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جهانشاهلو غالمرضا دکتر شادروان یادنامه 
(١٣٩۶ فروردین ١۶ – ١٣٢٢ اسفند ٢٧)

هنری∗ قاسم طاهر

توابع از سمقاور روستای در جهانشاهلو غالمرضا دکتر مرحوم
آن در اراک) ) شهر نزدی ترین با روستا این شد. متولد فراهان

داشت. فاصله کیلومتر صد حدود زمان

تحصیالت ١
١٣٣۴ سال در را خود ابتدایی ششم مدرک جهانشاهلو غالمرضا
نداشت وجود روستا کیلومتری صد فاصلۀ تا دبیرستان هیچ گرفت.
کشاورزی کار به سال ٣ مدت به و کرد تحصیل ترک به ناچار لذا و
تا و رفت اراک شهر در دبیرستان به ١٣٣٧ سال در پرداخت.
درس اراک شهر دبیرستان های از ی در اول) ل (سی نهم کالس
پیش بود او زندگ عطف نقطه که اتفاق ١٣۴٠ تابستان در خواند.
که ابیطالب ابن عل  دبیرستان به تحصیل ادامۀ برای را او و آمد
تحصیل سال ٣ بقیۀ و کشاند بود، اراک شهر در دبیرستان بهترین
عنوان ١٣۴٣به سال در و گذراند مدرسه این در را متوسطه دورۀ
اخذ را خود ریاض دیپلم مذکور، دبیرستان ممتاز فارغ التحصیل

نمود.
رشتۀ در و نمود شرکت سراسری کنکور در ١٣۴٣ تابستان
ادامۀ برای و شد پذیرفته مشهد فردوس اه دانش فیزی ریاض
دریافت به ١٣۴۶موفق تابستان در و رفت مشهد شهر به تحصیل

ول داشت دبیری شغل به خاص عالقۀ او شد. کارشناس مدرک

مؤسسۀ نام به مرکزی مصاحب دکتر همت به زمان آن در چون
اه دانش مدرس تأمین منظور به عال دانشسرای در ریاضیات
شرکت ١٣۴۶ تابستان در آن ورودی امتحان در بود، شده تأسیس
شرح به دوره این پذیرفته شدگان سایر اسام شد. پذیرفته و نمود

است: زیر

به بعداً که تبریز اه دانش علم هیئت (عضو اکبرحسن •
سال چند متأسفانه و شد منتقل ایران صنعت و علم اه دانش

باد، شاد روحش نمود، فوت قبل

صنعت و علم اه دانش علم هیئت (عضو شیدفر عبدالله •
ایران)،

،( خوارزم اه دانش علم هیئت (عضو هنری قاسم طاهر •

و تبریز) اه دانش علم هیئت (عضو میرنیا میرکمال •

مشهد). فردوس اه دانش علم هیئت (عضو هنری بهمن •

ماهۀ ٢٧ دورۀ ی بود، معروف ریاضیات مدرس به که دوره این
تمام طور به بودند مجبور دانشجویان بود. سنگین بسیار و فشرده
١۴ ال ١٢ حدود روزی ایشان خود گفتۀ به و بخوانند درس وقت
دکتر عالمه ریاضیات، مؤسسۀ رئیس بودند. مطالعه مشغول ساعت

بود. دقیق و سخت گیر بسیار استاد مصاحب، غالمحسین
و قاسم و رسید پایان به ١٣۴٨ تابستان در دوره این
التحصیالن فارغ سایر به نسبت باالتری امتیاز که جهانشاهلو

مابق و شدند استخدام تهران عال دانشسرای در داشتند،
اشتغال تدریس به شهرستان ها اه های دانش در فارغ التحصیالن

ورزیدند.

در تحصیل و خوارزم اه دانش در استخدام ٢
انگلستان

گروه استادیار عنوان به ١٣۴٨ مهرماه اول از جهانشاهلو غالمرضا
تربیت اه دانش به ١٣۵٣ سال در که ، عال دانشسرای ریاض
یافت، نام تغییر خوارزم اه دانش به ١٣٩٠ سال در سپس و معلم

ت ها
داش

یاد



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ بهار ۴٠

در تدریس سال ٣ از پس شد. مشغول معلم مقدس شغل به
برای ،١٣۵١ سال در اه دانش مدیریت موافقت با ، عال دانشسرای
گردید. اعزام انگلستان کشور به دکتری، مدرک اخذ و تحصیل ادامۀ
جمشیدی فریده خانم با ١٣۵٠ سال در جهانشاهلو غالمرضا
اکنون فرزندش ٣ که است فرزند ۵ دارای ایشان نمود. ازدواج
و ساختمان شرکت دارای آن ها از ی دارند، اشتغال اه دانش در

