Chairman, Scientific Committee on Mathematical Sciences and 

Challenges Seminar, Tehran, Iran, (92015). 

(118) Chairman of the Committee for International relations of the 

Iranian Mathematical Society, (2015-cont). 

(119) Member of the International Relation Committee and the board 

of the plan for improvement of Isfahan University of Technology, 

(2015- 2017). 
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(97) Founder of Isfahan Inter-Libraries Loan Plan (2006) 

(98) Member of the board for Iranian Mathematics Houses 

Commission, (2006-2012). 

(99) Member of Professor Fatemi's Award Committee of the Iranian 

Mathematical Society, (2006-2019). 

(100) Organizer of the first Isfahan Statistics Team Competition 

(2006), the second (2007), the third (2008), the fourth (2009) and the 

fifth (2010). 

(101) Member of the Scientific Committee for the 9th Iranian 

Mathematics Education Conference (IMEC-9), Zahedan, (2006-

2007). 

(102) Co-chair of TSG6 (Activities and programs for gifted students), 

ICME-11, Monterrey, Mexico, (2006-2008). 

(103) Member of the Scientific Committee for the 10th Iranian 

Mathematics Education Conference (IMEC-10), Yazd, (2007-2009). 

(104) Vice President of the WFNMC, (2008-2018). 

(105) On the Scientific Committee for the 11th Iranian Mathematics 

Education Conference (IMEC-11), Mazandaran, (2010). 

(106) Chair of the Planning Committee for Statistics week in Iran, 

(2010). 

(107) Co-chair of TSG34, ICME-12, Seoul, Korea, (2010-2012). 

(108) On the Scientific Committee for the 12th Iranian Mathematics 

Education Conference (IMEC-12), Semnan, (2012).  
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(87) Organizer and the chairman for scientific activities of the 

gathering of mathematics teachers' societies and the representatives of 

the ministry of education for their cooperation, Isfahan Mathematics 

House, Isfahan, (2004). 

(88) Organizer of the second, third, fourth, fifth and sixth 

Mathematics House Team Competitions (Tournament of Towns), 

Isfahan, (2004, 2005, 2006, 2007 and 2008). 

(89) Member of the Program Committee for the World Federation of 

National Mathematics Competitions (WFNMC), (2004-2018). 

(90) Member of the scientific committee for the 3rd Iranian 

Conference on Cryptology, (2004-2005). 

(91) Member of the scientific committee for the 5th Iranian Students' 

Conference on Statistics, (2004-2005). 

(92) Co-organizer of the Statistics and Modelling Tour for high 

school teachers of Iran, (to make them prepared for teaching a course 

on the subject.), (2004-2006). 

(93) Cofounder of the Moje-Nour Society, (ICT for blinds) and its 

President, (2005-2007), Executive Director, (2012-cont.). 

(94) Member of the organizing committee for the Workshop on Art 

and Mathematics, (2005-2006). 

(95) Member of the Scientific Committee for the 8th Iranian 

Mathematics Education Conference (IMEC-8) Shahrekord, (2005-

2006). 

(96) Representative of Iran in ICMI (The International Commission 

on Mathematical Instruction), (2005-2015). 
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(78) Founder and Chairman of scientific committee for the seminar on 

the study of the problems of university entrance examinations, Isfahan 

Mathematics House (with cooperation with the universities of Isfahan 

and the education organization of Isfahan), Isfahan, (2002). [The 

outcome of this seminar, as a law was presented to the Iran Parliament 

in 2003]. 

(79) Member of the organizing committee for the seminar on the 

study of the problems of university entrance examinations, Isfahan 

Mathematics House, Isfahan, (2002). 

(80) Member of the Task Force for the activities of the WFNMC at 

ICME-10, (2002-2004). 

(81) Organizer of the first Mathematics House Team Competition 

(Isfahan Entrance into the Tournament of Towns), (2003). 

(82) Member of 16th ICMI study “Challenging mathematics in and 

beyond the classroom”, The International Commission on 

Mathematical Instruction (ICMI), (2003). 

(83) Founder and a member of founding committee for establishment 

of Iranian Mathematics Houses' Commission, (2002-2003). 

(84) Executive member of the Union for mathematics teachers' 

societies, Iran, (2003-2011). 

(85) Chairman of the scientific committee for the education section of 

the 7th Iranian Statistics Conference, (2003-2004). 

(86) Chairman of the Committee for finalizing the new law for 

university entrance examinations which is presented to Iranian 

Parliament, (2003-2007), which became a law in 2007. 
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Federation of National Mathematics Competitions (WFNMC), (2000-

2002). 

(69) Inspector of the Iranian Statistical Society, (2000-2004). 

(70) Co-organizer of an internet In-service programs for high school 

mathematics teachers of Isfahan, Isfahan Mathematics House in 

cooperation with Isfahan society for mathematics teachers, (2000-

2003). 

(71) Member of the scientific committee for the fifth Iranian 

Mathematics Education Conference, Mashhad, Iran, (2000-2001). 

(72) Member of the scientific committee for the third probability and 

stochastic processes Khonsar, Iran, (2000-2001). 

(73) Convener of the Topic Area 1, "Geometry and Mathematics 

Competitions", 4th WFNMC conference, Melbourne, Australia, 

(2002, 2001-2002). 

(74) Co-organizer of Statistics Days for university students of Isfahan, 

Isfahan Mathematics House, Isfahan, (2001, 2002, 2003, 2004, 2005 

and 2006). 

(75) Representative of the International Mathematics Tournament of 

Towns in Iran, (1988-2009). 

(76) Organizer of the first team competition on mathematics, Isfahan 

Mathematics House, Isfahan, (2002). 

(77) Member of the scientific and organizing committees for the first 

Information Technology seminar for schools. Isfahan Mathematics 

House, Isfahan, (2002). 
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(58) Member of the scientific committee for the second probability 

and stochastic processes seminar in Tafresh, Iran, (1999). 

(59) Member of the High Commission for establishment of the 

teachers' societies, Ministry of education, (1999-2003). 

(60) Founding member of the committee on mathematics and 

development, a subcommittee of Setad for the WMY-2000, (1999-

2000). 

(61) Founding member of the committee on mathematics education, a 

subcommittee of Setad for the WMY-2000, (1999-2000). 

(62) Member of the founding committee for the Iranian society of 

Cryptology, (1999-2000). 

(63) Founder of a committee for the study of university entrance 

examinations, Setad, Tehran, (2000). 

(64) Organizer of a one day seminar for the university lecturers on 

Mathematics Education, Setad, Tehran, (2000). 

(65) Co-organizer of a one day seminar on the role of statistics in 

development, Isfahan University of Technology, (2000). 

(66) Co-organizer of Statistics Day for high school students of 

Isfahan, Isfahan University of Technology, (2000). 

(67) Member of the scientific committee for the mathematics and 

communications seminar, Communication Research Center, Tehran, 

Iran, (1999 -2000). 

(68) Member of the Committee for the improvement of the role of 

teachers in activities related to mathematics competitions, World 
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(46) Member of the executive committee for the national committee 

of the WMY (2000, 1998-2000). 

(47) Member of election committee for the Executive Committee of 

the Iranian Mathematical Society, (1997-1998 and 2005-2006). 

(48) Member of the founding committee for the Iranian Union for 

teacher's mathematics societies, (1997-2001). 

(49) Member of the organizing committee for the second seminar on 

differential equations, dynamical systems and their applications, 

(1998). 

(50) Cochairman of the Topic Area 6, “Geometry and Mathematics 

Competitions”, 3rd WFNMC Congress, Zhong Shan, China, (1998). 

(51) Chairman of the scientific committee for the education section of 

the fourth Iranian Statistics Conference, (1998) 

(52) Founding member of the information committee of Isfahan 

University of Technology, (1998-2001). 

(53) Co-Organizer of the first national meeting for the National 

Committee (Setad) for the WMY-2000, (1998). 

(54) Member of the organizing committee for the 5th Iranian 

Statistics Conference, (1998-2000). 

(55) Cofounder of Isfahan Mathematics House, (1999). 

(56) Member of both the Board and Scientific Committees of Isfahan 

Mathematics House, (1999, cont.). 

(57) Organizer of the second national meeting for the national 

Committee (Setad) for the WMY-2000, (1999). 
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(35) Member of the scientific committee for the fifth Islamic 

countries statistics Conference, Lahore, Pakistan, (1994). 

(36) Member of the scientific committee for the twenty sixth Iranian 

Mathematics Conference, Kerman, (1995). 

(37) Member of the advisory board for Kharazmi festival for young 

talented students in Isfahan, (1995-1999). 

(38) Member of the scientific committee for the education section of 

the twenty seventh Iranian mathematics conference, Shiraz, (1996). 

(39) Member of the committee for organizing the third Iranian 

statistics conference, Tehran, (1996). 

(40) Chairman, Scientific Committee for organizing the First Iranian 

Mathematics Education Conference, first IMEC, Isfahan, (1996). 

(41) Member of the organizing committee for the first IMEC, Isfahan, 

(1996). (Founder of the Iranian mathematics education conferences). 

(42) Member of the International panel of judges for International 

Mathematical Talent Search, (1997-cont). 

(43) Member of the Hilbert and Erdos Awards Subcommittee of the 

World Federation of National Mathematics Competitions, (WFNMC), 

1996-2000, (2000-2004). 

(44) Founding member of the national committee (Setad) for the 

world mathematical year 2000 (WMY 2000), (1997-2000). 

(45) Member of the plan committee for the national Committee of the 

WMY- 2000, (1997-2000). 
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(24) Founder and Coordinator of the First National Mathematics 

Competition, (1984). 

(25) Member of the National Committee for Mathematics 

Competitions, (1987-1991). 

(26) Member of the Committee for Investigation the Causes of Lack 

of Interest in Mathematics, Research Organization, Ministry of 

Education, (1983-1984). 

(27) Organizer of a one-day Computer seminar for high school 

teachers of Isfahan, (1988). 

(28) Co-organizer of the education section of the twenty second 

annual Iranian Mathematics Conference, Mashhad, (1991). 

(29) Organizer of a one-day Seminar on problems of research and 

development in Isfahan University of Technology, Isfahan, (1991). 

(30) Organizer of the education section of the twenty third annual 

Iranian Mathematics Conference, Kermanshah, (1992). 

(31) Observer in the Advisory Committee for the Australian 

Mathematics Trust (1992). 

(32) Founder and Co-organizer of the first Iranian academy of 

sciences' exam (G.R.E. type) in Mathematical Sciences, (1993). 

(33) Co-founder of the societies for Mathematics teachers in 

Khorasan, Fars, Isfahan, Kerman, Chaharmahal and Bakhtiary, Yazd, 

Bushehr, Gilan, Zanjan, East Azarbayejan, and Ghazvin provinces in 

Iran, (1994-1997). 

