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دکتر مهدی استاد . خرد جمعیي خرد فردیشان و بعضي به علت تأثيرعميقشان بر ها افتهبعضي ماندگارند به علت ی

ن نظریه عملگرها و نظریه ماتریسها در اونه تنها یکی از بزرگترین متخصصا. رجبعلی پوربه هر دو رسته متعلق است

برجسته معروف است، بلكه به عنوان پژوهشگر   در مجامع بين المللی و جامعه ریاضيدانان به عنوان یکوایران است 

 ریاست انجمن . نقش عميقي داشته است در ایرانمعلمي خوش مشرب و مدیري خوش فكر درعمومي آردن ریاضيات

به همراه تالشهاي موثرش در رهنگستان علوم و سردبيري بولتن انجمن ریاضي ایران ریاضي ایران، عضویت در ف

تأثيري شگرف بر روند توسعه ریاضيات در ایران داشته است و او را به گسترش ریاضيات در دانشگاه آرمان، 

    .تبدیل نموده استمحترم در نظر همگان دانشمندي 

توابع حقيقی، آناليز فوریه، معادالت دیفرانسيل ، ، نظریه ماتریسهاه عملگرهاناحيه وسيعی متشکل از نظریاستاد تحقيقات 

. و آموزش ریاضي را در بر می گيردييرات، کنترل بهينه، بهينه سازی جبرچندخطي، نظریه تقریب، حساب تغمعمولی، 

 Linear Algebra درصد از مقاالت وی در مجله بسيار معتبر۵/٣٧، حدود SCOPUSبر مبناي پایگاه داده هاي 

Appl.چاپ شده است و به این اعتبار وي را مي توان یك جبرخطي دان نيز قلمداد آرد .  

آه بعضي  ریاضيدان ٢٧ با همکاری استاد وابسته به انجمن ریاضي امریكا، MathSciNetبر اساس پایگاه داده هاي 

 ١٩٧٢اولين مقاله استاد در سال . رآورده است مقاله را به رشته تحریر د۶٨دانشجویان تحصيالت تكميلي وي بوده اند 

معتبرترین مجله ای که استاد در آن مقاله . چاپ گردیده است و با استاد حيدررجوی بيشترین تعداد مقاله را نوشته است

 مجله ٢٠٠٠ مياندر یكي از اولين پنجاه مجله معتبر جهان  است آه  Mathematische Annalenچاپ نموده است

  :مشخصات این مقاله چنين است.  استریاضي 

Radjabalipour, Mehdi. Hyponormal operators and Dunford's condition (B). Math. Ann. 272 

(1985), no. 4, 567--575. 

 یكي دیگر از مجالت بسيار معتبر است آه توسط انجمن ریاضي امریكا چاپ مي .Trans Amer. Math. Socمجله 

مهمترین آثار استاد و تأثيرآنها بر بعضي دیگر از در مورد . و مقاله با ارزش چاپ نموده استشود و استاد در آن د

  :نمود موارد ذیل اشاره  بهMathSciNetر مبناي گسترش دانش ریاضي مي توان ب

براي  و  مطرح شده بودFoiasتوسط  یكي از مسائل نظریه عملگرهاي تجزیه شدني را آه استاد، ١٩٧٨در سال  •

 Equivalence of تحت عنواندر مقاله اي  الینحل بود با اثباتي ظریف حل نمود و آن را مدتها

decomposable and 2-decomposable operatorsدر مجله معتبر Pacific J. Mathچاپ نمود . 

 پاتنام براي عملگرهاي هيپونرمال در فضاهاي هيلبرت به عنوان یكي از آثار-توسيعي از قضيه مشهور فوگلد •

  :مهم استاد در مقاله ذیل ظاهر شده است

• Radjabalipour, M. An extension of Putnam-Fuglede theorem for hyponormal operators. 

Math. Z. 194 (1987), no. 1, 117–120. 