است. دانشجو ری دی

داده رشته تغییر کاربردی به محض ریاض از چون جهانشاهلو
عملیات در تحقیق رشتۀ ارشد کارشناس دورۀ ابتدا شد مجبور بود،
از پس ذراند. ب انگلستان جنوب در ساوتهمپتون١ اه دانش در را
غرب در برونل اه دانش به دکترا مدرک اخذ برای دوره این اتمام
زمینۀ در میترا پروفسور و بیل پروفسور نظر تحت و رفت لندن

کرد. کار درعملیات تحقیق مدل های وریتم های ال توسعۀ
و نمود دفاع خود دکترای رسالۀ از ١٣۵۵ ماه اردیبهشت در
اول از را خود تدریس مجدداً و بازگشت تهران ١٣۵۵به خرداد در
نمود. آغاز ( فعل (خوارزم معلم تربیت اه دانش در ١٣۵۵ مهرماه

اجرایی سوابق ٣
معاون عنوان به ،١٣۵٧ بهمن در اسالم انقالب پیروزی از پس
اول سیاس گروه های شد. انتخاب خوارزم اه دانش دانشجویی

قسمت گروه هر و بودند کرده تقسیم خود بین را اه دانش انقالب،
در جهانشاهلو دکتر داشت. تصرف در را اه دانش ساختمان های از
جلوگیری جهت در اه دانش دانشجویان مختلف طیف های با برخورد
دنبال را خاص روش های دانشجوئ درگیری های و تنش ها از

شود. برقرار اه دانش در الزم آرامش تا م کرد
خوارزم اه دانش دانشجویی معاونت سمت هنوز که حال در

آموزش و فرهنگ وزیر دانشجویی معاون عنوان به بود، عهده دار را
نیز کشور آموزش و سنجش سازمان ریاست که شد انتخاب عال

در جهانشاهلو دکتر برجستۀ خدمات از بود. او عهدۀ بر همزمان
شاغل دانشجویان ارزهای به دادن سامان و سر ساله، دو دورۀ این

بود. کشور از خارج به دانشجو اعزام و خارج در تحصیل
کشور هواپیمایی سازمان معاون عنوان ١٣۵٩به ماه اسفند در
اه باش سازمان، این در خدمت ماه ١٨ دوران در شد. منصوب
خارج به دانشجو اعزام از بی نیاز ایران تا داد سامان و سر را خلبان

همدل با مدت این خالل در گردد. خلبان آموزش برای کشور از
شد موفق کشوری، هواپیمائ سازمان وقت ریاست پشتیبان و
تربیت آن وظیفۀ که دهد توسعه را هواپیمایی عال آموزش مجتم

بود. هواپیما نگهداری و تعمیر متخصصین
شهرداری نقل و حمل معاونت ایشان ر دی سمت های جمله از
بانیان از وی نمود. خدمت سمت این در سال چندین که بود تهران

است. تهران شهر ترمینال های و ویژه خطوط مترو، راه اندازی
و علوم واحد ریاض گروه مدیریت طوالن مدت برای البته

داشت. عهده بر هم را ( اسالم آزاد اه (دانش تحقیقات
اه دانش پژوهش معاونت ١٣٧۶ سال های١٣٧١تا فاصله در
ارتقاء استادی مرتبه به ١٣٧۶ سال در بود. عهده دار را خوارزم
طور به و نمود رها را مدیریت سمت های بعد به سال این از و یافت
ایشان پرداخت. اه دانش در تدریس و پژوهش کارهای به مستمر
و علوم واحد ) اسالم آزاد اه دانش وقت نیمه استاد همچنین

بود. تحقیقات)

پژوهش سوابق ۴
اه دانش و خوارزم اه دانش در خود خدمت سال های خالل در
تدریس دهه چند حاصل که کتاب، جلد ٢١ شد موفق اسالم آزاد
ایشان کند. ترجمه هم کتاب جلد ی و تألیف بود، ایشان تحقیق و
دکتری دانشجوی ١١٢ راهنمای استاد خود، بار پر خدمت دوران در
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گزارش براساس بود. ارشد کارشناس دانشجوی ٢٠٠ از بیش و
۵٠ حدود و بین الملل معتبر مجالت در مقاله ١٧۶ چاپ Scopus

فرزانه استاد این ر دی موفقیت های از ایران داخل مجالت در مقاله
شده ثبت مقاله ٢٧٨ ایشان برای Google Scholar در البته بود.
را کشور از خارج و داخل همایش های در شده ارائه مقاالت که است،
جهانشاهلو دکتر ارجاعات مجموع Scopus در م شود. شامل نیز
در ول است. شده ثبت ایشان H-index عنوان به ٢۴ عدد و ٢۵٩١
H-index برای و ۴۶٩٨ ایشان ارجاعات مجموع Google Scholar

است. شده ذکر ٣٣ عدد
و Scopus در که، این ر دی مهم و توجه قابل نکته
گرایش در علم تولید اول نفر جهانشاهلو دکتر ،Web of Science

شده معرف جهان سط در (DEA) داده ها پوشش تحلیل
است.