(34) Member of the scientific committee for the second Iranian 

statistics conference, Mashhad, (1994). 
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(12) Member of the school board, Isfahan University of Technology, 

(1991). 

(13) Member of the Promotion Committee, Isfahan University of 

Technology, (1990-1992). 

(14) Executive Member of the Iranian Mathematical Society, (1980-

1984. 1990-1992, 2014-cont.  

(15) Treasurer and Vice Chairman of the Iranian Mathematical 

Society, (1981-1984). 

(16) Executive Member of the Iranian Statistical Society, (1991-1992, 

1994-1996). 

(17) Member of the Organizing Committee for the Twelfth Iranian 

Mathematics Conference, (1981). 

(18) Treasurer of the Iranian Statistical Society, (1991-1992). 

(19) Member of the Organizing Committee for the summer seminar of 

the Iranian Mathematical Society, (1981). 

(20) Member of both (Organizing and Scientific) Committees for the 

First Iranian Statistics Conference, (1992), (Cofounder of the Iranian 

Statistics Conferences) 

(21) Member of the Committee for Mathematics, Iran Publishing 

Center, (1980-1982). 

(22) Member of the Plan Committee for Mathematics, Ministry of 

Higher Education. (1991-1992). 

(23) Cofounder and the Member of the Organizing Committee for the 

First Mathematics Competition of Isfahan, (1983). 
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N-Administrational Experiences: 

(1) Cofounder and Coordinator of the Teachers' Research Center of 

Isfahan, (1980-1982). 

(2) Chairman, Department of Mathematics, Isfahan University of 

Technology, (1981-1983). 

(3) Dean, College of Sciences, Isfahan University of Technology, 

(1981-1984). 

(4) Director of Computer Center, Isfahan University of Technology, 

(1987-1989). 

(5) Vice Dean in Research, School of Mathematics, Isfahan 

University of Technology, (1986-1992, 1994-1997, 1997-1999). 

(6) Director of Graduate studies, School of Mathematics, Isfahan 

University of Technology, (1986 -1987, 1993-1994). 

(7) Chairman, Committee for Higher Education, Plan and Budget 

Organization, (1982-1983). 

(8) Member of the Committee for the Social Activities Plans, Plan 

and Budget Organization, (1982-1983). 

(9) Member of the Committee for Computer Center, Isfahan 

University of Technology, (1982-1984 and 1986-1990). 

(10) Member of the Committee for Libraries, Isfahan University of 

Technology, (1989-1990. 1994-1997). 

(11) Member of the Isfahan University of Technology Plan 

Committee, (1990-1991 and 1998-1999). 
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(16) Hemati Pour, N. (Predictive Regression with order-

autoregressive predictors), in cooperation with Dr. Alimoradi, (2012). 

(17) Homayoni, E. (Robust Tests in Logistic Regression Model), in 

cooperation with Dr. Alimoradi, (2012). 

(18) Nadi, M. F. (On the Effect of phase truncation in a certain queue-

birth and- death- Process), in cooperation with Dr. Mahmoodi, (2012). 

(19) Parvaneh Z., A. (On Simulation of Tempered Stable 

Distributions), (2015). 

M- Graduate Judge: 

(1) On panel of judges for Ph.D. Qualifying examinations of Mashhad 

Ferdowsi University, (2003-2004). 

(2) On panel of judges for Ph.D. Qualifying examinations of Shiraz 

University, (2007-2008). 

(3) On panel of judges for Ph.D. Qualifying examinations of Isfahan 

University of Technology, (2007-2008). 

(4) External examiner for thesis of Ph.D. students 

(a) Dr. Parvardeh, Dr.Dolati, Dr. Sharghi and Dr. Bidram of Shiraz 

University. 

(b) Dr. Salehi Rad and Dr. BadamchiZadeh of Mashhad Ferdowsi 

University. 

(c) Dr. Keikhaee of Isfahan University of Technology. 
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(6) Saneii, Zahra, (An exponential queueing model with competition 

for service), in cooperation with Dr. Naderi, (2003). 

(7) Yaeghobi, Moslem, (Limiting distributions of vectors of positive 

random variables), (2004). 

(8) Shams, Mehdi, (Basu's theorem and its applications), in 

cooperation with Professor Parsian, (2005). 

(9) Hashemi, Maryam (Simple Resampling Methods for Censored 

regression quantiles), in cooperation with Dr. Alimoradi, (2007). 

(10) Hassanzadeh, Amin (Simulation and Inference for Stochastic 

Volatility Models Driven by Lévy Processes), in cooperation with Dr. 

Naderi, (2009). 

(11) Behmanesh, Tohid (Robust Estimation of Error Scale in 

Nonparametric Regression Models), in cooperation with Dr. 

Alimoradi, (2010). 

(12) Salmani, Saeed (On the Simple Linear Regression Model with 

Correlated Measurement Errors), in cooperation with Dr. Alimoradi, 

(2010). 

(13) Ramazani, Mehdi (Nonparametric methods in Multivariate 

Factorial Designs with Large Number of Factor Levels), in 

cooperation with Dr. Alimoradi, (2010). 

(14) Shahmandi H., Marzieh (Multicollinearity and Logistic 

Regression), in cooperation with Dr. Alimoradi, (2010). 

(15) Fatehi P. Masoud (Scheduling in Many Server Service Systems), 

(2011). 



16th Iranian Statistics Conference  47 

 
course in Biostatistics. Sampling Methods, Mathematics Education, 

Mathematical teaching methods for elementary school teachers, 

Methods for teaching Mathematics, Problem solving in Number 

Theory and Probability for Iranian IMO teams. Different courses on 

Mathematics and Statistics for high school mathematics teachers at 

different in-service projects. Undergraduate project advisor in 

Statistical and Educational projects. Graduate seminar advisor and 

Graduate project advisor in Number Theory, Probability Theory, 

Bootstrap Methods, Wavelet Analysis, Spatial Statistics and Queuing 

Systems. Leading members of the Mathematics House of Isfahan in 

number theory and statistics projects. The cooperative methods of 

teaching for elementary school teachers. The cooperative problem 

solving methods in number theory and statistics for the members of 

the Mathematics House of Isfahan. Research Methods for high school 

teachers of mathematics. Teaching mathematics teachers how to use 

internet for mathematics teaching. Workshops on the goals of 

teaching and concepts of mathematics for elementary school teachers, 

Workshops for a group of lecturers at teacher training centers on 

cooperative teaching methods.  

L- Graduate Advisor: 

(1) Oliaeenia, Maziar, (Distributions of numbers), (1992). 

(2) Firoozbakht, Farideh, (Distributions of primes), (1992). 

(3) Eftekhari, Hora, (Convergence birth and death processes), in 

cooperation with Dr. Naderi, (2003). 

(4) Moatamedi, Giti, (Analysis of busy and ideal periods in queues), 

in cooperation with Dr. Naderi, (2003). 

(5) Dorcheh, Maryam, (A queueing model with variable number of 

servers), in cooperation with Dr. Naderi, (2003). 



46 Honoring   Dr. Ali Rejali 

 
(131) Invited Speaker by the UNESCO Chair on Engineering 

Education, Webinar of What Can be Done for the Future of Basic 

Science and Engineering, University of Tehran, (2022). 

J-Teaching Experiences: 

(1) Shiraz University, (1978-1980). 

(2) Isfahan University of Technology, 1980, continuing. 

(3) Visiting Harvard University Mathematics Department, (1985-

1986). 

(4) Visiting the Centre for Mathematics and its Applications, (CMA), 

The Australian National University, and The Australian International 

Centre for Mathematics Enrichments, University of Canberra, 

Canberra, Australia, (1992-1993). 

(5) Visiting Department of Statistics of Stanford University, (1993). 

K- Courses Taught: 

Calculus, Mathematical Analysis, Advanced course in Real Analysis. 

Linear Algebra. Number Theory, Analytic Number Theory, 

Workshops in Number Theory, Advanced course in Analytic Number 

Theory. Computational Number Theory, Elementary Probability, 

Probability and Its applications, Probability, Engineering Probability, 

Elementary Statistics and Probability (which caused interest in new 

incoming students into the statistics field), Computational Number 

Theory, Advanced course in Probability Theory. Elementary 

Stochastic Processes, Advanced course in Stochastic Processes, 

Queuing Theory, Applied stochastic processes. Elementary Statistics, 

Statistical Methods, Mathematical Statistics. Multivariate Analysis, 

Biostatistics, Social Statistics, Engineering Statistics, Advanced 
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(118) Invited Speaker at the 10th Seminar on Probability and 

Stochastic Processes, Yazd, Iran, (2015). 

(119) Invited Speaker at the gathering of Mathematics Teachers, 

Isfahan Teachers’ Research Center, Isfahan, Iran, (2015). 

(120) Co-Chair, Discussion Group on Mathematics Houses at ICME-

13, (2016). 

(121) Keynote Speaker at the IASE Satellite Conference, Rabat, 

Morocco, (2017). iase-web.org/conference/satellite17/keynotes.php 

(122) Invited Speaker at a Gathering on Mathematics Teaching and 

the Challenges Ahead, Yazd, IRAN, (2017). 

(123) Invited Speaker at the International Forum on Science 

Education, Islamabad, Pakistan, (2018).  

(124) A Member of the Panel on Statistician System in Iran, Held at 

the 13th Iranian Statistical Conference, Shahrood, Iran, (2018). 

(125) Invited Speaker at the First Seminar of Statistics Education, 

Mashhad, (2018). 

(126) Invited Lecturer at Weekly Seminars of Isfahan University of 

Technology School of Mathematics, (2019). 

(127) Invited Speaker at the Second Seminar of Statistics Education, 

Mashhad, (2019). 

(128) Invited Speaker at the Third Seminar of Statistics Education, 

Birjand, (2021). 

(129) Mathematical Education Challenges and its Solutions, 

International University of Chabahar, (2021). 

(130) Invited Speaker at the Seminar Commemorating of the 

International Year of Basic Sciences for Sustainable Development, 

University of Isfahan, (2022). 
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(107) Plenary Speaker at Najafabad PayamehNour University about 

mathematics thinking, Najafabad, Iran, (2007) 

(108) Invited speaker at gathering of Mathematics teacher and 

University Faculty and students of Yazd province, Yazd Mathematics 

House, (2008). 

(109) Invited speaker at the gathering of Khorasan Razavi 

Mathematics Teacher’s Society, (2008). 

(110) Plenary speaker at the Teacher Training Centers of Khorasan 

Provinces, (2008). 

(111) Invited speaker at Henrei Poincare Institute in Paris, France, 

(2011). 

(112) Main speaker at Mathematics Teachers’ Union Gathering in 

Tabriz, Iran, (2011). 

