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به لحاظ  UConnپروفسورهای دانشگاه  از عداد کمیترین مقام آکادمیکی است. تبخشنقش استادی به طور حتم رضایت

مهندسی به تدریس دروس  UConnدر دانشگاه  (1963 – 89) سال 26 ویآر بودند. . راسل جانستون جیمانند اِ اثرگذاری

 26وی در طول بود. در مقام ریاست سازمان مربوطه مشغول به فعالیت  1977تا  1972 هایسالدر خالل و  پرداختعمران 

های سازه، مکانیک هزاران دانشجو در رشتهبه  (WPI) ورچسترتکنیک و موسسه پلی Lehighدانشگاه ، UConn حضورش در سال

 کرد. تألیفبود که او در این زمینه  دلیل شهرت وی در شاخه مهندسی عمراناما  ؛آموزش دادو مواد 

ر دیر پروفسور فردیناند بیبا  اشهمکاری المللیبیندلیل شهرت وی در سطح درگذشت.  2010 سال دکتر جانستون، در اوایل

 و ویرایش چندین کتاب بود. تألیف

خود  یو دکترا (آمریکاایالتی است در شمال شرقی دالور )از دانشگاه  را در رشته مهندسی عمران لیسانس خوددکتر جانستون، 

و در  1949فعالیتش را در دانشگاه از سال او . دریافت کرد (MITموسسه فناوری ماساچوست ) در رشته مهندسی سازه از را

شگاه در دان های استاتیک و دینامیکدوره تشکیل دوبارهبا  این دویر آشنا شد. فردیناند بیکرد و آنجا با  آغاز Lehighدانشگاه 

کات ن همکاری یکدیگربا  یردکتر جانستون و پروفسور فردیناند بی ،هادورهراستای برگزاری دوباره این . در شناخته شدند

 اولین کتاب مشترکشان شد. تألیفمنجر به این همکاری  .را مکتوب کردند شانذهنی هایچالشو همچنین  خود هایتدریس

عالوه وی . کردمیفعالیت  یمقام استاد در WPIدانشگاه  دردکتر جانستون ، شدمنتشر  کتابشاناز هنگامی که دومین ویرایش 

را منتشر کرد. با اینکه  Mechanics for Engineersکتاب ویرایش سوم  ،را رها نکرد UConnدر دانشگاه فعالیت خود بر اینکه 

 ازها مشترک کتاب تألیف ند اماکردمیفعالیت  متفاوت یهادانشگاهو  مؤسساتاین دو کیلومترها از هم فاصله داشتند و در 

 ادامه یافت.طریق مکالمات تلفنی و ایمیل 

 د.هندسان با دکتر جانستون آشنا شهوارد اپستاین، همکار دکتر جانستون، اولین بار از طریق ویرایش اول کتاب مکانیک برای م

 (سمت چپ) . راسل جانستوندکتر اِ

 (سمت راست) دکتر فردیناند پ. بی یر
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توسط دکتر  1977طبع بود. یک مقاله کوتاه در سال شوخ وآرام  یگوید که او مردمیجانستون دکتر  دربارهدکتر اپستاین 

 چاپ شد. Irreproducible Resultsمجله  جانستون در

 به توانمی هاآنجمله تعلیم داد. از  دانشجویان زیادی را در مقطع دکتری، UConnها حضورش در دانشگاه طول سالدر  وی

وعات دانشجو، روی موض بین استاد و عالوه بر ارتباط معمول در شش سال شاگردیدکتر فیتزگرالد . اشاره کردرابرت فیتزگرالد 

 بحث کردند. کتاب تألیف مختلفی مانند فلسفه و پروسه آموزش مسائل مهندسی و

. دجایگاه خود را حفظ کردن سراسر جهان یهادانشگاه دربع اصلی ایر به عنوان منهای تألیفی دکتر جانستون و دکتر بیکتاب

به خاطر کمک  .اندهای دیگر ترجمه شدهو زبان به ژاپنی، یونانی، چینی، اسپانیایی، پرتقالی، ترکی، فرانسوی، اندونزیاییاین آثار 

؛ 1994در سال  Archie Higdon، هر دو مؤلف افتخارات زیادی دریافت کردند. دکتر جانستون جایزه مؤلف برتر هاآنعظیم 

؛ و جایزه 1968در سال  (ASEE)؛ جایزه ملی الکتریک برای برتری در آموزش 1984در سال  (UConn)در آموزش  برترجایزه 

 .آورد به دسترا مهندس عمران برجسته از بخش مهندسان عمران جامعه آمریکایی 

 معرفیاز میراث آموزشی او  پاسداشتبرای  2012آر در سال جایزه یادبود اِ. راسل جانستون جی ر گذشت.د 2010وی در سال 

 شد.

 ساوجبالغیزادهمترجم: رامین حسن

 منبع:

http://news.engr.uconn.edu/professors-remembered-e-russell-johnston-jr-educator-of-

distinction.php 
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