شاگردان از نفر ٣٠٠ حدود که گفت بتوان شاید اکنون هم
آزاد اه دانش بخصوص کشور مختلف اه های دانش در ایشان
از ایشان ضمناً دارند. اشتغال تحقیق و تدریس امر به اسالم
است ایران در (DEA) داده ها پوشش تحلیل گرایش بنیان گذاران
م شود تلق ایران داده های پوشش تحلیل علم پدر حقیقت در و

شده اند. نوشته زمینه همین در ایشان تخصص مقاالت اغلب و

که جهانشاهلو، دکتر شاگردان از برخ خاطرات ۵
است فرزانه استاد این آموزش و علم اخالق بیانگر

آزاد اه دانش استاد ) لطف زاده حسین فرهاد دکتر ١ ‐ ۵
تحقیقات): و علوم واحد ، اسالم

را شخص من زندگ مسیر در که م گویم سپاس را تو خدایا
غالمرضا پروفسور است. بوده و ال جهت هر از که داده ای قرار
یاری و وفادار اری هم مقتدر، پدری بی نظیر، معلم جهانشاهلو
این خود دانشجویان تمام برای که اینجاست جالب بود. دلسوز

ی هر برای موجود شرایط با متناسب و بود دارا را خصوصیات
تمام که م داد یل تش خود ذهن در پرونده ای دانشجویانش از
در ... و دین ، شخصیت ، علم از اعم دانشجو فردی خصوصیات
م نمود. برنامه ریزی دانشجو برای آن با متناسب و م شد ثبت آن
، علم مختلف حوزه های در ایشان از زیادی درس های من

نمودم. کسب … و دین ، زندگ ، معلم
یا کالس اگر بود. زدن مثال جوانب همۀ در او عال بسیار نظم
و داشت حضور ساعت رأس همیشه ایشان م شد یل تش جلسه ای
بسیار و است انسان شخصیت نشانۀ بودن حاضر وقت سر م گفت

داشته تأخیر درس کالس در فردی که م برد رن موضوع این از
شود. وارد تأخیر با عضوی جلسه ای در یا باشد

اول نماز که بودم شاهد همیشه و بود مقید بسیار دین مسایل در
خدای که م ترسم این از م گفت من به همیشه و م کرد ادا وقت
کند، تغییر سرنوشتش ما غلط ارزشیابی خاطر به دانشجویی ناکرده
آزمون خود دانشجویان از مناسب فرصت های در دلیل همین به
از را خود شناخت م کرد سع روش این با و م آورد عمل به

دهد. افزایش دانشجو علم توانمندی
کاری در دانشجویی اگر مسایل تمام در بود. باهوش بسیار
دانشجو وضعیت تغییر متوجه فوراً م آمد پیش ل مش برایش

راه حل لش مش رف برای شرایط با متناسب م کرد سع و م شد
دهد. ارائه

روی اگر و بود ما همۀ اصل مرج علم سؤال های در
ما برای را موضوع آن زوایای تمام حتماً م کرد دقت موضوع
همیشه و بود ما همۀ صبور سنگ الت مش در م ساخت. روشن
دعا خود مادر و پدر برای و باشید رگزار ش که م داد دلداری ما به
انسان نباشد سخت تا که داشت اشاره هم مطلب این به و کنید
توسعۀ جهت در ایشان زیاد بسیار تالش های نم شود. ساخته
اینکه جالب است. ستودن ایران در داده ها پوشش تحلیل تکنی
همچون جهان علم اه های پای از برخ در جهانشاهلو دکتر حت
است. شده شناخته دانش این علم تولید اول نفر ،WOS و Scopus

کار ی در اگر که بود حساس بسیار موضوع این به ایشان
نگیرد قرار مقاله نویسندگان جزء نامش است، نداشته سهم علم
طرح در م کرد. توصیه را مطلب این هم ران دی به همیشه و
تحلیل و عملیات در تحقیق زمینۀ در نو ایده های و جدید مسائل
مفاهیم از باال بسیار درک به توجه با بود. بی نظیر داده ها پوشش
مطرح بنایی زیر و اساس سؤاالت همیشه ایشان دانش، این علم