(113) Invited Speaker at Shahid Beheshti University Statistics Day, 

Tehran, Iran, (2011). 

(114) Invited Speaker at the weekly colloquium of Tarbiat Modaress 

Statistics Department, Tehran, Iran, (2011). 

(115) Invited Speaker at Shiraz University of Technology 

Mathematics Department, Shiraz, Iran, (2011). 

(116) Main Speaker at the WFNMC mini-conference, Seoul, Korea, 

(2012). 

(117) Invited Speaker at the Seminar at the Faculty of Science and 

Engineering Department of Mathematics and Statistics, Laval 

University, Quebec, Canada, (9 June 2014). 
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(95) Main speaker at Islamic Geometric patterns workshop, Leiden, 

Netherlands, (2006). 

(96) Main speaker at Mobarakeh Education Department, (2006). 

(97) Main speaker at Tehran Education Department, (2006). 

(98) Main speaker at student researchers meeting in Khomeini Shar, 

(2006). 

(99) Main speaker at High school teachers' gathering of Branch 1 of 

Isfahan Education Department, (2007). 

(100) Running a workshop on active teaching for intermediate 

teachers of Branch 1 of Isfahan Education Department, (2007). 

(101) Main speaker at High school teachers' gathering of Branch 2 of 

Isfahan Education Department, (2007). 

(102) Main speaker at High school and intermediate teachers' 

gathering of Branch 4 of Isfahan Education Department, (2007). 

(103) Main speaker at gathering of student researchers and teachers of 

Borojen, Chaharmahal Bakhtiary, (2007). 

(104) Main speaker at the Opening of Delijan Mathematics House, 

Delijan, (2007). 

(105) On panel discussion of Iranian Mathematical Society on 

Research in Schools at 38th Iranian Mathematics Conference, Zanjan, 

Iran, (2007). 

(106) Plenary Speaker at Isfahan Universities student gathering for 

Statistics Day, Isfahan, Iran, (2007). 
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(84) Plenary Lecturer at 35th Iranian Mathematics Conference, 

Ahwaz, Iran, (2005). 

(85) Main Speaker at workshops in Statistics and Modelling for 

Teachers of Chahar Mehal and Bakhtiary, Mazandaran, Ghazvin, 

Khorasan and Isfahan, (summer of 2005). 

(86) Plenary Lecturer and Invited Speaker at 36th Iranian 

Mathematics Conference, Yazd, Iran, (2005). 

(87) Main Speaker at the gathering of mathematics teachers of branch 

1 of education department of Isfahan, (2005). 

(88) Main Speaker at Monday gatherings of mathematics teachers of 

Isfahan, each year in (2005 and 2006), (Co-Founder of these meetings 

at 1979.) 

(89) Invited speaker at Khomein Mathematics House special 

programs for teachers and students, (2006). 

(90) Main speaker at Mathematics Day special program at university 

of Isfahan, (2006). 

(91) Main speaker at mathematics day special program at Isfahan 

University of Technology, (2006). 

(92) Main speaker at Fars gathering of teachers of mathematics, 

(2006). 

(93) Invited speakers at gatherings of the representatives of 

Mathematics teachers' societies in Ghom and Ardebil, (2006, and 

2006). 

(94) Invited speaker at Freduenthal Institute of Utrecht University, 

Netherlands, (2006). 
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(72) Main Speaker at the gathering of the Union of Mathematics 

Teachers' societies of Iran, Shahrekord, Chaharmahal, (2003). 

(73) Invited Speaker at 8th gathering of mathematics teachers in 

Mazandaran, (2003). 

(74) Invited Speaker at 2nd mathematics education gathering of 

Khorasan, Mashhad, Iran, (2003). 

(75) Main Speaker at Gonbad Mathematics House, Gonbad, Golastan, 

Iran, (2003). 

(76) Main Speaker at Khosestan Gathering of Mathematics teachers in 

honor of Dr. Karamzadeh, Ahwaz, Iran, (2003). 

(77) Main Speaker at Zarin Shahr Teacher's Research Center, Zarin 

Shahr, Isfahan, Iran, (2003). 

(78) Main Speaker at Gorgan gathering of students, Gorgan, Golastan, 

(2004). 

(79) Main Speaker at the 2nd meeting of teachers of Mathematics in 

Mathematics House, Gonbad, Golastan, (2004). 

(80) Main Speaker at the opening of Saveh Mathematics House, 

Saveh, Central Province of Iran, (2004). 

(81) Main Speaker at the gathering of teachers and teacher students at 

Sanandaj, Kordestan, Iran, (2004). 

(82) Main Speaker at 8th general assembly of Kerman Society for 

Teachers of Mathematics (Edrak), Kerman, Iran, (2004). 

(83) Main Speaker at Neishabour Teachers' Gathering, Neishabour, 

Khorasan, Iran, (2004). 
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(61) Main Speaker at Tehran Mathematics Teachers' Society meeting, 

Tehran, (2002). 

(62) The 4th WFNMC Conference, Melbourne, Australia, (2002), as a 

Peter O'Halloran's fellow. 

(63) Main Speaker at the gathering of all societies for teachers in Iran, 

Tehran, Iran, (2002). 

(64) Main Speaker at in-service program of Isfahan Teachers' society, 

Isfahan, Iran, (2002). 

(65) Main Speaker at the Science Summer School, Isfahan University 

of Technology, (2002). 

(66) Invited Speaker at in service program for high school 

mathematics teachers of Falavarjan, Isfahan, (2002). 

(67) Main Speaker at 6th Iranian Mathematics Education Conference 

IMEC-6, Shiraz, Iran, (2003). 

(68) Main Speaker at 6th Festival for high school students of Fars, 

Shiraz, (2003). 

(69) Invited Speaker at the mathematics gathering of Semirom, 

Isfahan, (2003). 

(70) Main Speaker at Isfahan young students’ scholars, Saeb research 

Center, Isfahan, Iran, (2003). 

(71) Main Speaker at one day seminar on applications of Computer 

and internet in Education, Fatemeh Zahra Teachers Training Center, 

Isfahan, Iran, (2003). 
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(49) Main Speaker at the meeting of the young scientists’ society of 

Isfahan, Isfahan, (2000). 

(50) Main Speaker at the fifth Festival for high school students of 

Fars, Shiraz Fars, (2001). 

(51) Main Speaker at the meeting of Kashanian teachers of 

mathematics, Kashan, Isfahan, (2001). 

(52) Main Speaker at the meeting of Ghom society for mathematics 

teachers, Ghom, (2001). 

(53) Main Speaker at the meeting of Teachers of Gilan, Rasht, (2001). 

(54) Main Speaker at Neyshabur Mathematics House meeting on 

Mathematics Education, Neyshabur, Khorasan, (2001). 

(55) Main Speaker at the Gathering of students and teachers of Rey-

College, Tehran, (2001). 

(56) Main Speaker at the mathematics and statistics Seminar of Rubat 

Karim and the opening ceremony of its mathematics house, Tehran, 

(2002). 

(57) Main Speaker at the mathematics teachers' gathering of Borkhar, 

Isfahan, (2002). 

(58) Main Speaker at the meeting of high school mathematics 

teachers of Isfahan, Isfahan, (2002). 

(59) Invited Speaker at the 4th Iranian Mathematical Society's 

seminar for mathematics students, Shiraz, (2002). 

(60) Main Speaker at the sixth Festival for high school students of 

Fars, Shiraz, Fars, (2002). 
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(38) Main Speaker at WMY- Seminar for teachers and students, 

Jarghoieh Olia, Isfahan, Iran, (2000). 

(39) Main Speaker at the fourth Fars students' Festival, Shiraz, Iran 

(2000). 

(40) Main Speaker at WMY Seminar for mathematics teachers at 

Khomeini Shahr, Isfahan, (2000). 

(41) Main Speaker at Mathematics Day 2000, Isfahan University of 

Technology, (2000). 

(42) Main Speaker at Zarin Shahr Seminar for mathematics teachers 

and students, Zarin Shahr, Isfahan, (2000). 

(43) Main Speaker at Shahid Mohajer Seminar on WMY-2000, 

Isfahan, (2000). 

(44) Main Speaker at a meeting of representatives of the education 

departments of different provinces, Tehran, Iran, (2000). 

(45) One of the main speakers at Isfahan Society of mathematics 

teachers meeting on the WMY, (2000). 

(46) The ninth international congress on mathematical education 

(ICME-9), Chiba, Tokyo, Japan, (2000) as a Peter O'Halloran's 

fellow. 

(47) The fifth Iranian Statistics conference, Isfahan Univ. of 

Technology, Isfahan, Iran, (2000), as an invited speaker at education 

section. 

(48) Main Speaker at Khorasgan Seminar for mathematics teachers, 

Khorasgan, Isfahan, (2000). 
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(26) The 3rd WFNMC congress, Zhong Shan, China, (1998), as a 

Peter O'Halloran's fellow. 

(27) Main Speaker at in service program for high school teachers, 

Tehran, Iran, (1998). 

(28) Main Speaker at in-service program for high school teachers, 

Isfahan, Iran, (1998). 

(29) Main Speaker at the meeting of the Iranian high school 

mathematics teachers in Isfahan, (1998). 

(30) Main Speaker at high school festivals in Shiraz, Isfahan, 

Shahrehkord and Shiraz, (1996-1999). 

(31) Main Speaker at elementary school teachers' seminar in Isfahan, 

Iran, (1999). 

(32) Main Speaker at intermediate school teachers' meeting in 

Isfahan, Iran, (1999). 

(33) Main Speaker at in-service program for high school teachers, 

Tehran, Iran, (1999). 

(34) Main Speaker at high school mathematics teachers Seminar of 

Golastan, Iran, (1999). 

(35) Main Speaker at intermediate school mathematics teachers' 

Seminar of Isfahan for the WMY 2000, Isfahan, (2000). 

(36) Main Speaker at high school mathematics teachers' Seminar of 

Arak (the central province), Iran, (2000). 

(37) Main Speaker at WMY Seminar for mathematics teachers and 

official representatives of different cities in Isfahan, Iran, (2000).
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(15) Main speaker at discrkete mathematics workshop for high-school 

teachers, Zanjan, Iran, (1995). 

(16) Main speaker at Calculus workshops for high-school teachers, 

Najafabad, Iran, (1995, 1996, 1997, 1999). 

(17) Main speaker at Mathematics Festival of Tehran University, 

(1996). 

(18) Bayesian Statistical Inference, Isfahan University of Technology, 

Isfahan, Iran, (1996). 

(19) Main speaker at seminars for high school teachers in Kerman, 

Mashhad, Shiraz, Shahreh-Kord, Yazd, Zanjan, Rasht, Boshehr, 

Ghazvin (1994-1999). 

