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 دانشگاه فرهنگيان
 پويش در آموزش علوم پايهتخصصيـ فصلنامه علمي

 1396، تابستان هفتمشماره دوره سوم،

 مصاحبه با جناب آقاي حسين سلطاني مقدم

1خواه ساره حق

ا،صبح9ساعت،1396در تاريخ نهم خرداد ماه نجمـن معلمـان طبـق همـاهنگي قبلـي در دفتـر

جنـاب آقـاي حسـين،خدمت استاد پيشكسوت رياضي،رياضي واقع در پژوهشكده معلم شيراز

منـد شـويم. تجربيات ارزشمند اين بزرگوار بهرهة سلطاني مقدم رسيدم تا لحظاتي چند از گنجين

و حـرارت،مطابق معمـول  و بـا اشـتياق اسـتاد بـا پـذيرايي گـرم خـود از حقيـر اسـتقبال نمـوده

 اسـتاد قـول دادنـد كـه او لـين فرصـت در دانشـگاه،خگوي سؤاالت بودند. ضـمن مصـاحبه پاس

و تجربيات ارزنده خود را در اختيار دانشجومعلمان قرار دهند.  فرهنگيان حضور يافته

و فرهنگيان در تاريخ بيست،ويژه استادان» هنر معلمي«خوشبختانه نشست تخصصي دانشجويان

و اسـتاد بـا،اه فرهنگياندر دانشگ96و سوم خرداد  پرديس شهيد بـاهنر شـيراز برگـزار گرديـد

نـد جهـت دانلـود فايـل صـوتي توان مـي منـدان بخش محفلمان بودند. عالقـه سخنراني خود گرما

بخش انجمن علمـي،به سايت پرديس شهيد باهنر شيراز» هنر معلمي«سخنراني ايشان با موضوع 

 رياضي مراجعه نمايند. 

 sareh_haghkhah@yahoo.comاستاديار گروه علوم پايه دانشگاه فرهنگيان، ايران، نويسنده مسئول،1

27/5/96پذيرش:4/5/96دريافت:
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 هـاآنهاي پرسنلي خود را در اختيارمان قرار دادنـد كـه ديـدن تاد تعدادي از عكسهمچنين اس

 خالي از لطف نيست.
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ما متن زير برگزيده و دانشـجويان اسـت حصل گفتگو با استاد اي از ،. بـه ايـن اميـد كـه معلمـان

و تعليم را الگوي خويش قرا،منش و عالقه ايشان به تحصيل و عشق ر دهند.پشتكار

و� و مراتـب تحصـيلي و احترام. اسـتاد لطفـا مختصـري از زندگينامـه و ادب ً با عرض سالم

 شغليتان را بيان كنيد.

و در شش سالگي تنهـا 1319در سحرگاه ديماه- در شيراز به دنيا آمدم. در پنج سالگي پدر

و ايثـار  و برادرم تحت زعامت پـدربزرگم و خواهرم بدرود حيات گفتند. من مهربـان عمو

نظيـر بـا مـديريت كـم» بـاقري«مادرم تربيت يافتيم. دوره شش سـاله ابتـدايي را در دبسـتان 

ايـن اديـب فاضـل كـه در عـين حـال»زاده حبيب فيلي«و نظامت پاكروان» شعله«شادروان 

زينـت«با كيفيت ممتـاز سـپري شـد. دوره اول در دبيرسـتان،معلم درس فارسي ما هم بود

دو»قديم تغييـر نـام يافـت بـا رتبـه برتـر» ابـوذر« كه بعـد بـه» شاپور«م در دبيرستانو دوره
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و دبيرسـتان ميمنـد بـه تـدريس» احمـدي« تحصيلي گذشت. نزديك به ده مـاه در دبسـتان

و رياضيات پرداختم. بعـد از توفيـق در آزمـون تشـريحي سراسـري در دانـش  سـراي عـالي

و دانشكده افسري پذيرفته شدم. به علت عالقه وافري كـه بـه معلمـي هنرسراي عالي تهران

سراي عالي تهـران دانش،با رتبه اولي 1342سراي عالي راه يافتم. در خرداد داشتم به دانش

و سال بعد در ني و بقيه تا اين زمـان در شـيراز به پايان آمد. يك سال در استهبان ريز فارس

و در ناسـش روانكارشناسـي ارشـد 1353به تدريس پرداختم. در سـال  ي تربيتـي را گـرفتم

از 1393سال كارشناسي ارشد رياضي محض از دانشگاه پيام نور شيراز را دريافت نمـودم.

آموز سال هشتم دبيرستان بودم كـه در دو آموزشـگاه تقـويتي همه مهمتر اين كه من دانش

مي،»بهار«و» ادب«،شيراز  كردم. يعني من محصل بودم كه معلم شدم. تدريس

و با چه افرادي همدوره بوده محضر چه استاداني بهره بردهاز�  ايد؟ ايد

و در ادبيات هم سرآمد بودنـد» زاده فيليمرحوم«،در دوران دبستان- كه ناظم مدرسه بودند

و ادبيات» استاد محمد آل عصفور«و در دبيرستان ً واقعـا بـه ايـن دو نفـر،كه در حيطه شعر

در» ور جـواد بهبوديـان پرفسـ« وامدارم. در دبيرسـتان از و رياضـي هسـتند كـه اسـتاد آمـار

و در واقع انگيزه عالقه در رياضيات بهره بردم مندي مـن بـه معلمـي رياضـي ايشـان بودنـد.