م شد. جدیدی نوآوری باعث که م کرد
همیشه اخالق و علم تب م ی ایجاد با جهانشاهلو استاد

ماند. خواهد باق خاطره ها و یاد در

تهران): اه دانش دانشیار ) سلیمان مجید دکتر ٢ ‐ ۵
موارد به میتوانم تدریس، در جهانشاهلو دکتر صفات مهمترین از

کنم: اشاره زیر

دانشجو، خود به مطلب درک و اثبات از بخشهایی واگذاری •
العاده فوق تکمیل تحصیالت مقط در تدریس برای که

است؛ اثربخش
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ترم؛ طول در پیوسته ارزیابی •
از خط برنامه ریزی مسائل در تعمق و مسئله حل بر تأکید •

اقتصادی. و هندس جبری، دیدگاه سه
بودم، ارشد کارشناس اول سال دانشجوی من که ١٣٧٩ سال در
در ، خوارزم اه دانش در تدریس بر عالوه جهانشاهلو دکتر
در ما که داشتند تمایل و ردند می تدریس نیز ری دی اه دانش
فاصلۀ چون کنیم. شرکت نیز اه دانش آن در ایشان درس کالس
رسالت بزرگراه از را خود مسیر ایشان بود، زیاد اه دانش آن تا اه خواب
کوچۀ در صبح ٧ ساعت و میدادند تغییر خوارزم اه دانش به
خود ماشین سوار را ما مصاحب دکتر ریاضیات مؤسسۀ روبروی
م رساندند. داشتند تدریس آن در که اه دانش به و م کردند
من و بود فراوان رم دل مایۀ ما برای استاد، بی نهایت لطف این

کرد. نخواهم فراموش را ایشان بزرگ و محبت این هرگز

:( خوارزم اه دانش استادیار ) دهنوخلج اکرم دکتر ٣ ‐ ۵
تلخ روز ایران ریاض جامعۀ برای ١٣٩۶ ماه فروردین شانزدهم

غم در عملیات در تحقیق متخصصین از کثیری جم که روزی بود.
نه جهانشاهلو دکتر نشستند. سوگ به بزرگ استادی دادن دست از
ه بل بود، خود تخصص زمینۀ در فعال ری پژوهش و آموزگار تنها
شد. ظاهر بی نظیر معلم، ی عنوان به زندگ درس آموختن در
اقرار م توان و آموخت دانشجویانش به را عشق الفبای که استادی
م شد که بود مفاهیم ابتدایی ترین ریاضیات، آموزه های که کرد
با بود شده عجین وجودش ذرۀ ذره گرفت. فرا ایشان تب م در
شخصیت و روح تعال برای تالش و دادن یاد و آموختن به عشق
و بود منضبط فردی شخصیت لحاظ از دانشجویانش. تک تک
نرود، هدر اه صبح ترافی در دانشجویانش وقت آنکه برای
کالس های اه دانش رسم کار ساعت از زودتر ساعت دو یا ی
وجود با و عمر پایان روزهای در حت م شد. یل تش ایشان درس
آن ها از قبل و بود دانشجویان دسترس در همواره کسالت، و بیماری
توجه دانشجویان به کالس طول در داشت. حضور خود کار دفتر در
م شد. جویا را علت دانشجویی، حضور عدم صورت در و داشت
کار و مطالعه نحوۀ به و بود تماس در دانشجویان خانواده های با
تدریس زمان در داشت. نظارت هم منزل در حت آنها پژوهش
روی بر که کلمات تک تک در و ایشان نگاه در دادن یاد به عشق

درس عناوین بعض که این وجود با م شد. دیده م نوشتند، تخته
و انگیزه چنان با بار هر اما بودند، کرده تدریس بارها و بارها را
بزرگ ترین گویا که م کردند آماده تدریس برای را خود عالقه ای

جدیدی دیدگاه از بار هر و م کنند تجربه را دنیا لذت عمیق ترین و
م پرداختند. مطالب بیان به

