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خالصه  :علي رجالي متولدسال1330ه.ش داراي مدرك دكتراي آمار از دانشگاه استانفورد آمريكا درسال 1357ه.ش و عضو ھئيت علمي دانشكده ي علوم رياضي
دانشگاه صنعتي اصفھان داراي مرتبه علمي دانشياري مي باشد.
گروه  :علوم پايه
رشته  :آمار
گرايش  :نظريه احتمالي اعداد
تحصيالت رسمي و حرفه اي  :علي رجالي داراي مدرك كارشناسي رياضي از دانشگاه شيراز در سال 1351ه.ش كارشناسي ارشد رياضي از دانشگاه شيراز
درسال 1353و دكتراي آمار از دانشگاه استانفورد آمريكا درسال 1357ه.ش مي باشد.
خاطرات و وقايع تحصيل  :اتمام دره 6ساله كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز به مدت 5سال ،كسب رتبه اولي در اين دوره و دريافت بورس تحصيلي
براي ادامه تحصيل و اخذ دكتري از دانشگاه استانفورد و نھايتا اخذ مدرك دكتري آمار از دانشگاه استانفورد آمريكا از مھمترين وقايع تحصيل علي رجالي بوده است.
فعاليتھاي ضمن تحصيل  :تدريس در دانشگاه شيراز حين تحصيل و انجام كارھاي برنامه نويسي كامپيوتري براي سيستم آموزش بخش رياضي دانشگاه شيراز و
ھمكاري در انجام تحقيقات درزمينه ھاي آمار و فرايندھاي تصادفي درشيراز و مطالعه ھمزمان آمار و نظريه اعداد) با شركت در سمينار  4نفره نظريه اعداد با حضور
پروفسور پاول ارديش» پدر و بنيانگذار نظريه احتمالي اعداد«  ،پروفسور چارلز استين» پدرو بنيانگذار نظريه تصميم«  ،پروفسور پرسي دياكونس » متخصص و محقق
نظريه احتمالي اعداد و آناليز داده ھا « از فعاليتھاي موفق حين تحصيل علي رجالي بوده است .تدريس در حين تحصيل در دانشگاھھاي شيراز و استانفورد نيز مطالعه
پيرامون مسايل اجتماعي از ديگر فعاليتھاي حين تحصيل وي بوده است.
استادان و مربيان  :بھره گيري از معلمان توانا و اليق رياضي اصفھان ،اساتيد بخش رياضي و آمار و دانشكده مھندسي دانشگاه شيراز و اساتيد رشته آمار دانشگاه
استانفورد آمريكا از افتخارات دوران تحصيل علي رجالي بوده است.
وقايع ميانسالي  :علي رجالي پس از اخذ مدرك دكتري آمار از دانشگاه استانفورد آمريكا در سال 1357ه.ش و بازگشت به ايران به عنوان عضو ھئيت علمي ابتدا در
دانشگاه شيراز و سپس با ماموريت يك ساله در دانشگاه اصفھان ،سرانجام در سال  1359در دانشگاه صنعتي اصفھان ) ابتدا دانشكده علوم و با تالش در جھت راه
اندازي دانشكده ھاي علوم رياضي ،فيزيك و شيمي دراين دانشگاه ( به خدمات علمي مشغول بوده است.
حضور يك ساله در دانشگاه ھاروارد آمريكا در سال 1363-64ثحصيلي و 6ماھه در دانشگاه ملي استراليا و بنياد رياضيات استراليا در سال  1371و مجددا 6ماه در سال
 1372در دانشگاه استانفورد آمريكا از وقايع ميانسالي او است.
مشاغل و سمتھاي مورد تصدي  :علي رجالي در موارد زير فعاليتھايي داشته است:
استادياري دانشگاھھاي شيراز و صنعتي اصفھان
ارتقا به درجه دانشياري در دانشگاه صنعتي اصفھان
رياست دانشكده علوم دانشگاه صنعتي اصفھان و فراھم آوردن زمينه براي راه اندازي  3دانشكده علوم در اين دانشگاه
مسئوليت راه اندازي مركز محاسبات دانشگاه صنعتي اصفھان
انجام تحقيقات در زمينه ھاي آموزشي مخصوصا در دوره ھاي ابتدايي ،راھنمايي و دبيرستان
اداره كارگاھھاي مختلف آموزشي براي معلمان در رده ھاي مختلف تحصيلي
مسئوليت برگزاري ھمايش ھايي ھمانند سمينار بررسي روش ھا و مسايل آزمونھاي ورودي دانشگاه ھا كه منجر به ارائه طرح پذيرش دانشجو در دانشگاھھا به
مجلس شوراي اسالمي شد.
