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 یادبود

یادبود مراسم گزارش
بهبودیان جواد دکتر یاد زنده

مراسم). صفاپور(مجری احمد

از و ایران ریاض کنفرانس اولین دبیر بهبودیان، جواد دکتر
١٣٩٩ ماه فروردین دوازدهم تاریخ در ایران ریاض انجمن بنیانگذاران
جامعه های در ایشان برجسته ی اه جای دلیل به گفت. وداع را دارفان
و جامعه دو این اعضای تمام ایشان فقدان ایران، آمار و ریاض
دوستان کرد. سوگوار را ایران اهیان دانش از بزرگ بخش همچنین
خور در و شایسته یادبودی مراسم بودند عالقه مند ایشان دوستداران و
بیماری شیوع از ناش خاص شرایط دلیل به اما شود برگزار ایشان نام
و معمول شیوه های به یادبود و ترحیم مراسم برگزاری ان ام کرونا

ی در ایران ریاض انجمن دلیل همین به نبود. ان پذیر ام مرسوم
و غیرحضوری صورت به را مراسم این گرفت تصمیم نوآورانه اقدام
منظور، همین به کند. برگزار مجازی فضای انات ارام استفاده با
پیشنهاد این شد. جویا را ایشان نظر استاد، خانواده با تماس صمن
که جهت این از ویژه به گرفت قرار خانواده اعضای استقبال مورد
ان ام شرایط، به توجه با و بودند کشور از خارج در استاد فرزندان
پی در نداشتند. را ترحیم و تدفین مراسم در حضور و ایران به سفر
روز در مراسم این برگزاری و منتشر انجمن سوی از فراخوان آن
اطالع به ٢١ تا ٢٠ ساعت از ١٣٩٩ ماه فروردین چهاردهم پنجشنبه
و شد روبرو ای گسترده استقبال با فراخوان این شد. رسانده عموم
تصویری و صوت ، متن صورت به زیادی پیام های مدت اندک در

اران هم و دوستان مقامات، و مسئولین مرحوم، آن خانواده طرف از
علم مجام همچنین و کشور از خارج و داخل در استاد شاگردان و

برای کشور سراسر آمار و ریاض گروه های و ریاض ده های دانش و
حضور با شده اعالم زمان در مراسم شد. دریافت مراسم این در انتشار
قرائت با ر دی کشورهای برخ و کانادا ا، آمری ایران، از نفر صدها
شادی برای فاتحه قرائت از پس شد. آغاز مجید الله کالم از چند آیات
پنجاهمین افتتاحیه مراسم برای که ایشان از ویدئویی مرحوم، آن روح
و پخش بود، شده تهیه ١٣٩٨ شهریور در ایران ریاض کنفرانس
ادامه در گرفت. قرار مراسم در شرکت کنندگان تماشای معرض در
جمله از مختلف مقامات و افراد سوی از ارسال متن پیام های برنامه،
جمهوری علوم فرهنگستان رئیس فناوری، و تحقیقات علوم، وزیر
فارس استان ان نخب بنیاد رئیس شیراز، اه دانش رئیس ایران، اسالم
آقایان جمله از ایران آمار و ریاض جامعه های سوتان پیش برخ و
این، بر عالوه شد. قرائت خرقان هادی دکتر و رجوی حیدر دکتر
و ایران ریاض انجمن رئیس واعظ پور دکتر آقای صوت پیام های
مهدی دکتر اقای تصویری پیام همچنین و بهزاد مهدی دکتر آقای
پیام های شد منتشر بهبودیان دکتر دادن دست از سوگ رجبعل پوردر
، ریاض علوم ده های دانش اه ها، پژوهش اه ها، دانش طرف از بسیاری
به که بود شده ارسال علم شخصیت های و آمار و ریاض گروه های
نیست آن ها تمام از نام بردن ان ام خبرنامه، صفحات محدودیت دلیل
ویدئوی برنامه ها، البالی در م شود. درج آن ها از اندک فقط و
استان ان نخب بنیاد توسط ایشان نکوداشت مراسم برای که ری دی
ر تش پیام های مراسم پایان در گردید. منتشر نیز بود، شده تهیه فارس
بهبودیان آرا گل خانم و بهبودیان عل آقای و ایشان گرام همسر
شد. منتشر مراسم برگزارکنندگان و شرکت کنندگان از ایشان فرزندان
نوه ی بهبودیان کیان توسط بزرگ پدر یاد به پیانو قطعه ی اجرای
گسترده استقبال دلیل به بود. مراسم پایان بخش های ر دی از استاد،
،٢١ ساعت در مراسم پایان بر مبن قبل اعالم علیرغم مراسم، این از
جواد استاد شادی برای فاتحه مجدد قرائت با ٢٢ ساعت در مراسم این