خود مختص که بیشتر چه هر شیوایی با را درس مطالب استاد
نگاه مختلف زوایای از مسئله ای هر به و م کردند بیان بود، ایشان
کمتر من نظر به که داشتند مهارت آنقدر مطالب بیان در و م کردند
کامل اشراف مسئله جوانب به حد این تا که م شود یافت استادی
و عملیات در تحقیق عمیق مفاهیم صحیح درک با باشد. داشته
در را علم این ، پژوهش موضوعات در کنکاش توان و انگیزه ایجاد
استاد بینانه تیز نگاه کرد. نهادینه خود دانشجویان تک تک وجود
میخواند را دانشجویان ذهن کوتاه برخورد ی در كه بود حدی در
را چیز همه افانه موش آنقدر و م کرد، صحبت صالبت با آنقدر و
م شدند. ایشان حرف های مجذوب دانشجویان که م داد شرح
گوش در هنوز معلمانه اش، و گرم مطمئن، پدرانه، اما لرزان صدای
دانشجویانش به را معلم صحیح نحوۀ است. طنین انداز جانمان
و علم توان از درجه هر در که آموخت ما به م داد. آموزش
برای کامل آمادگ و مطالعه بدون خود حرفۀ در تجربه و تسلط
نهایت با کالس آزمون بار هر برای نشویم. قدم پیش تدریس
به گویی و م پرداختند امتحان سؤاالت طرح به حوصله و دقت
مورد در م دارد، بر پرده خود هنری اثر آخرین از که هنرمندی مثابه
تک در را خود روح که چنان م گفتند، سخن سؤاالت کیف و کم
و خالقانه همواره ایشان امتحان سؤاالت دمیده اند. جمالت تک
اشراف شده تدریس مفاهیم عمیق درک به که کس و بود نکته دار

برآید. آزمون پس از خوبی به م توانست داشت،
و عالقه مند دانشجویان از خودگاه آموزش طول در استاد
تحت که موفق فارغ التحصیالن از م کرد. تعریف خود توانمند
میان به سخن بودند، کرده تدوین را خود دکتری رسالۀ ایشان نظر
این هستند. موفق خود کاری زمینه در آنها چقدر این که و م آورد
آنها در ه بل م بخشید، نفس به اعتماد دانشجویان به تنها نه کار
آینده ای به رسیدن برای که م کرد ایجاد را کشش و انگیزه این
که دانشجویان با حال عین در بردارند. قدم م تر مح درخشان تر،
صورت که در و م کرد عمل سخت گیرانه بسیار داشتند قصوری

سع استاد قهر ترس از نم کرد، عمل خود وظایف به دانشجویی
نگردد. تکرار ر دی کوتاهیش آن م کرد

یا ایده ها بیان برای م کرد درخواست مرتباً دانشجویان از
کنند. تمرین را نوشتن نحوه و بیایند تخته پای خود راه حل های
از سپس و کنند پاک را تخته ابتدا که م خواست دانشجویان از
جلسۀ در کنند. نوشتن به شروع ترتیب به تخته باالی گوشۀ
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خودشان تألیف کتاب های به ، اصل منابع کنار در درس، هر اول
نداشتند را ایشان کتاب های که دانشجویان از و م کردند اشاره
کتاب ها و بروند ایشان منزل به کالس اتمام از بعد م خواستند
یادداشت را دانشجویان تمام تلفن یرند. ب تحویل ایشان از را

غن بسیار کتابخانه ای که خودشان منزل در حت و م کردند
در م پرداختند. آنها راهنمایی و دانشجویان پذیرش به داشتند،
خویش دانشجوی به آنقدر استاد ، درس سخت گیری های تمام کنار
راه خود شخص حریم به را او حت که م بخشید اعتبار و ارزش

مش روان نویس با برگه ای روی دانشجو سؤاالت به و م داد
نگه را ایشان دست خط م خواستند دانشجو از و م دادند پاس
بماند. یادگار به استاد از نشان برایشان ایشان فوت از پس تا دارند
آورد ایران به را داده ها پوشش تحلیل علم فرزانه استاد این
این ها بر عالوه گرفت. نام ایران داده های پوشش تحلیل پدر و
و خوارزم اه دانش اجرایی امور پیشبرد در اثرگذارشان نقش
اجرایی مسئولیت های قبول و مصاحب دکتر ریاضیات مؤسسه
سازمان معاونت تهران، شهرداری معاونت مانند اه، دانش از خارج
خود جای در ایشان ماندگار مدیریت های سایر و كشوری هواپیمایی

است. تحسین و تقدیر شایسته
متذکر دانشجویان به همواره ایشان که مهم توصیۀ دو
مادر و پدر به احترام و وقت اول در نماز فریضه ادای م شدند،

اش م کردند، صحبت مادرشان از که زمان هست یادم بود.
در سخنانشان صحنه، این دیدن با و م شد جم چشمانشان در

انسان ، علم سابقه آن با استاد م کرد. نفوذ ما جان عمق
اساتید و کارکنان به استاد که بودم شاهد بارها بودند. متواض
سالم در بوده اند استاد دانشجوی زمان که کسان حت ده، دانش

