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آموزش ریاضی به
دليل وجود تنوع در
دانشجویان، ميان 
شيوه آنها،  سن 
و یادگيری  های 
ادامه دالیل 
امری تحصيالت، 
از و  بوده  پيچيده 
باالیی اهميت 

برخوردار است.

ایرانی پروفسور 
جی ریچارد  کالج 
به ایلينویز  دالی 
شيوه خاطر 
و ویژه  آموزشی 
خود ابداعی 
دریافت به  موفق 

 (انجمن ریاضيات آمریکا) شد.MAAجایزه ویژه سازمان 
دالی جی  ریچارد  کالج  ریاضی  پروفسور  سيادت  ولی  پروفسور  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
تایلينویز به عنوان اولين عضو این دانشگاه و به خاطر& ارائه شيوه ای خاص در تدریس ریاضيا

" شد.MAAموفق به دریافت جایزه " دبورا و فرانکلين تپر هایمو" از انجمن ریاضيات آمریکا "

انجمن ریاضيات آمریکا یکی از بزرگترین سازمانهای علوم ریاضی در ایاالت متحده به شمار می
اینرود و جایزه ای که به پروفسور سيادت تعلق گرفته است، از بزرگترین و با ارزش ترین جوایز 

سازمان است که تا به حال به ریاضيدانان اهدا شده است.

پروفسور ولی سيادت که در رشته ریاضی و آموزش ریاضی دارای دو مدرک دکترا است در
 موفق به کسب2001 به عنوان پروفسور سال ایلينویز شناخته شده و در سال 2005سال 

تمامی دوره های است. وی  شده  ایالت  این  علوم ریاضی در  تدریس  شيوه  بهترین  جایزه 
تحصيلی خود را در دانشگاه ایلينویز به پایان رسانده است.

وی تخصص خود رابه عنوان یک مهندس آغاز کرده و پس چندین سال فعاليت در زمينه های
صنعتی، عالقه به علم ریاضی، مسير وی را به آموختن این علم باز کرد. پروفسور سيادت طی
بررسی قرار داده و تحصيالت خود شيوه های آموزش ریاضی در دانشگاهها را مورد  تکميل 

تصميم به ارائه شيوه ای موثرتر در آموزش این علم گرفت.

به اعتقاد او، آموزش ریاضی به دليل وجود تنوع در ميان دانشجویان، سن آنها، شيوه های
یادگيری و دالیل ادامه تحصيالت، امری پيچيده بوده و از اهميت باالیی برخوردار است.

به گزارش مهر، استاد سيادت بر این باور است که آموزش فرایندی فراتر از انتقال اطالعات به
دانش آموزان بوده و به همين منظور در شيوه خود با بررسی مهارت های دانشجویان، آموزش
توانایی و کوچک،  گروه های  با اشتراک دادن آنها در  کرده و  نيازهای آنها منطبق  با  خود را 

مهارت آنها را در یادگيری ریاضی افزایش می دهد.

، استاد سيادت با ابراز شادی از دریافت این جایزهcommunitycollegetimesبر اساس گزارش 
شيوه های ارائه  اساتيد در  تشویق دیگر  باعث  بتواند  ای  است وجود چنين جایزه  اميدوار 

 هزار دانشجو را طی دوران فعاليت خود،10منحصر به فرد آموزشی شود. وی تعليم بيش از 
بزرگترین خدمتی می داند که تا به حال برای جامعه انجام داده است.

ارسال نظر شما در مورد این خبر

... .جايزه ويژه انجمن رياضيات آمريکا به پروفسور ولی سيادت، استاد ايرانی اختصاص يافت http://www.topiranian.com/topiranian/archives/2008/12/post_1933.html
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