رسید. پایان به بهبودیان
جاویدان. خاطره اش شاد، روحش



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٩ تابستان و بهار ۴٢

به ایران ریاض انجمن رئیس تسلیت پیام
بهبودیان جواد دکتر درگذشت مناسبت

است مشغول هندسه کار به دائم که اعداد آفریننده خدای نام به
. است نگاشته ریاض عالئم با را هست زیبای عالم و

شد خاموشان خلوت جا همه رفت تو چون
ذری ره زمزمه ما کوچه در نیست

است نزدی تو غم با دلم و دور ما راه
هنری ندارد ناله جز زده غم دل وین

اثرگذار و دیرین یاران از ی ریاض جامعه تأثر و تأسف کمال با
این رفنن دست از داد. دست از را بهبودیان جواد پروفسور جناب خود
ه بل ایران آمار و ریاض جامعه برای تنها نه ضایعه ای فرزانه استاد
دانش بر عالوه بهبودیان دکتر است کشور علم جامعه تمام برای
افراد معدود از ، معلم امر در برجسته توانمندی و آمار و ریاض عمیق
تشویق و ریاضیدانان ویژه به و دانشمندان آوردن گردهم به عالقمند
تالش های نمونه از بود. هدفمند و جمع فعالیت های به ایشان
خود که است ایران ریاض کنفرانس های راه این در ایشان ماندگار
در ١٣٩٨ تابستان در نیز کنفرانس پنجاهمین و بود آن ها اولین دبیر
خودشان محترمانه حضور با شیراز شهر در ایشان خدمت محل و زادگاه
این تالش های از ری دی یادگار ایران ریاض انجمن شد. برگزار
نیم گرامیداشت حال در جاری سال در که است نی اندیش انسان

ایجاد برای تالش بر عالوه نیز استاد و است خویش فعالیت های قرن
اجرایی سمت های ر دی و اجرایی شورای در دوره چندین در انجمن
این واالی شخصیت و فروتن بوده اند. خدمت به مشغول انجمن

کسان تمام که بود ایشان شخصیت بارز وجوه ر دی از بزرگ انسان
میراث هستند. معترف آن به داشته اند ارتباط ایشان با نحوی به که
آماری متخصصان و استادان از توجه قابل تعداد استاد ر دی ارزشمند
مخلتف اه های دانش در که هستند ایشان تب م در یافته پرورش
طریق از یقینناً و بوده خدمت به مشغول آماری تحقیقات مراکز یا
انجمن شد. خواهد داشته نگه زنده بزرگوار استاد آن نام و یاد ایشان
دوستان، ایشان، محترم خانواده به را بزرگ ضایعه این ایران ریاض
آمار انجمن ایران، ریاض انجمن اعضای ایشان شاگردان و اران هم
برای نموده، عرض تسلیت ایشان دوستداران و دوستان تمام و ایران

اله مغفرت بزگوار استاد آن برای و اجر و صبر محترم بازماندگان
اساتید تمام از که م بینم الزم خود بر پایان در م کند. آرزو را
عزیز دانشجویان و محترم مسئولین تمام ارجمند ریاضیدانان و بزرگوار
را زاری سپاس و ر تش کمال کردند شرکت ختم مجلس این در که
مسئولیت که صفاپور دکتر آقای جناب عزیزم ار هم از و باشم داشته
خود زحمت و تالش ها با و گرفته برعهده را ختم مجلس این برگزاری