احوالپرس کامل، ادب با و خوش روی با و م شدند پیشقدم کردن
را سالم علم محیط ی داشتند سع همیشه استاد م کردند.
آنها بین بیشتر چه هر تعامل ایجاد طریق از دانشجویان بین در
در حضور جهت کس هیچ برای محدودیت هیچ نمایند. فراهم
مشتاق کس هر که طوری به نداشت وجود استاد، کالس های
اه دانش در چه و خوارزم اه دانش در چه بود، کالس در حضور
روی با استاد و یابد حضور کالس سر م توانست اسالم آزاد
دانشجویان از ی هر برای اگر م نمود. استقبال آنها از گشاده
که بودند مطمئن م آمد پیش ل مش اه، دانش کارکنان حت یا
جهانشاهلو غالمرضا دکتر نام به تجربه با استادی و شریف انسان
استادی بپردازند. خود الت مش حل به پناهش در بتوانند که هست
پرشور و گرم کانون ، نارم حوض هفت در ونیش مس خانۀ که

این حلم و علم سار سایه در شب، تا صبح از که بود دانشجویان
گرم این در و م نوشتند مقاله و رساله و م خواندند درس مرد، انه ی
نقش چه نیز ایشان فداکار و مهربان همسر معرفت، و محبت بازار
همچون که جمشیدی فریده خانم سرکار داشت! جاودانه ای و مؤثر
و بودند ایشان منزل در استاد دانشجویان پذیرای مهربان، مادری
دانشجویان برای منزل محیط در صمیمیت ایجاد در اساس نقش
نماید نصیبشان عزت با عمر متعال خدای امیدوارم، داشتند. را استاد

گردد. آسان تر برایشان فراق غم تحمل و
بود. عام و خاص زبانزد دانشجویان با استاد عاطف پیوند
کالس در دانشجو نشستن حت یا صحبت لحن و نگاه از چنان که
تک تک برای پدر ی مانند به و خوانده را وی نگران درس

م نمودند. دلسوزی دانشجویان
م سازد، جاودانه دلها در را استاد یاد آنچه م گویم: هم باز
است. مرد بزرگ این كاری وجدان و حرفه ای اخالق ، انسان منش
و مردم به عشق اكسیر با چنان آن ایشان وجود در ویژگ ها این
غیرقابل و ممتاز برجسته شخصیت یك او از كه بود درآمیخته ت ممل

ساخت. زین جای
محترمشان خانوادۀ برای و شادی و آرامش ایشان روح برای

آرزومندم. سبحان خداوند از یبایی ش و صبر
:( خوارزم اه دانش استادیار ) پناه رعایت عل محمد دکتر ۴ ‐ ۵
داشتم فشرده برنامه ای دانشجویی دوران از مقطع در دارم یاد به
کامل جریان در نیز استاد تدریس. هم و م کردم تحصیل هم که
بودم، آزاد تر قدری که هفته روز تنها بودند. من کاری برنامۀ
تماس صبح، نماز فریضۀ ادای وقت به جمعه ها استاد بود. جمعه
برای که داشتند کید تأ و م فرمودند مطرح را مسئله ای و م گرفتند

گرفت. خواهند تماس مجدداً آن پاس از شدن جویا
کنار در پژوهش و علم موارد در همواره استاد که موضوع این
مسائل در استاد اما م آمد. حساب به ازرشمند موضوع ی بود ما
داشتند. را الزم اهتمام ما آموزش برای همواره نیز مذهبی و اخالق

علم بعد بر عالوه باید ایشان دانشجوی که بود این بر استاد اعتقاد
به ما صحیح تربیت برای و کند رشد نیز مذهبی و اخالق ابعاد در
هیئت عضو آنکه از بعد م نمودند. زیادی تالش انسان ی عنوان
باید استاد ی که، بود این من به ایشان نصایح از ی شدم، علم

باشد. پاک چشم و عدالت دست پر، مغز دارای
دلسوزانه چنین معلم کدام بود. واقع معلم ی او حق به ول
م کند؟ تالش اینقدر خود دانشجویان شخصیت ل گیری ش در