 استاد به همراه دانشجوي دآتري Integral Equations Operator Theory و در مجله معتبر ١٩٩۴در سال  •

آتر حسين محبي، ضمن اثبات چند قضيه مربوط به زیر فضاهاي پایا، حدسي مهم را ارائه داد آه در خود، د



به نام این حدس . الت خاص دربرمي گيرد بسياري ازنتایج شناخته شده را به عنوان ح،صورت اثبات شدن

  . محبي مشهور است-رجبعلي پور

 .SIAM J در مجله معتبر ١٩٩۶استاد درمقاله مشترك با دانشجوي دآتري اش، دآتر عباس سالمي، آه در سال  •

Matrix Anal. Appl.  مورد را  درجه دوم اغتشاش یافته یسی ماتریمقادیر ویژه چند جمله ایها چاپ گردید

 .نمود مشخص دقيقاویژه  حاالت ی بعضيبرارا  خاصي پيشرو بسط یب و ضرداد قرار یبررس

  :بيشترین ارجاع به آارهاي استاد، به مقاله ذیل داده شده است •

• Hadwin, Donald; Nordgren, Eric; Radjabalipour, Mehdi; Radjavi, Heydar; Rosenthal, 

Peter A nil algebra of bounded operators on Hilbert space with semisimple norm 

closure. Integral Equations Operator Theory 9 (1986), no. 5, 739–743. 

 آه در آن نویسندگان زیرجبري به طور ضعيف چگال ازعملگرهاي آراندار روي یك فضاي هيلبرت مي سازند آه 

چگال در جبر تمام " ساده و اآيدا-ترایایي، نيم" بستارش اآيدا-تمام عناصرش پوچتوان است و نشان مي دهند نرم

  .ر استعملگرهاي آراندا

دومين مقاله با بيشترین ارجاع، مقاله ذیل است آه درآن تالش شده است ساختار زیرگروههاي متشكل از  •

  :خودتوانها مشخصه سازي شود

 Fillmore, P.; MacDonald, G.; Radjabalipour, M.; Radjavi, H. Towards a classification of 

maximal unicellular bands. Semigroup Forum 49 (1994), no. 2, 195–215. 

 است زیرا ٣عدد ارداش استاد . عدد ارداش یك ریاضيدان یعني فاصله مقاله اي وي با ریاضيدان مجارستاني، پال ارداش

همچنين عدد اینشتين . وي با استاد رجوي، استاد رجوي با استاد بهزاد و باالخره استاد بهزاد با ارداش مقاله مشترك دارند

  . است۴ برابرEinstein-Straus-Guralnick-Radjavi-Radjabalipourس رشته وی بر اسا

  

 مقاله ۶ است، یعنی به ۶ وي در حال حاضر برابر h، اندیس Web of Knowledgeبر اساس محاسبات پایگاه داده هاي 

  :عبارتند ازآثار او  به نظر نگارنده سه نكته برجسته . بار ارجاع داده شده است۶از وی حداقل 

یعنی بدون شمارش ارجاعات داده شده به مقاالت (ارجاعات -تعداد ارجاعات به مقاالت وی بدون محاسبه خود •

  .به تعداد کل ارجاعات داده شده بسيار نزدیك است) استاد توسط خود وی

و در مجالت معتبر صورت گرفته مشهور ارجاعاتي آه به آارهاي استاد داده شده است، توسط ریاضيدانان  •

  . تاس

   . استمقاالت علمي معتبر مستقل ازدانشجویان تحصيالت تكميلي اشداراي استاد  •

 یدکتردوره  يل فارغ التحصيندوم( کشور  ریاضييز آنالیدکتردوره  يل فارغ التحصينالزم به ذکر است که اول

 فراوان استاد بر ریاضيات جدا از تأثيرگذاری ،به هر حال. دانشجوي ایشان بوده است، آقاي دآتر حسين محبي،  )یاضیر

 و همٔه کسانی که حداقل یک بار تجربٔه وي، همكارانش، شاگردان به آن اشاره شد )آمي(  نوین علم سنجي هايآه با

 از ریاضيدانان يبسيارسلوك  و  ورزي  ریاضی،اند باور دارند که ریاضی پژوهي شرکت در سخنرانی ایشان را داشته

  . استاد بزرگ استمطرح امروز ما متأثر از این

در در یكي از آنفرانسهاي ساالنه انجمن ریاضي بر خود را دآتر رجبعلي پور اراستاد ذنگارنده اولين مالقات تأثيرگ

  .زماني آه دانشجوي آارشناسي بود هيچگاه فراموش نمي آند