کنم. ر تش م کنند برگزار را وه ش با مراسم چنین
پور واعظ سیدمنصور

ایران ریاض انجمن رئیس

به فناوری و تحقیقات علوم، وزیر تسلیت پیام
بهبودیان جواد دکتر درگذشت مناسبت

پیام در فناوری، و تحقیقات علوم، وزیر ، غالم منصور دکتر
تسلیت را آمار و ریاض برجسته استاد بهبودیان، جواد دکتر درگذشت

گفت.
دکتر پیام متن علوم، وزارت عموم روابط کل اداره گزارش به

است: زیر شرح به غالم

راجعون الیه انا و للّه انا
رشته سوتان پیش از ی بهبودیان، جواد دکتر اندوهبار درگذشت
و برنداشته علم فعالیت از دست عمر لحظات آخرین تا که آمار
اه دانش آمار آموزش گروه خصوص به و علم مجام با همچنان
اینجانب تأثر و تألم موجب داشتند، اری هم ایران آمار انجمن و شیراز

گردید.
و علم جامعه همچنین و معزا و محترم خانواده به را ضایعه این
مرحوم، آن برای متعال خداوند از و م  گویم تسلیت کشور اه دانش
جزیل اجر و جمیل صبر بازماندگان برای و درجات علو و اله غفران

آرزومندم.



ایران ریاض انجمن خبرنامه
۴٣ ١۶۴ ١۶٣و پیاپی شماره

مناسبت به رجوی حیدر دکتر تسلیت پیام
بهبودیان جواد دکتر درگذشت

I just heard the sad news about Professor Javad Behbood-

ian. I knew Javad for almost sixty years. We taught in

the same department at Shiraz University for several years.

We worked together in the Iranian Mathematical Society, as

members of various committees, and participated in confer-

ences together. I have never forgotten his kindness, his sin-

cere friendship, and his helpful attitude in everything we did

together. My Sincere condolences to all members of his fam-

ily and large circle of friends.

His memory will live on.

Heydar Radjavi

به علوم فرهنگستان رئیس تسلیت پیام
بهبودیان جواد دکتر درگذشت مناسبت

؛ هوالباق

بهبودیان جواد دکتر آقای جناب که شدم مطل تأسف نهایت با
فرهنگستان علوم پایه گروه وابسته عضو و کشور برجسته ریاضیدان
از بهبودیان دکتر شادروان است. گفته لبی را حق دعوت علوم

ریاض شاخه دیرین اران هم و شیراز اه دانش سوت پیش استادان

ریاضیات دانش اعتالی در برجسته ای سهم که بود علوم فرهنگستان
خانواده به را برجسته دانشمند این فقدان داشت. آمار خصوص به و
گروه اران هم خصوص به علوم فرهنگستان اعضای به و محترمش

اه دانش و علم جامعه به و فرهنگستان ریاض شاخه و علوم پایه
دوستداران و شاگردان و  اران هم به و شیراز اه دانش مخصوصا کشور

م گویم. تسلیت فقید استاد آن
باد. پروردگار رحمت از برخوردار و شاد روانش

اردکان داوری رضا
ایران اسالم جمهوری علوم فرهنگستان رئیس

مناسبت به شیراز اه دانش رئیس تسلیت پیام
بهبودیان جواد دکتر درگذشت

شیراز بزرگ اه دانش و عموماً کشور اه دانش جامعه ر دی بار
انسان فرهیخته، عزیزی مسلم، دانشمندی فقدان غم در خصوصاً
زایدالوصف ناباوری با نشست. سوگ به ارزشمند سرمایه ای و واالتبار