عزیز. معلم ای شاد روحت
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جهانشاهلو): دکتر مرحوم (برادر جهانشاهلو رضا ۵ ‐ ۵
پس مادرم م دهند. جامعه تحویل الیق فرزندان شجاع، زنان
که م آورد دنیا به فرزندی م دهد، دست از را فرزندش ٩ آنکه از
مرگ از بعد که بود این هم علتش غالمرضا. م گذارد را اسمش
اسم که م کند نیت و (ع) هشتم امام زیارت م رود فرزند آن همه
بماند.این زنده او نام، این برکت به تا غالمرضا، ذارد ب را فرزند این
صحت در غالمرضا منان خداوند ارادۀ با و م شود مستجاب دعا
وقت و م شود بزرگ و م کند ط را کودک دوران سالمت و
نم شود حاضر عنوان هیچ به برادرم ول م رسد. فرا او تحصیل
زمان همان در خوشبختانه برود. تب م به بچه ها بقیۀ مثل که
تب م جای به ایشان و م شود احداث دبستان ما روستای در
مدرسه معلمین چهارم سال از م دهد. نشان عالقه مدرسه به
روستای در ابتدایی ششم تا او م شوند. ایشان خوب استعداد متوجه
١١٠ فاصله تا دبیرستان نبود دلیل به اما م خواند، درس خودمان
م گردد. تحصیل ترک به مجبور سال سه حدود روستا، کیلومتری
علوم تکمیل و خطاط به زمستان  و پائیز در سال سه این در البته
معاش تأمین در پدر به کم برای تابستان و بهار در و زمان آن رایج

م شود. مشغول خانواده،

روستای به درسال١٣٣٧ دبیرستان. دورۀ در تحصیل شروع
آنجا در را هفتم کالس و م رود است، شده شهر حاال که کمیجان
اراک به که م شود مجبور هفتم کالس از بعد م رساند. پایان به
ادامه شهر این در فراوان الت مش با را خود تحصیالت بقیۀ و برود
همین در م شود. ریاض دیپلم اخذ به موفق ١٣۴٣ سال در و  دهد
رشته در و م کند شرکت اه ها دانش ١٣۴٣ سراسری درکنکور سال

م شود. پذیرفته مشهد اه دانش فیزی ریاض
تصویب ان رای آموزش قانون هنوز سال ها آن در متأسفانه
گرفتن قرض و طاقت فرسا کار با فداکارم مادر و پدر لذا و بود نشده
تأمین را اه دانش تومان ١٠۵٠ ظالمانۀ شهریۀ بستگان، از برخ از
بسیار ما خانوادۀ برای شهریه ای چنین تأمین م کنند. پرداخت و
از قسمت گذاشتن گرو و بود فروش قابل آنچه فروش با بود. سخت
برای اما م شود، انجام اول سال نام ثبت آخراالمر کشاورزی مل
عدم بر دال محل گزارشات به توجه با ایشان شهریۀ بعد، سال های
بسیار الت مش با پدرم البته م شود. بخشیده خانواده، مال ن تم
تا م کرد تأمین نیز را برادرم دانشجوئ زندگ هزینه های سایر زیاد
مشهد اه دانش در را خود تحصیل انات ام حداقل با بتواند ایشان
بسیار نیز مادرم نقش برادرم، مال تأمین راستای در دهد. ادامه
شب نیمه از بعد دو ساعت تا حت م شد مجبور او بود. برجسته

تأمین خود دستمزد محل از را ها هزینه این از قسمت تا کند کار هم
کند.

زمانۀ در ما دانشجویان که نوشتم دلیل این به را خاطرات این
لذا و کرده اند تحصیل الت مش چه با آنها استادان که بدانند کنون
پدر قدر و باشند نعمت این رگزار ش هستند، نسبی رفاه در که آنها
نباشند خواه زیاده خود دانشجوئ زندگ در و بدانند را خود مادر و
و راس عزم با و ندهند دست از را خود روحیۀ ل مش اندک با و
کشور و خود تعال و پیشرفت جهت در خاطر رضایت و آرامش با

نشوند. ناامید اه هیچ و کنند تالش ایران عزیز

این در درج برای را خود خاطرات که ارجمندی اران هم از
از گوشه ای دارم.اکنون را ر تش کمال نمودند، ارسال برایم گزارش
جهانشاهلو دکتر مورد در نیز را قاسم هنری) (طاهر خودم خاطرات

م کنم: بیان
محیط در ایشان با ١٣۴٣ ‐ ۴۴ تحصیل سال ابتدای در
با را ایشان اوقات اغلب شدم. آشنا مشهد اه دانش علوم دۀ دانش
ری دی شهرستان از که میرنیا، میرکمال نام به ری دی دانشجوی