(20) The eighth international congress on mathematical education 

(ICME-8), Sevilla, Spain, (1996). 

(21) The first, second, third, fourth, fifth and 6th Iranian Mathematics 

Education Conferences (IMEC'S), (1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 

2003). 

(22) Workshop on point processes modelling, Isfahan, (1997). 

(23) Main Speaker at first Khorasan seminar on Mathematics 

Education, (1997). 

(24) Main speaker at in service program for high school teachers, 

Bandar Abbas, Iran, (1998). 

(25) The first and second Iranian Seminar on the history of 

mathematics, Bandar Abbas, Iran, (1998, 1999). 
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(3) The second Iranian statistics seminar, (1978). 

(4) A short course in number theory, autumn school, Cimpa, Nice, 

France, (1983), as a Cimpa fellow. 

(5) The sixth international congress on mathematical education 

(ICME-6), Budapest, Hungary, (1988), as a guest speaker. 

(6) Main speaker at first Kerman Mathematics Conference, Kerman, 

IRAN, (1989). 

(7) College on recent developments and applications in Mathematics 

and Computer science, ICTP, Italy (1990). 

(8) Sharif University Seminar on Teaching Calculus, Tehran, IRAN, 

(1990). 

(9) The first WFNMC Conference, Waterloo, Canada, (1990). 

(10) Sharif University seminar on B. S. System in Mathematics. 

Tehran, IRAN, (1991). 

(11) The first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth 

Iranian Statistics Conferences, IRAN, (1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 

2002, 2004, 2006). 

(12) The seventh international congress on mathematical education 

(ICME-7), Quebec, Canada, (1992). 

(13) Bootstrap workshop, CMA, The Australian National University, 

Canberra, Australia, (1992). 

(14) Workshop on new trends in probability, Stanford University, 

Stanford, California, (1993). 
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(23) On the editorial board of JIRSS (Research Journal of the Iranian 

Statistical Society), (2001-2015). 

(24) Editor of Final Report on the Gathering of the seminar on the 

ways of Cooperation Between Teachers' Societies and Research 

Institute of the Ministry of Education, Isfahan Mathematics House, 

(2002). 

(25) Editor of the proceedings of the seminar on the role of teachers' 

societies in improvement of education, (2004). 

(26) Report on Research Activities of Isfahan Mathematics House 

(IMH), for promotion of mathematics teachers in primary schools. 

Published by IMH and UNESCO, (2007), (in Farsi and English). 

(27) Co-editor of the proceedings of the 8th Iranian Mathematics 

Education Conference (IMEC-8), Shahre- Kord (2007). 

(28) On the editorial board of the proceedings of the 10th Iranian 

Mathematics Education Conference (IMEC-10), Yazd, (2008). 

(29) Editor, Proceedings of the Seminar on the Challenges Facing 

Mathematical Sciences, Academy of Sciences, (2017). 

H- Seminar Attendances: 

(1) The West Coast Number Theory Conference, USC (1977). 

(2) The Ninth, Eleventh, Twelfth, Thirteenth, Fourteenth, Fifteenth, 

Eighteenth, Twentieth, Twenty first, Twenty second, Twenty third, 

Twenty fifth, Twenty seventh and Twenty eighth and Thirty fifth 

Thirty six (as a plenary speaker) and thirty eighth Annual Iranian 

Mathematics Conferences, (1978, 1980-1984, 1987, 1989-1992, 1994, 

1996, 1997, 2005,2005, 2007). 
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(12) Coeditor of the Proceedings of the first Iranian Statistics 

Conference, 1992.  

(13) Moderator of the Australian Mathematics Competition and 

Mathematics Challenge for young Australians (1992). 

(14) Editor of the Newsletter of the Iranian Statistical Society, (1994-

1996), (Numbers 4 through 11). 

(15) Editor of the proceedings of the workshop on Mathematics 

Education, 26th Iranian Mathematics Conference, Kerman, IRAN, 

(1995). 

(16) Coeditor of the proceedings of the first Iranian Mathematics 

Education Conference, first IMEC, (1996 & 1997). 

(17) Coeditor of the Newsletter of the national Committee for WMY 

2000, (1997-1999). 

(18) Coeditor of the Newsletter of the Iranian Statistical Society, 

(1997-2002). 

(19) Coeditor of Geometry and Mathematics Competitions, papers 

contributed to: Topic Area 6, 3rd WFNMC Congress, published by 

IUT, (1998). 

(20) On the editorial board for Andisheh-ye Amari, an expository 

journal of the Iranian Statistical Society, (1998-2001). 

(21) Coeditor of the Newsletter of the Iranian Union for Mathematics 

Teachers Societies,, (2002-2004). 

(22) Editor of Geometry and Mathematics Competitions, Vol. 2, 

paper contributed to: Topic Area 1, 4th WFNMC conference, 

published by IUT, (2002). E-version, ww.mathhouse.org 
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G-Serving as Editor: 

 (1) Serving on the editorial board of the Bulletin of the Iranian 

Mathematical Society, (1980-1982). 

(2) Coeditor of the Proceeding of the twelfth Iranian Mathematics 

Conference, (1981). 

(3) Coeditor of the Proceedings of the summer seminar of the Iranian 

Mathematical Society, (1981). 

(4) Coeditor of the Newsletter of the Iranian Mathematical Society, 

1981-1982. 

(5) Cofounder and Coeditor of "Farhang and Andisheh Riazi" 

magazine of the Iranian Mathematical Society, (1981-1989). 

(6) Editor of the Newsletter of the Iranian Mathematical Society, 

1983-1984, (1990-1992). 

(7) Reviewer of the American Math. Reviews, (1986, cont.). 

(8) On the editorial board of Peyke Riazi, the publication of the 

Isfahan University of Technology, (1988-1992). 

(9) Column editor of "Mathematics Education" the Newsletter of the 

Iranian Mathematical Society, (1990-1992), (1994-1995). 

(10) Column editor of "Mathematics Research", the Newsletter of the 

Iranian Mathematical Society, (1991-1992). 

(11) On the editorial board for the Dictionary of Mathematics, Iranian 

Mathematical Society (1980), Published in (1992). 
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(13) Establishment of a plan committee for the High Commission on 

National Statistics. 

(14) A law for establishment of an NGO organization for evaluation 

of statisticians. “The Iranian Organization for Statisticians” 

(15) Cooperation for Establishment of Isfahan Statistics House on the 

occasion of International Year of Statistics, (2013). 

(16)  The role of the entrance examinations in the educational system, 

TV debate program, (2016). 

(17)  Establishment of Isfahan Mathematics House. TV interview, 

(2016). 

(18) Teachers as lifelong learners, Scientific panel speaker, UNESCO 

Chair meeting, Isfahan Farhangian University, (2017). 

(19) Warning letter to Iranian Statistics Society (ISS); The Status of 

education, research and service of Statistics in Iran, (2017). 

(20) The Future of Science and Mathematics Education in Iran, 20th 

Panel of Futurology Desk, Institute for Research and Planning for 

Education, (2017). 

I have been also consulted for different statistical problems, by 

Electrical Company, Education Department, Khorshid Hospital, Amin 

Hospital, Iranian Mathematical Society, Iranian Statistical Society, 

Isfahan Univertsity of Technology, Mobarakeh Steel Company, 

Communication Company of Iran, Ministry of Power, Ministry of 

Finance, Isfahan Broadcasting organization and the City of Isfahan. 
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In addition, I offered several proposals for the improvement of the 

educational system and statistical activities in Iran. Some of these 

proposals are being executed at the time being and are yielding 

hopeful results. The proposals are as follows: 

(1) Research Centers for teachers in Iran, (in collaboration with a 

team of teachers.) 

(2) In-Service project: A curriculum for mathematics teachers to catch 

up with the up-to-date findings in Mathematics, (in collaboration with 

a team of teachers at different levels.) 

(3) Iranian Mathematics Competitions. 

(4) Establishment of Mathematics Houses in Iran. 

(5) Establishment of the mathematical societies for teachers in 

different provinces in Iran. 

(6) Establishment of the Iranian National Committee for the World 

Mathematical Year 2000, (WMY-2000). 

(7) Establishment of a statistical research center in Iran. 

(8) Establishment of a Union for teacher's mathematics societies in 

Iran. 

(9) Programs for the Statistics Week in Iran. 

(10) Iranian Statistics Competitions. 

(11) University Entrance Examinations in Iran. 

(12) Sabbatical Leave Program for Mathematics Teachers. 
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F- Research and publications in Progress: 

 (1) Popularizing mathematics, mathematics competitions, and their 

effect on mathematical education. 

(2) Asymptotic distributions of arithmetic functions, and zeta 

distribution. 

(3) Sums of asymptotically independent random variables. 

(4) Educational system and its difficulties, especially competitions 

and university entrance examinations. 

(5) Standards for teaching statistics in schools 

(6) In-service problems for teachers 

(7) Popularizing Statistics 

(8) Standards and goals of teaching mathematics in elementary 

schools. 

(9) The role of teachers' societies for improvement of Education. 

(10) Joint Numbers, in cooperation with F. Firoozbakht. 

(11) Evaluation of teachers and university professors. 

(12) Probabilistic methods in Combinatorics 

(13) The Economy of Education 

(14)  Conjecture by Ali Rejali on asymptotic normality of chromatic 

number of a random graph. 
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(31) Panel Discussion on establishment of an NGO organization for 

evaluation of statisticians in Iran, 9th Iranian Statistics Conference, 

Shiraz, Iran, (2006), (in Farsi). 

(32) Proposals on research activities for the Iranian Union for 

Mathematics Teachers' societies, Gathering of general assembly of the 

Union, (2007), (in Farsi). 

(33) What are Mathematics Houses in Iran, Presented at the Institute 

Henri Poincare at Paris, France, (2011). 

(34) Challenging Mathematics through the Improvement of 

Education. Presented at the mini-conference of the WFNMC, Seoul, 

Korea, (2012). 

(35) Teaching mathematics through playing. Presented at IMEC-12, 

Semnan, Iran, (2012) 

(36) Statistical Independence, Asymptotic Independence and the 

Central Limit Theorem in Statistics, Number Theory and 

Combinatorics. Presented at the 10th Seminar on Probability and 

Stochastic Processes, Yazd, Iran, (2015). 

(37) Panel Discussion on Preparation of mathematics teachers at the 

46th Annual Iranian Mathematics Conference, Yazd, Iran, (2015).  