استاد معزز خانواده و خود برای را غم این بار تا آمده ایم گرد هم دور
دکتر اشیان خلد ان، م جنت مرحوم کنیم. آسان بهبودیان جواد دکتر
برکت پر عمر که بود خود زمان اه دانش اکابر و اعاظم از بهبودیان
افتخار و سربلندی دانش، و علم صرف چشمداشت هیچ بی را خویش
درس کالس های کرد. دیار این واالمقام اساتید تربیت و ایران برای
کلیه برای جاودان ویی ال و زندگ درس جامعیت، اخالق، از منبع او
اینجانب داشتند. را وجودش فیض از بهره گیری افتخار که بود کسان

داشتم را گرانمایه استاد این با حشر افتخار گذشته سال س در که
میبالم. خود بر تعامل این به و گرفته ام یاد چیزها او مصاحبت از همیشه
و دانش ،خرد، رفتار و اخالق بود. اه دانش استاد ی واقع معنای به او
بی او شد. نخواهد فراموش هرگز او آسمان و انسان خلقیات و بینش

علم صحنه در آالیش بی و اخالق انسان ی نمای تمام آیینه ش
را بزرگ ضایعه این بیقرار دل و جانکاه غم با اینجانب بود. کشور
آن فرزندان و همسر به و شیراز اه دانش و کشور اه دانش جامعه به
برای و م کنم عرض تعزیت و تسلیت صمیمانه رفته دست از عزیز
دارم. مسئلت اولیا و صالحین و شهدا با حشر منان خداوند از ایشان
محشور خداوندی درگاه آبروداران و بزرگان با او که دارم واثق رجا

م سازد. بهره مند خیرش دعای نیزار را ما انشاله و است
دارم. سربلندی و تندرست آرزوی عزیزان شما هم برای

نادگران حمید
شیراز اه دانش رییس



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٩ تابستان و بهار ۴۴

مناسبت به ایشان شاگرد اولین تسلیت پیام
بهبودیان جواد دکتر درگذشت

در فوق ليسانسم مشاوردوره استاد عكس ه بمجردي گرفت قلبم
عطوفت و متانت همان و مهربان صورت همان ديدم. را قبل سال ٥٤

. هميش
كرد. متاثرم فوق العاده و ناگهان بسيار ديروز استادم گذشت در خبر

شاگردى سعادت كه من براى بود. نمونه صدر سعه و اخالق در استادم
فقدانش كه است سخت ام داشته سال ده براى را ايشان با ارى هم و
شيراز اه داش اران هم ، محترم خانواده به فراوان تسليت كنم. باور را

ايران. رياض جامعه و
م. شري عزيزان شما غم در

، خرقان هادى
بهبوديان. جواد استاد ليسانس فوق دوره شاگرد اولين

کانادا لث بریج، اه دانش

آگه

ابوعبداله محمدبن موس ، بوزجان ابوالوفا ، بیرون ابوریحان نام های به سانت متر ٨٨ × ۵٨ قط به سری پن : رنگ پوستر سری ده
تمدن نام های به سانت متر ۶٨ × ۴٨ قط به پوستر سری پن و کاشان جمشید غیاث الدین و عمرخیام ابوالفت غیاث الدین ، خوارزم
دبیرخانۀ در ریاضیات جهان سال مل ستاد انتشارات از (رنسانس)، نوزائ و نوین عصر اولیه، دوران های یونان، طالیی دوران ، اسالم

است. شده تعیین ریال ۴/٠٠٠/٠٠٠ آن ارسال هزینه با پوستر ده این بهای است. موجود انجمن
مجامع و دبیرستان ها اه ها، دانش راهروهای و اتاق ها کالس ها، سالن ها، کتابخانه ها، زینت بخش م تواند پرمحتوا و زیبا مجموعه این

باشد. ریاضیات خانه های و فرهنگ سراها نظیر
یرند. ب تماس انجمن دبیرخانه با نفیس مجموعۀ این خرید جهت م شود تقاضا محترم مدیران و مسئوالن به ویژه عالقه مندان، از