نزدی مشهد در منزل هم با مدت از پس م دیدم. بود، آمده
به گاه هم من کردند. اجاره اه دانش خیابان در علوم دۀ دانش
مسائل مورد در و بودیم هم با را ساعت چند و م زدم سری آنجا
و اجتماع الت مش زمینۀ در هم گاه و اه دانش و درس
دارم خاطر به م کردیم. نظر تبادل و بحث دوران آن سیاس
همین خانواده ات که تو حال به خوش م گفت من به ایشان که
پدر کاش ای نداری. غربت احساس و هستند مشهد در تو با جا
این بزرگوار برادر این خصوصیات از بودند. اینجا هم من مادر و
به آنها از همیشه و بود قائل احترام خیل مادرش و پدر به که بود
برایش کشاورزش پدر که هزینه ای کم گرچه م کرد. یاد نی
نم داد، را دانشجوئ زندگ هزینه های کمترین کفاف م فرستاد
همین اگر که ن ب را تصورش م گفت و بود زار سپاس همیشه ول
تحصیل م توانم ونه چ من کند، ارسال برایم نتواند پدر هم را مبل
زیاد مشقات با حال هر به دهم. ادامه اه دانش این در را خود
ورود برای را خود دو هر ما و رسید پایان به کارشناس دورۀ این
از ا... بحمد و کردیم آماده مصاحب دکتر ریاضیات مؤسسه به
ریاضیات مدرس دورۀ در نفر چهار سال آن در مشهد اه دانش
١٣۴۶ تابستان ابتدای از و شدیم پذیرفته تهران عال دانشسرای
را خود انگلیس زبان باید ما تابستان دورۀ در گردید. آغاز ما دورۀ
کنیم. استفاده زبان انگلیس کتب از بتوانیم که م کردیم تقویت
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انگلیس ریاضیات مؤسسۀ کتابخانه مجالت و کتب تمام تقریباً
دکتر آقای بودند. خارج کتب هم نیز ما درس منابع و بودند
دورۀ در را خود درس پایه های باید اول که بود معتقد مصاحب

سط در را پیشرفته تر مفاهیم سپس و کنیم تقویت کارشناس
خارج استادان دوم سال در چون کنیم. دنبال ارشد کارشناس

سال تمام در ما لذا م نمودند، ارائه انگلیس زبان به را خود دروس
البته م کردیم. شرکت هم انگلیس زبان کالس در باید تحصیل

م داد. آموزش خوب خیل و بود انگلستان بوم استادمان
خوبی تحصیل استعداد و هوش از جهانشاهلو دکتر مرحوم
هر به داشت. هم خوبی حافظۀ ایشان من، برخالف و بود برخوردار
جهانشاهلو دکتر ما، دوره ای هم دانشجویان از نفر شش بین در حال
١٣۴٨ شهریور در نمود. کسب را اول رتبۀ دوره، این اول سال در
اول رتبه های نفر دو ما چون و رسید پایان به موفقیت با دوره این

و شدیم استخدام عال دانشسرای در بودیم کرده کسب را دوم و
کردیم. آغاز ریاض گروه در را خود تدریس ١٣۴٨ ماه مهر اول از
ماه شهریور در هم با تحصیل ادامۀ برای تدریس سال سه از پس
دورۀ در تحصیل سال چهار از پس شدیم. اعزام انگلستان به ١٣۵١
برونل اه دانش از ایشان و لندن اه دانش کال امپریال از من دکتری،
١٣۵۵ تابستان در و شدیم دکتری درجه اخذ به موفق لندن غرب در
تدریس به ١٣۵۵ ماه مهر اول از مجدداً و گشتیم باز عزیز ایران به
با تدریس سال های تمام در پرداختیم. معلم تربیت اه دانش در
استاد این از خوبی خاطرات و داشتم خانوادگ آمد و رفت ایشان
روحش نیست. اینجا در آنها بازگویی مجال که دارم، کوشا و فرزانه

باد. شاد

خوارزم اه دانش ∗

ا آمری ریاض انجمن جدید جایزه دو
∗ علیخان سعید

مدلسازی و تصادف نظریه در گرینادر جایزه

کاربردی و نظری پژوهش هایی به (Grenander) گرینادر جایزه
م شود. اهدا سازی مدل و تصادف نظریه در استثنایی و عمیق
سازی مدل زمینه های در کاربردی، یا نظری کارهایی به جایزه این
که مرتبط، محاسبات وریتم های ال یا و آماری، استنباط ، احتماالت
باال بعد با یا و پیچیده سیستم های تحلیل و تجزیه برای خصوص به
هر که بوده دالر هزار ۵ جایزه این مقدار م شود. اهدا شوند، ارائه
اهدا ٢٠١٨ سال ابتدای آن اولین و شود م اهدا بار ی سال سه

شد. خواهد

ا آمری ریاض انجمن راسل برتراند جایزه

ریاضیدانان خدمات یا و پژوهش ها افتخار به راسل برتراند جایزه
مختلف راه های و جهان در خوب ترویج به مرتبط، حرفه های یا و
م شود. اهدا شود، انسان ارزش های پیشبرد باعث ریاضیات در که
م شود اهدا بار ی سال سه هر که بوده دالر هزار ۵ جایزه این مقدار

شد. خواهد اهدا ٢٠١٨ سال ابتدای آن اولین و
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