(38) Changing the position of education from service work to 

productive tool, Report for the Iranian-Islamic Center for 

Advancement, (2017). 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO1KDRjPDJAhWLOxoKHWauBp0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fconfs.yazd.ac.ir%2FAIMC46%2F%3Flang%3D2&usg=AFQjCNFdBZ_NIQRCfUP49gUzzBWBOrWMDg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO1KDRjPDJAhWLOxoKHWauBp0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fconfs.yazd.ac.ir%2FAIMC46%2F%3Flang%3D2&usg=AFQjCNFdBZ_NIQRCfUP49gUzzBWBOrWMDg
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(22) A report on panel discussion on pre- and in-service programs for 

high school mathematics teachers, presented at the fifth Iranian 

Mathematics Education Conference, (2001), (in Farsi). 

(23) About Riemann Hypothesis, presented at the Iranian 

Mathematics Society's conference for university students, Shiraz, 

IRAN, (2002), (in Farsi). 

(24) Teachers, Competitions and Mathematics Education, Discussion 

paper presented at the 4th conference of the WFNMC, Melbourne, 

Australia, (2002), in collaboration with Kathrine Chiu, Peter Crippin, 

Tony Gardiner, Robert Geretschlager and Mark Saul, (in English). 

(25) Statistical Thinking, presented at the 2nd mathematics education 

gathering of Khorason, Iran, (2003), (in Farsi). 

(26) A workshop on teaching statistics, presented at the 2nd 

mathematics education gathering of Khorasan, Iran, (2003), (in Farsi). 

(27) Mathematics Houses and their Achievements, presented at 

Khosestan gathering of mathematics teachers in honor of Dr. 

Karamzedeh, Ahwaz, Iran (2003), (in Farsi). 

(28) Challenges for the Mathematics Community in Iran, presented as 

a Plenary Lecture at 35th Iranian Mathematics conference, Ahwaz, 

Iran, (2005), (in Farsi). 

(29) Elementary school mathematics standards and their effects on 

graduate work in mathematics, presented as a plenary lecture at 36th 

Iranian Mathematics Conference, Yazd, Iran, (2005), (in Farsi). 

(30) Statistical standards and thinking for school students, presented 

as a plenary lecture at 36th Iranian Mathematics Conference, Yazd, 

Iran, (2005), (in Farsi). 
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(12) Popularizing mathematics and organizing the teacher's 

mathematics societies, presented at 25th Iranian Mathematics 

Conference, (1994), (in Farsi). 

(13) A report on the first Iranian general exam in Mathematical 

sciences, presented at 25th Iranian Mathematics Conference, (1994), 

(in Farsi). 

(14) Zeta distribution and its applications, presented at second Iranian 

Statistics Conference, (1994), (in English). 

(15) A review on probability, presented at Tehran University 

Mathematics Festival, (1996), (in Farsi). 

(16) GRE-type exam for mathematical sciences, presented in the 

Topic Group 24, Mathematics competitions, ICME-8, Spain, (1996), 

(in collaboration with Dr. Hamadani), (in English). 

(17) Number Theory and its applications, presented at 28th Iranian 

Mathematics conference, (1997), (in Farsi). 

(18) In-Service Education for Mathematics Teachers, presented at 

first Khorasan seminar on Mathematics Education, Mashhad, IRAN, 

(1997), (in Farsi). 

(19) Creativity, presented at the meeting of the high school 

mathematics teachers of Isfahan, (1998), (in Farsi). 

(20) Proposals for future activities of the WFNMC, presented at the 

forum of future Directions, WFNMC fourth session at ICME-9, 

(2000), (in English.) 

(21) Teaching Statistics at Schools, presented at the fifth Iranian 

statistics conference (2000), (in Farsi). 
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(2) Statistical evaluation of the past mathematical competitions in 

Iran, presented at ICME-6, Budapest, Hungary, (1988), (in English). 

(3) What should be done to be able to solve problems, presented at the 

twentieth annual Iranian Mathematics Conference, (1989), (in Farsi). 

(4) Asymptotic independence in Number Theory and Statistics, 

presented at the department of Mathematics Colloquiums, Sharif 

University of Technology, Tehran, Iran, (1990), (in Farsi). 

(5) The result of a study on problems of research and developments in 

Isfahan University of Technology, (1991), (in Farsi). 

(6) In--Service projects, presented as a poster and in Working Group 

6, at ICME-7, Quebec, Canada, (1992), (in English). 

(7) Data bank for Iranian Mathematics competitions, presented at 

I C M E - 7 ,  Q u e b e c ,  C a n a d a ,  ( 1 9 9 2 ) ,  ( i n  E n g l i s h ) . 

(8) Asymptotic Independence in Number Theory, presented at CMA 

Statistical Sciences Seminar, The Australian National University, 

Canberra, Australia, (1992), (in English). 

(9) History of probabilistic number theory, Presented at Mathematics 

Department and Mahani Research Institute of Kerman University, 

Kerman, Iran, (1993), (in Farsi). 

(10) Popularization of mathematics in schools, Presented at Kerman 

University, Kerman, Iran, (1993), (in Farsi). 

(11) Local densities of arithmetic functions, presented at 25th Iranian 

Mathematics conference, (1994), (in English). 
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(185) Dr. Ali Rejali's talks at an interview on "Opinion for improving 

education in Andisheh Varzan Some sights of the life and thoughts of 

Mahmoud Mehrmohammadi", (2019) (in Farsi). 

(186) Challenges of statistics education in schools (With Amir 

Hossein Ashtari), Second Seminar on Statistics Education, Mashhad, 

to be published (in Farsi). 

(187) Team competitions versus individualism at Mathematics 

Houses in Iran, Mathematics Competitions, 34(1) (2021), pp. 29-37. 

(188) Statistics, probability and data science (With Ahmad Parsian, 

Nasrollah Iranpanah, Ehsan Bahrami Samani, Anahita Komijani, 

Azadeh Ghaheri), School Mathematics Curriculum Standards in Iran, 

2021 under preparation. 

(189) An approach to development: Turning education from a service 

duty to a productive tool (With Pooya Alinian, Raziyeh Mohammadi, 

Azadeh Parvaneh), submitted. 

 

 

E- Accepted publications: 

(1) Mathematics competitions in Iran. (In collaboration with 

Professors Toomanian and Zaare-Nahandi), presented at ICME-6, 

Budapest, Hungary, (1988), (in English). 
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(177) What are the mathematics houses in Iran and what they have 

done to Popularize Statistics? (With Maryam Ghaemi), Proceedings 

of the 61th World Statistics Congress, Morocco, Marrakech, (2017).  

 (178) Maryam Mirzakhani; The sweet fruit of student’s math 

competitions, Roshd, Magazine of Mathematical Education, 127 

(2017), pp. 38-40, (in Farsi). 

(179) Continuous Learning of the Teachers, Roshd, Magazine of 

Mathematical Education, 130 (2018), pp. 25-27, (in Farsi). 

(180) Three years of being present at the executive council, 

Newsletter of the Iranian Mathematical Society, 156 (2018), pp. 68-

69, (in Farsi). 

(181) Warning to the math community and enthusiasts for the 

country's sustainable development (With Azadeh Parvaneh), Journal 

of Culture and Mathematical Thinking, Iranian Mathematical Society, 

38(65) (2020), pp. 13-35 (in Farsi). 

(182) The most important challenges facing Iranian mathematical 

community (With Azadeh Parvaneh), Proceedings of the second 

Seminar on the Challenges Facing Mathematical Sciences, to be 

published (in Farsi). 

(183) Some effective economic factors on failure in mathematics 

using the result of TIMSS study (With Azadeh Parvaneh, Soroush 

Alimoradi, Neda Hemmatipour), Farnood, Journal of Isfahan society 

of teachers of mathematics, (2019), pp. 51-68 (in Farsi). 

(184) Half a century of continuous mathematics conferences in Iran, 

Newsletter of the Iranian Mathematical Society, 157,158 (2018), pp. 

20-26, (in Farsi). 
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(168) The reasons for lack of interest in mathematical subjects, 

Newsletter of the Iranian Statistical Society, vol. 80, (2016), p.10, (in 

Farsi). 

(169) Report of the scientific secretary of the Seminar on 

Mathematical Sciences and Challenges, Newsletter of the Iranian 

Statistical Society, 89 (2016), pp. 5-8, (in Farsi). 

(170) The situation of school mathematics education in Iran, Farnood, 

Vol. 21, (2016), pp. 21-30, (in Farsi). 

(171) The reasons of Math plague, Newsletter of the Iranian 

Statistical Society, Vol. 80, (2016), p. 10, (in Farsi). 

(172) The reasons for the lack of interest in mathematics and holding 

the Seminar on the Challenges Facing Mathematical Sciences, 

Newsletter of the Iranian Statistical Society, 89 (2016), pp. 10-11. 

(173) The reasons for the lack of interest in mathematics and holding 

the Seminar on the Challenges Facing Mathematical Sciences (With 

Azadeh Parvaneh), Proceedings of the Seminar on the Challenges 

Facing Mathematical Sciences, (2017), pp. 15-40. (in Farsi), and 

Letter of the Academy of Sciences, 2 (2018), pp. 151-169, (in Farsi). 

(174) A brief report of the activities of the International Relations 

Committee of the Iranian Mathematical Society, Newsletter of the 

Iranian Mathematical Society, 149-150 (2017), pp. 4-7, (in Farsi). 

(175) Editorial: Warning about the status of statistics in the country, 

Newsletter of the Iranian Statistical Society, 95 (2017), pp. 1-3, (in 

Farsi). 

(176) The study of failure in mathematics in the last decade, 

Proceedings of the Seminar on the Challenges Facing Mathematical 

Sciences, (2017), pp. 111-134, (in Farsi).  
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(159) Letter from Ali Rejali to the chairman of the Iranian 

Mathematical Society on the formation of a committee of 

mathematical education specialists in the country, Newsletter of the 

Iranian Mathematical Society, 134 (2013), page 16, (in Farsi). 

(160) World year of statistics, Newsletter of the Iranian Union for 

Mathematics Teachers Societies, 21 (2013), pp. 5-12, (in Farsi). 

(161) Challenging mathematics through the Improvement of 

education, Mathematics Competitions, Vol. 26, No. 2 (2013), pp. 34-

41 (in Cooperation with Neda Hematipour). 

(162) Statistics education, Newsletter of the Iranian Statistical 

Society, 77 (2013), pp. 14-15, (in Farsi). 

(163) Interview with Dr. Ali Rejali, faculty member of Isfahan 

University of Technology, Daneshgar, 75 (2014), p. 24, (in Farsi). 

(164) The role of mathematical competitions and other challenging 

contexts in the teaching and learning of mathematics, Proceedings of 

the 12th International Congress on Mathematical Education. Springer, 

(2015), (in Cooperation with Mariade De Losada), pp. 563-568. 

(165) The absence of statistics experts in organizations is a blow to 

planning, Newspaper Interview; IRNA, (2015). 