مسئوليت برنامه ريزي دو مطالعه براي كنگره ھاي بين المللي فدراسيون جھاني مسابقات ملي رياضي  WFNMCدر چين و استراليا
عضويت در كميته برنامه ريزي شانزدھمين مطالعه كميسيون بين المللي آموزش رياضي  ICMIتحت عنوان چالش ھاي آموزش رياضي
فعاليتھاي آموزشي  :علي رجالي عضو ھئيت علمي دانشكده ي علوم دانشگاه صنعتي اصفھان به تدريس دروس مختلف رياضي )نظريه ي 1عدد ،آناليز ،حساب
ديفرانسيل و انتگرال(و راھنمايي  8دانشجوي كارشناسي ارشد رياضي و آمار و حداقل  10پروژه دانشجويي كارشناسي آمار را عھده دار بوده است.
مراکزي که فرد از بانيان آن به شمار مي آيد  :از كارھايي كه علي رجالي در آن مشاركت داشته و يا مسئوليت راه اندازي آن مراكز را بر عھده داشته است به قرار
زير است:
مسئول راه اندازي شورا و مركز اطالع رساني دانشگاه صنعتي اصفھان
مشاركت در بنيانگزاري مسابقات رياضي ايران
مشاركت در بنيانگزاري مركز تحقيقات معلمان اصفھان
بنيانگزاري خانه رياضيات اصفھان
مشاركت در بنيانگزاري كنفرانس آمار و انجمن آمارايران
مشاركت در بنيانگزاري كنفرانس آموزش رياضي و اتحاديه انجمن ھاي علمي آموزشي معلمان رياضي ايران
مشاركت در بنيانگزاري شوراي خانه ھاي رياضيات ايران
ساير فعاليتھا و برنامه ھاي روزمره  :علي رجالي در كنار تدريس به مطالعه و تحقيق و تاليف آثاري پيرامون موضوعات مختلف رياضي ،آمار و احتماالت پرداخته
است و ھمچنين ھمكاري با معلمان جھت رفع مشكالت آموزش رياضي از ديگر فعاليتھاي او بوده است.
آرا و گرايشھاي خاص  :علي رجالي با تالش فراوان ،دلسوزي و انديشيدن به مسايل اموزشي و كوشش در جھت حل آنھا يكي از ويژگيھاي رفتاري او بوده است.
ھمچنين با شكسته شدن ديوار بين دانشگاھھا و آموزش و پرورش ،توجه به كيفيت بيشتر از كميت ،خود اتكاء بارآوردن دانشجويان ،عشق به رياضيات و تدريس جزء آرا
و ويژگي ھاي ديگر او بوده است.
چگونگي عرضه آثار  :علي رجالي اھل ترجمه نيست و مقاالت و كتابھاي او بيشتر جنبه يادگيري عام را داراست  .او اعتقاد دارد كه دانشجو در دانشگاه بايد كتاب به
زبان اصلي را مطالعه نمايد تا ھمواره بھنگام باشد .غير از مقاالتي كه در زمينه نظريه احتمالي اعداد ،گزارش ھاي تحقيقات آموزشي ،مسابقات رياضي  ،فعاليتھاي
تحقيقاتي در زمينه به كارگيري آمار در صنعت و چالش ھاي رياضي عمده آثار او را تشكيل مي دھد.

آثار :
 1آمار و احتماالت
 2موضوعات مختلف رياضي

منابع :
1تكميل پرسشنامه فرھيختگان توسط دكتر علي رجالي بنا به درخواست بنياد ايران شناسي  -پاييز 13862تھراني زاده ،محسن ،شرح حال تخصصي استادان و
دانشياران كشور ،جلد اول :دفتر شوراي جذب نخبگان  ،تھران ،1373ص261
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