(166) A look at the ups and downs of the position of mathematics in 

the country, a reflection on the mathematical failure, Newsletter of the 

Iranian Mathematical Society, 142 (2015), pp. 20-21, (in Farsi). 

(167) Isfahan Mathematics House (With F. Kheradpajooh), Bulletin 

de liaison de la CFEM, (2016), p. 8. 
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(150) Challenges for statistical community and statisticians 

organization in Iran, Newsletter of the Iranian Mathematical Society, 

71 (2011), pp. 3-5, (in Farsi). 

(151) Report on the election committee for the eleventh period 

executive committee of the Iranian Statistical Society, Newsletter of 

the Iranian Statistical Society, No. 74 (2012), pp. 9-10, (in Farsi). 

(152) World Statistics Year (Dr. Rejali's Letter to Dr. Ahmad 

Parsian), Newsletter of the Iranian Union for Mathematics Teachers 

Societies, 20 (2012), page 8, (in Farsi). 

(153) In honor of Parviz Shahriari, Roshd, Magazine of Mathematics 

Education, Vol. 1, 109 (2012), pp. 10-16. 

(154) Evaluation of mathematical enhancement, (with Maryam 

Ghaemi, Maryam Hashemi), presented to:  Iranian Vice-Presidency 

on Science and Technology, (2012). 

(155) With frontiers in statistics (Ali Rejali), Newsletter of the Iranian 

Statistical Society, No. 74 (2012), pp. 2-5. 

(156) Interview with Dr. Ali Rejali about the beginning of the Iranian 

mathematics competitions for high school students, the website of 

Iranian Mathematics Olympiad, 2012.  

(157) Popularizing science using the experience of mathematical 

society, Third Seminar on Physics and the necessities, for its 

popularization, Physics Branch of the Science Academy of the 

Islamic Republic of Iran, (2012), pp. 115-124. 

(158) Mathematics which is challenging, Roshd, Magazine of 

Mathematics Education, Vol. 29, No. 107 (2012), pp. 54-55. 
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Sciences (ICCS-X) on Statistics for Development and Good 

Governance, Egypt, (2010), pp. 39-43. 

(143) Lack of interest in students for studying statistics, Farnood, 18 

(2010), pp. 58-63 (in cooperation with Borhan and Ellahi). 

(144) An opinion poll study on high school students and teachers 

about their attitudes toward statistics, Neda, Vol. 7, No.2, (2010), pp 

1-5 (in cooperation with Borhan and Ellahi). 

(145) New perspectives on identification and fostering 

mathematically gifted students: matching research and practice, as 

Guest Editors with V.Freiman (Canada), The Montana Mathematics 

Enthusiast, Vol. 8, NOS 1&2, (2011), and pp. 161-166. 

(146) An experience on training mathematics teachers for teaching 

statistics in Iran, Chapter 7 of C. Batanero, G. Burrill, and C. Reading 

(eds.), Teaching Statistics school Mathematics-Challenges for 

Teaching and Teacher Education: A joint ICMI/IASE study, Springer, 

(2011), pp. 37-40. 

(147) Isfahan Mathematics House activities for mathematically gifted 

students, Proceedings, 6th International Conference on Creativity in 

Mathematics Education and the Education of Gifted Students, Riga, 

Latvia (2011), pp. 165-169. 

(148) Statistics competitions in Iran, The Proceedings, The 6th 

Congress of the World Federation of National Mathematics 

Competitions, Riga, Latvia (2011), pp. 149-154. 

(149) National statistics week in Iran, Roshd, Magazine of 

Mathematical Education, 103 (2011), pp. 28-31, (in Farsi). 
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(134) Challenges and problems facing school mathematics in Iran, 

Newsletter of the Iranian Union for Mathematics Teachers Societies, 

No. 17)2009(, pp. 4-5, (in Farsi). 

(135) Report on the election committee for the tenth period executive 

committee of the Iranian Statistical Society, Newsletter of the Iranian 

Statistical Society, 67 (2010), pp. 16-17, (in Farsi). 

(136) A report on the preparation of teachers for teaching statistics in 

high schools (Translated by Fatemeh Asl Marz and Ali Rejali), 

Farnood, Vol.18 (2010), pp. 60-64, (in Farsi). 

(137) What do we know and how do we know? (Translated by 

Fatemeh Asl Marz with cooperation of Ali Rejali), Roshd, Magazine 

of Mathematical Education, 100 (2010), pp. 46-55, (in Farsi). 

(138) A report on the organization of statistics week in Iran, 

Newsletter of the Iranian Statistical Society, (2010), pp. 1-7, (in 

Farsi). 

(139) Past, present and future of the Iranian Union for Mathematics 

Teachers Societies, Interview, Ettehad, Vol. 7, No. 1, (2010), pp. 8-11 

(140) Two letters from a teacher (Ali Rejali) to the Minister of 

Education (about the problems of education in Iran.), Newsletter of 

the Iranian Union for Mathematics Teachers Societies, No. 18, 

(2010), pp. 4-7. 

(141) Short sabbatical leave proposal for mathematic teachers, 

Newsletter of the Iranian Union for Mathematics Teachers Societies, 

No. 18, (2010), pp. 10-12. 

(142) Some activities for popularizing statistics, Statistics Education 

Session of the Tenth Islamic Countries Conference on Statistical 
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(127) A report on preparing mathematics teachers to teach statistics in 

high school, (in collaboration with A. Parsian), presented at joint 

ICMI/IASE study on Statistics Education in School Mathematics, 

Mexico, (2008) 

(.ugr.es/~icmi/iase_study/Files/ProgrammeTopic5.htm). 

(128) The process of choosing mathematically gifted students in Iran 

and its impact (in collaboration with L. Hatamzadeh Isfahani), 

presented at TSG6 at ICME-11, Mexico, (2008). 

(129) Panel on statistics education, in cooperation with Dr. Ahmad 

Parsian, proceedings of the 10th Iranian Mathematics Education 

Conference (IMEC-10), (2008), pp. 448-451. 

(130) Mathematics House, its goals and activities, Proceedings of the 

10th Iranian Mathematics Education Conference (IMEC-10), (2008) 

(in Cooperation with Mr. KheradPazhuh), pp. 163-173. 

(131) The major challenge of education in Iran, changing the position 

of education from service work to productive tool, Newsletter of the 

Iranian Union for Mathematics Teachers Societies, No. 16 (2009), pp. 

5-7, (in Farsi). 

(132) Challenging mathematics beyond classroom (in collaboration 

with a team of international scholars), chapter 2 of 16th ICMI study 

book on challenging Mathematics in and beyond the classroom, 

[Barbeau, Edward J.; Taylor, Peter J. (Eds.), Challenging mathematics 

in and beyond the classroom, New ICMI Study Series, Vol. 12, 

Springer (2009), pp. 53-96. 

 (133) A brief report on the election of the Twenty-seventh period 

Executive Council of the Iranian Mathematical Society (88/7/1 to 

91/6/31), Newsletter of the Iranian Mathematical Society, 120 (2009), 

pp. 19 -20, (in Farsi). 

http://www.springer.com/series/6351
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(119) Honoring Dr. M. Farzan, Ettehad, the Journal of the Iranian 

Union for Mathematics Teachers' Societies, Vol. 4 (2007), pp. 40-42, 

(in Farsi). 

(120) A first report on opinion poll survey on contractors of 

Mobarakeh Steel Company, (2007). 

(121) Proposal for organization of research teams of mathematics 

teachers, Newsletter of the Iranian Union for Mathematics Teachers 

Societies, No. 13, (2007). 

(122) Mathematical houses: Iranian Mathematical Houses Society, the 

second top society in the year 85, Newsletter of the Iranian 

Mathematical Society, 111 (2007), page 29, (in Farsi). 

(123) Proposals for the formation of study groups of the Union of 

Scientific and Educational Societies of Mathematical Teachers of 

Iran, Along with Mathematicians, No. 37-38 (2007), pp. 8-13, (in 

Farsi). 

 (124) The Iranian Statistical Society: IRSS promotes Statistics, 

Applications, Amstat News, (February 2008), p. 23, (in collaboration 

with M. Reza Meshkani, A. Parsian and M. Tata.) 

(125) Responsibilities of the Union, Newsletter of the Iranian Union 

for Mathematics Teachers Societies, No. 15 (2008), page 4, (in Farsi). 

(126) The major challenge of education in Iran, changing the position 

of education from service work to productive tool, Newsletter of the 

Iranian Union for Mathematics Teachers Societies, No. 15 )2008(, 

page 5, (in Farsi). 
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(110) Concur plan, Newsletter of the Iranian Union for Mathematics 

Teachers Societies, 5 (2003), pp. 26-30, (in Farsi). 

(111) Challenges for Iranian Statistical Community, Editorial Note, 

Newsletter of the Iranian Statistical Society, Vol. 41, (2004), pp. 1-6, 

(in Farsi). 

(112) Evaluation and Admission Plan, A new law for Iranian 

Universities Entrance Examinations, Newsletter of the Iranian 

Mathematical Society, No. 98, (2004), pp. 21-23, (in Farsi). 

(113) First and second report on bread consumption in Iran (with 

cooperation with a university team), (2005), (in Farsi). 

(114) Statistics for all, a website for popularizing statistics, in 

collaboration with Miss Sajadi 2005-2006, (in Farsi), “.mathhouse.org 

or .stat4all.com”. 

(115) Presenting a new method for teaching, A workshop, presented 

at the 8th Iranian Mathematics Education Conference (IMEC-8), (in 

collaboration with F. Haghani) Proceedings of IMEC-8 Shahrekord, 

(2006), pp. 287-298. 

(116) International Commission on Mathematical Instruction, 

Farnood, the Journal of the Isfahan Society for Teachers of 

Mathematics, Vol. 14 (2006), pp. 30-31, (in Farsi). 

(117) Report on drafting a law for establishment a National 

Organization of Statisticians in Iran, Newsletter of the Iranian 

Statistical Society, 52 (2006), pp. 21-25, (in Farsi). 

(118) Problems of Mathematics and Science Education in Iran, 

Ettehad, The Journal of the Iranian Union for Mathematics Teachers' 

S o c i e t i e s ,  V o l .  4 ,  ( 2 0 0 7 ) ,  p p .  8 - 1 2 ,  ( i n  F a r s i ) . 
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(102) Results of an opinion polls study on the proposal for the Iranian 

universities entrance examinations, in cooperation with S. Kherad 

Pazuh, set of papers for the seminar on methods and problems of 

university entrance examinations, (2002) pp. 149-158. 

(103) Mathematics competitions, mathematics teachers and 

mathematics education in Iran, presented at the 4th Conference of the 

WFNMC, Melbourne, Australia (2002), Journal of the WFNMC, Vol. 

16, No.1 pp. 92-96, (2003), (in English). 

(104) News from universities and statistical centers: Isfahan 

Mathematics House, Newsletter of the Iranian Statistical Society, 33 

(2002), page 11, (in Farsi). 

(105) News from universities and statistical centers in Iran: Isfahan 

Mathematics House, Newsletter of the Iranian Statistical Society, 34 

(2002), pp. 12-13, (in Farsi). 

(106) Isfahan University of Technology, Newsletter of the Iranian 

Statistical Society, 36 (2002), page 11, (in Farsi). 

(107) News from universities and statistical centers in Iran: Activities 

of Isfahan Mathematics House, Newsletter of the Iranian Statistical 

Society, 36 (2002), page 13, (in Farsi). 

(108) It is too late for solving the problems of mathematics Education 

in Iran, A discussion paper on problems of mathematics education in 

Iran, presented at the 6th Iranian Mathematics Education Conference, 

Shiraz, Iran (2003), Farnood, No. 12, (2004), pp. 15-21, (in Farsi). 

(109) Statute of the council of mathematics houses, Newsletter of the 

Iranian Union for Mathematics Teachers Societies, 5 (2003), pp. 22-

26, (in Farsi). 
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Newsletter of the Iranian Statistical Society, 32 (2001), pp. 22-23, (in 

Farsi). 

(93) Paper request, Newsletter of the Iranian Statistical Society, 32 

(2001), page 25, (in Farsi). 

(94) Report on opinion polls for Mobarakeh Steel Company (with 

cooperation of a university team), (2001). 

(95) Report on studies on cellular phone for the Communication 

Research Center (with cooperation of a university team), (2001). 

(96) Interview with Ali Rejali, Aeen Farzanegan, Special Volume for 

the WMY-2000 (2001), pp. 297-302. 

(97) World Mathematical Year, Young Students, Dialogue and 

Innovation, Isfahan Education Organization, (2002), pp. 119-128 

(98) Some information about scientific societies for mathematics 

teachers in some countries, Union for Mathematics Teachers' 

Societies in Iran Publication, in collaboration with Miss F. Sajadi, 

(2001), (in Farsi), .mathhouse.org. 

(99) Primary and final report on studies about household energy 

consumption in Iran for the Energy Department of the Ministry of 

Power (with cooperation with a university team), (2002-2004). 

(100) A proposal for a national committee on planning for statistical 

works in Iran, produced for the Iranian Statistical Society, (2001-

2002). 

(101) A proposal for the Iranian universities entrance examinations, in 

cooperation with Y. Tabesh and A. Asaraee, Set of papers for the 

seminar on methods and problems of university entrance 

examinations, (2002), pp. 143-148. 
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(83) Making essay test scores fairer with statistics, (in collaboration 

with Ahmad Parsian), Statistics, a guide to the unknown (its 

translation into Farsi), Iranian Statistics Society, (2000), pp. 267-281. 

(84) The role of teachers' societies for qualitative development of 

education in Iran, Amozeh, 6 (2000), pp. 21-23, (in Farsi). 

(85) Isfahan University of Technology, Newsletter of the Iranian 

Statistical Society, 26 (2000), page 12, (in Farsi). 

(86) News from the National Headquarter of the World Year of 

Mathematics, Newsletter of the Iranian Statistical Society, 27 (2000), 

page 13, (in Farsi). 

(87) Mathematics Houses, Newsletter of the Iranian Statistical 

Society, 27 (2000), page 13, (in Farsi). 

(88) General assembly of the Iranian cryptology society, Newsletter 

of the Iranian Statistical Society, 27 (2000), page 14, (in Farsi). 

(89) Report on the role of statistics in development: the first part, in 

industry, Newsletter of the Iranian Statistical Society, 27 (2000), pp. 

17-18, (in Farsi). 

(90) The 5th Iranian statistics conference: A report from the 5th 

Iranian statistics conference, Newsletter of the Iranian Statistical 

Society, 28 (2000), pp. 9-10, (in Farsi). 

 (91) Other news: National committee for advancing mathematics, 

Newsletter of the Iranian Statistical Society, 31 (2001), pp. 19-20, (in 

Farsi). 

(92) Celebration of the day of statistics and planning at Isfahan 

Mathematics House, Some other activities at Mathematics House, 
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(74) News from universities and statistical centers of the country: 

Isfahan University of Technology, Faculty of Mathematics, 

Newsletter of the Iranian Statistical Society, 20 (1998), page 12, (in 

Farsi). 

(75) News from national headquarters of the world year of 

mathematics, Newsletter of the Iranian Statistical Society, 22 (1999), 

pp. 9-10, (in Farsi). 

(76) National commission for the world mathematical year, Journal of 

Gilan Mathematics Teachers' Society, No. 1, (1999), pp. 10-14, (in 

Farsi). 

(77) Mathematics teachers' societies in Iran, Newsletter of the Iranian 

Mathematical Society, No. 4 (1999), pp. 11-12, (in Farsi). 

(78) Statistical analysis on a GRE-type competition, Mathematics 

Competitions, Journal of the WFNMC, Vol. 12, No. 1, (1999), pp. 60-

64, (in collaboration with A. Hamadani), (in English). 

(79) Mathematics house of Isfahan, Farnood, The Journal of Isfahan 

Society of teachers of mathematics, Vol. V, (1999), pp. 2-7, (in Farsi). 

(80) A brief history of probabilistic number theory, Andishe-ye 

Amari, Vol. 4, No. 1, (1999) pp. 3-9, (in Farsi). 

(81) Why mathematics is important? Part I, Raja, the Journal of 

Ghazvin Society for Teachers of Mathematics, Vol. 2, (2000), pp. 4-7, 

(in Farsi). 

(82) Dr. Behboodian and scientific conferences, On the honor of 

professor J. Behboodian, Fifth Iranian Statistics Conference 

Publications, Isfahan, Iran, (2000), pp. 29-37, (in Farsi). 



10 Honoring   Dr. Ali Rejali 

 

(66) Biography of a teacher, Farnood, The Journal of Isfahan Society 

of Teachers of Mathematics, Vol. III (1997), page 3, (in Farsi). 

(67) National headquarters of the world year of mathematics, 

Farnood, The Journal of Isfahan Society of Teachers of Mathematics, 

Vol. III, (1997), pp. 3-6. (in Farsi). 

(68) Statistics and probability in Iranian school curriculum, ISI 

Newsletter, Vol. 22, No. 1 (1998), Page 21, (in collaboration with A. 

Parsian), (in English), its translation in Italian (statistical probablita 

Nei programmi di scuola in Iran, in Induzioni, Demografia, 

probabilita, statistica a scoula, 16 (1998), pp. 33-35.) 

(69) The ups and downs of teaching geometry in Iran, Geometry and 

Mathematics Competitions, papers contributed to: topic Area 6 third 

WFNMC Congress, China, published by IUT, (in collaboration with 

A. Razavi), (1998), pp. 81-88, (in English), Also Mathematics 

Competitions, Journal of the World Federation of National 

Mathematics competitions, Vol. 11, No. 2, pp.77-84. 

(70) School mathematics competition in Iran, Roshd, Magazine of 

Mathematical Education, 51 (1998), pp. 46-51, (in Farsi). 

(71) Report on statistical techniques applicable to different units of 

Mobarekeh steel Company, (1998), (in collaboration with a group of 

colleagues in the department.), (in Farsi). 

(72) Seminars and conferences: Seminar on the history of 

mathematics of Iran, Newsletter of the Iranian Statistical Society, 18 

(1998), pp. 11-12, (in Farsi). 

(73) News from the national headquarter of the world year of 

mathematics, Newsletter of the Iranian Statistical Society, 19 (1998), 

pp. 5-7, (in Farsi). 
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Mathematical Education ICME-8), Spain (1996), Published by 

Freudenthal Institute, pp. 73-76, (in English). 

(58) Viewpoint: The achievements of the first Iranian Mathematics 

Education Conference, Newsletter of the Iranian Mathematical 

Society, 71 (1996), pp. 21-22, (in Farsi). 

(59) Viewpoint: Past review and future plans, Newsletter of the 

Iranian Mathematical Society, 69 (1996), pp. 16-19, (in Farsi). 

(60) Some comments on "First letter", Newsletter of the Iranian 

Mathematical Society, 72 (1997), pp. 12-13, (in Farsi). 

(61) Some comments on mathematics education in Iran, (National 

Standards), Newsletter of the Iranian Mathematical Society, Vol. 19, 

No. 1 (1997), pp. 12-13, (in Farsi). 

(62) A report on ICME-8, Farnood, The Journal of Isfahan society of 

teachers of mathematics, Vol. III (1997), pp. 2-11 and Vol. IV, 

(1998), pp. 9-16, (in Farsi). 

(63) Outcomes of the first Iranian Mathematics Education Conference 

(1st IMEC), Standards and more activities on mathematics education, 

presented at 2nd Iranian Mathematics Education conference, 

Kermanshah, (1997), Proceeding of the 2nd IMEC, pp. 129-137, (in 

Farsi). 

(64) Teaching "Logo" to teachers, presented at 2nd Iranian 

Mathematics Education conference, Kermanshah, (1997), (in 

collaboration with Z. Savoj), proceedings of the 2nd IMEC, pp. 156-

163, (in Farsi). 

(65) Teaching probability and statistics in schools, Andishe-ye Amari, 

Magazine of the Iranian Statistical Society, Vol. 2, (1997), pp. 10-18, 

(in Farsi).
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Unbelievable Results in Mathematics, Shahid Chamran Ahwaz 

University Publication on the occasion of the WMY-2000, (2000), pp. 

241-283, (in Farsi). 

(50) Fourteen suggestions for mathematics teachers, Roshd, Magazine 

of Mathematical Education, 42, (1995), pp. 44-48, (in Farsi). 

(51) Calculus I, A book for national curriculum for pre-university 

students, Minsitry of Education (1995), (in collaboration with M. 

Talgini, F. Kherad Pazuh & A. Ghiasian), (in Farsi). 

(52) Discrete Mathematics, A book for national curriculum for pre-

university students, Ministry of Education (1995), (in collaboration 

with M. Behzad, E. Mahmoodian & A. Amidi), (in Farsi). 

(53) Calculus II, A book for national curriculum for pre-university 

students, Ministry of Education (1996), (in collaboration with M. 

Talgini, F. Kherad Pazuh & A. Ghiasian), (in Farsi). 

(54) Popularizing Mathematics, Aeen Farzanegan, Vol. 3, (1996), pp. 

123-138, (in Farsi). 

(55) A proposal for activities of the Iranian mathematical society, 

Newsletter of the Iranian Mathematical Society, Vol. 18, No. 3, 

(1996), pp. 16-19, (in Farsi). 

(56) Application of mathematics in everyday life, presented at 27th 

Iranian Mathematics Conference, (1996), Farnood, the Journal of 

Isfahan society of teachers of mathematics, Vol. I, (1996), pp. 19-29, 

(in Farsi). 

(57) Discrete mathematics, A new course for Iranian National 

Curriculum, presented in the working Group 13, “Curriculum changes 

in the secondary school”, Eight International congress on 
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(40) Mathematics society and university education, in memoire of the 

25th Iranian Mathematics Conference, (1994), pp. 87-90, (in Farsi). 

 (41) Problems of statistical education in Iran, A letter to the 

president, Newsletter of the Iranian Statistical Society, 3 (1994), page 

6, (in Farsi). 

(42) A proposal for statistical center of Iran, Newsletter of the Iranian 

Statistical Society, 3 (1994), pp. 6-9, (in Farsi). 

(43) Mathematics education, Newsletter of the Iranian Mathematical 

Society, 63 (1994), pp. 11-12, (in Farsi). 

(44) Society news: Some notes on Society Executive Council, 

Newsletter of the Iranian Mathematical Society, 63 (1994), page 15, 

(in Farsi). 

(45) Mathematics education, Newsletter of the Iranian Mathematical 

Society, 64 (1995), pp. 8-9, (in Farsi). 

(46) Mathematics education, Newsletter of the Iranian Mathematical 

Society, 65 (1995), pp. 10-11, (in Farsi). 

(47) Mathematics education, Newsletter of the Iranian Mathematical 

Society, 66 (1995), pp. 8-9, (in Farsi). 

(48) Probability, notes for an in service course, presented at 26th 

Iranian Mathematical Conference, Proceedings of the Workshop on 

Math. Education, 26th Iranian Mathematics Conference, (1995), pp. 

159-201, (in Farsi). 

(49) Panel discussion on mathematics, its state and suggestions, (In 

collaboration with professors Karamzadeh, Shahshahani and Zare-

Nahandi), Daneshgah-e-Enghelab, Vol. 104 (1995), pp. 11-40, and 
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(32) Some factors that make teaching calculus uninteresting, 

presented at Sharif University seminar on Teaching Calculus, (1990), 

Nashr-I Riazi, Vol. 3, No. 3, (1990), pp. 94-95, (in Farsi). 

(33) Applications of probabilistic methods in other areas of 

mathematics, Abstract, Proceedings of the Twenty First Annual 

Iranian Mathematics Conference (1990), page 42, (in Farsi). 

(34) Impact of Iran's participation in mathematics Olympiads on 

mathematical education, and National Competitions, “A New Proposal”, 

presented at the first WFNC Conference, Waterloo, (Canada), (1990), 

Mathematics Competitions Vol. 4, No. 2, (1991), pp. 84-90, (in English). 

(35) Pre-report and final report of the Iranian Mathematical Society 

panel discussion on "Calculus and its problems in university", 

presented at the twenty second annual Iranian Mathematics 

Conference, (1991), Newsletter of Iranian Mathematics Society, 13-6, 

(in Farsi). 

(36) Questioning in classroom, Roshd, Magazine of Mathematical 

Education, 31 (1991), pp. 12-15, (in Farsi). 

(37) Asymptotic independence between two sets of additive 

arithmetic functions, Research report, SRO 5-93, CMA, the ANU, 

Australia, (1993), (in English). 

(38) Asymptotic expansions for local density and the moments of 

multiplicative arithmetic functions, Technical Report No. 433, 

Department of Statistics, Stanford University, California, USA, 

(1993), (in English). 

(39) Asymptotic expansions for local density of additive arithmetic 

functions, Research report, CMA, SRO 24-93, CMA, The ANU, 

Australia, (1993), (in English). 
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(24) Asymptotic normality of the area under a random increasing 

lattice polygon, Bull. Iranian Math. Soc. 15 (1988), pp. 49-56, (in 

English). 

(25) Asymptotic expansions for the moments of additive arithmetic 

functions, Bull. Iranian Math. Soc. 15 (1988), pp. 32-48, (in English). 

(26) Asymptotic independence of ω and capital ω, Proceedings of the 

Eighteenth Annual Iranian Mathematics Conference, (1987), pp. 22-

34, (in English). 

(27) Lack of interest of students for studying Mathematics. UNESCO 

Document Series, No. 35. (Reports and papers presented in the fifth 

day special programme on "Mathematics, Education and society" at 

the 6th International Congress on Mathematical Education), (1988), 

pp. 146-147. (in English), "Its translation, Peyke Riazi, Vol. 3, No. 2, 

(1988), pp. 221-224". 

(28) Twenty years of the Iranian Mathematical Society, Peyke Riazi, 

Vol. 4, No. 1, (1989), pp.1-17, (in Farsi). 

(29) Bivariate limiting distribution in Number Theory, Proceedings of 

the Twentieth Annual Iranian Mathematics Conference, (1989), pp. 

539-544, (in English). 

(30) A report on "College on Recent Developments in Mathematics 

and Computer Science", distributed by the Ministry of Higher 

Education, (1990), (in Farsi). 

(31) A report on "the first World Federation of National Competitions 

Conference", distributed by the Ministry of Higher Education, (1990), 

(in Farsi). 
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(13) Ramanujan, Farhang and Andisheh Riazi, Magazine of the 

Iranian Mathematical Society, 5-1986, pp, 2-12, (in Farsi). 

(14) Expansion of \sum{(lnp)^k/p}, Bull. Iranian Math. Soc. 14 

(1987), pp. 31-39, (in English). 

(15) A review of 200 cases of attempted suicide in Isfahan, The 

Journal of Isfahan Medical School, 6 (1987), pp. 47-59, (In 

collaboration with Dr. Hasanzadeh), (in Farsi). 

(16) How to study mathematics, Roshd, Magazine of Mathematical 

Education, 15 (1987), pp. 10-12, (in Farsi). 

(17) A simple method for teaching mathematics, Roshd, Magazine of 

Mathematical Education, 17 (1988), pp. 14-16, (in Farsi). 

(18) A report on ICME-6, Distributed by the Ministry of Higher 

Education (1988), (in Farsi). 

(19) About educational system of B.S. in Mathematics in Iran, Nashr-

I Ryazy, Vol. 1, No. 3, (1988), pp. 156-157, (in Farsi). 

(20) Kolmogorov, Farhang and Andisheh Riazi, Magazine of the 

Iranian Mathematical Society, 7 (1988), pp. 2-6, (in Farsi). 

(21) Summary of a report on ICME-6, Peyke Riazi, Vol. 3, No. 2 

(1988), pp. 138-143, (in Farsi). 

(22) A letter to the members of the Iranian Mathematical Society 

about mathematical education section of the I. M. S., Peyke Riazi, 

Vol. 3, No. 2. (1988), pp. 225-227, and Jongeh Riazi, Vol. 4 (1989), 

pp. 177-178, (in Farsi). 

(23) Some suggestions for popularizing mathematics in Iran, Peyke 

Riazi, Vol. 3, No. 2, (1988), pp. 228-232, (in Farsi).
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Proceedings of the Eleventh Annual Iranian Mathematics Conference, 

(1980) page 24, (in English). 

(5) On literacy campaign in Iran. Isfahan Jehad University Magazine, 

4 (1981), pp. 24-26, (in Farsi). 

(6) Booklets for high school teachers, Publications of Isfahan 

University of Technology, Elementary Statistics, Issue 1 (1980), 

Number Theory, Issues 6, 7, 8 and 9 (1980-1981), Some Suggestions 

About the Problems in Schools, Issue 10 (1981), Logic, Issue 11 

(1981), Vector Analysis, Issue 12 (1981) and Some Notes on 

Mathematics Education (1988), (in Farsi). 

(7) The statistics of higher education and its facilities in Isfahan, (in 

collaboration with a university team), The statistics of Isfahan 

Province, Plans and Budget Publications (1982), pp. 249-345, (in 

Farsi). 

(8) The future of higher education in Isfahan (in collaboration with a 

university team), A curriculum, Plans and Budget publications (1983), 

(in Farsi). 

(9) Lack of interest in students for studying mathematics, A Brief 

Review, Newsletter of the Iranian Mathematical Society, 3-4, (1983), 

pp. 1-3, (in Farsi). 

(10) Euler, Farhang and Andisheh Riazi, Magazine of the Iranian 

Mathematical Society, 3, (1984), pp. 2-6, (in Farsi). 

(11) A look at suicide in Isfahan, The Scientific Journal of the Isfahan 

Medical School, 4, (1985), pp. 29-36, (In collaboration with a medical 

team), (in Farsi). 

(12) Primes in set theory, Bull. Iranian Math. Soc. 13 (1986), pp. 29-

35, (in English).   
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(4) Erdos Award of the WFNMC for the mathematics enrichment 

activities (2006) presented at ICME-11 Mexico, 2008 

amt.canberra.edu.au/erdrejali.html 

(5) Behzad Award of the Iranian Mathematical Society for 

establishment of institutions for mathematics enrichment (2012) 

presented at the 12th Iranian Mathematics Conference, Tabriz, 2012 

(6) Popularization of Science Award of Iran (2017) presented at 

Iranian Society for Popularization of Science (IAPS)’s meeting, 

Tehran, 2017 

(7) Superior Professor of Statistics of the Statistical Center of Iran for 

the modernization of the statistical system and implementation of the 

national statistics development program of Iran, with the 

recommendation of the Iranian Statistical Society, Tehran, 2019 

D- Publications: 

(1) On the limiting distributions of additive arithmetic functions. 

Proceedings of the Ninth National Iranian Mathematics Conference, 

(1978), pp. 320-335, (in English). 

(2) On the asymptotic expansions for the moments and the limiting 

distributions of some additive arithmetic functions. (Ph.D. 

dissertation, Department of Statistics, Stanford University,) Technical 

Report no 116, Department of Statistics, Stanford University, (1978), 

(in English). 

(3) Problems of teaching mathematics in Iran, A Brief Review, 

Newsletter of the Iranian Mathematical Society, 13, (1980) page 2, (in 

Farsi). 

(4) The mean and variance of the number of prime factors of a 

number, (in collaboration with Professor Persi Diaconis), Abstract, 
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Nationality: Iranian 

B- Degrees: 

 (1) B.S., Mathematics, Shiraz University, 1973 (Top Rank). 

(2) M.S., Mathematics, Shiraz University, 1974 (Top Rank). 

(3) Ph.D., Probabilistic Number Theory, Statistics Department, 

Stanford University, 1978. 

C- Awards: 

(1) Shiraz University Scholarship for graduate study at Stanford 

University as top rank student, 1973-1978. 
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U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y  C o m p u t e r  C e n t e r  ( 1 9 8 9 ) . 

(3) Peter O'Halloran's Fellowships for attending the WFNMC 
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