دكتـر«،»پروفسـور فـاطمي«،»پروفسـور هشـترودي« دانشگاه از محضـر بزرگـاني همچـون 

در بهره» محمد كاردان دكتر علي«و» مصاحب دبيرسـتان بـا نامـداراني منـد شـدم. همچنـين

لل هـي«و در دانشـگاه بـا» قهرمـاني«و» شـهاليي« چون ّ شـادروان محمـدكاظم «كـه مؤلـف

و دانشگاهي بودند همدوره بوده  ام. چندين كتب دبيرستاني

و شغل شريف معلمي چيست؟ آيا به رشتهة دليل عالق� هم شما به رشته رياضي هاي ديگري

 ايد؟ مند بوده عالقه

پروفسـور«و» ناصـر جرسـه« ادان دلسوز رياضي در دبيرسـتان از جملـه شـادروان وجود است-

و شـعرة موجبات عالقـ» بهبوديان و در ادبيـات آل« اسـتاد،مـن بـه رياضـيات بـود. محمـد

بسيار در شخصيت ادبي من اثرگـذار بودنـد. بـاور مـن ايـن» زاده فيلي«و شادروان» عصفور
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و بعـد اما در ادبيات من به دنبال گمشدهاست كه رياضي خودش به سراغ من آمد ام بـودم

و گرفتار به جادوي رياضي.«:چنان شد كه بايد گفت »مريضيم

و خوشنويسي هم مونس من شد تا آنجا كه از سال دوم دبستان زيبا اشـتغال رغم علينويسي

 سـت كـه مـدرسها سـال،با كسب مدرك فـوق ممتـاز در خوشنويسـي،به معلمي رياضي

خ و سـروده سـوگ،وشنويسان فارس هستم. افزون بر آن در حيطه تالوت قـرآن انجمن هـا

و اداره جلسات مذهبي توفيقاتي داشته  ام. مداحي

 رشته رياضي در زندگي شما چه تأثيري داشته است؟�

و موفقيت من بـوده،گونه انديشيدن بنده اعتقاد دارم رياضي- عامل بسيار مؤثري در پيشرفت

و  و اين مهم حتي در البالي سـروده تا آنجا كه نظم هـايم نيـز استدالل را از رياضي گرفتم

را:ً نقش داشته است. به نظر من اساسا رياضي دو رسالت جهاني بر عهده دارد اول اينكه مـا

مي مستدل بار مي و دوم اينكه ما را منظم بار و درك ايـن مطلـب آورد ين تـر بـزرگ آورد

 ام. موهبتي است كه از رياضيات داشته

و پيوستن شما به اين انجمن توضيح دهيد.� ً لطفا در مورد انجمن معلمان رياضي

از،1342يعني سال،امي نخستين معلميها سالاز همان- ّ در فكر ايجاد تشك لي صنفي بودم.

با عضويت،انجمن دبيران رياضي شيراز را كه در كل ايران يگانه بود 1345اين رو درسال

و اساسي شد براي انجمن معلمـان كليه معلمان رياضي استان تأسيس كردم. اين انجمن پايه

انجمن رياضـي،رياضي كه بعد از انقالب تشكيل گرديد. پس از آن در اقصي نقاط كشور

از،پا گرفت. واقعيت اين است كه انجمن معلمان رياضـي  از فـارس يـا بهتـر اسـت بگـويم

ازً شيراز آغاز شد. بعدا ساير استان و اساسـنامه ها نيز  تجربيات انجمن معلمان رياضي شـيراز

و خود بنده حقير خدمتگزار بودم  الگو گرفتند.،آن كه تدوين كرده بوديم

انجمن معلمان رياضـي ايـران تأسـيس گرديـد كـه،با عضويت پانزده استان 1380در سال

ن و تدوين اساسنامه اتحاديه و تعدادي از عزيزان دانشگاهي در تنظيم قـش زيـادي ايفـا بنده

انجام وظيفه كردم. اكنون نيـز،كرديم. من به مدت پنج سال به عنوان رئيس يا دبير اتحاديه
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و ،اسـتان30اتحاديه را به عهده دارم. در حال حاضـر قريـب تأليفرياست كميته پژوهش

و بحمداهللا استان فارس در اين حركت عالوه بر پيشـتاز بـودن انجمن معلمان رياضي دارند

و نمونه است.و كمك به تأسيس اين انجمن  ها از هر حيث الگو

وً لطفا در�  ات خود شرح دهيد.تأليفمورد آثار

و هفت عنوان آن در رياضي است- و يك كتاب كه بيست امو منتشر كـرده تأليفبنده سي

بـاز نگـاهي بـه«،»راهنمـاي حسـاب«:يها كتاببا عناوين رياضي توانميكه از اين جمله

در 2000«،»پانصد تست رياضي«،»بعتا ...و» جزء صحيح عدد«،»تست رياضي 2000نكته

و در حيطه و» طنـز سـپند«،»گامي تازه در نگارش خط تحريـري«،هاي ديگر را ذكر نمود.

(ع)« و نهي از منكر از ديدگاه امام حسين نام برد. همچنين بـيش توانميرا » امر به معروف

و نيـزي كه اغلب در همايشاز سيصد مقاله پژوهش و چـاپ شـده اسـت و نشريات ارائـه ها

و تكنيك تعداد زيادي شعر در زمينه  ام. هاي گوناگون سروده هاي مختلف

ي سـابق هـا كتـاب در مقايسـه بـا،رياضـي تأليفي درسي جديدالها كتابنظرتان در مورد�

 چيست؟

امي تأليفي درسي توسط معلمانيها كتاب،در گذشته- غلـب از تجربيـات وااليـي شد كـه

و الگويي مناسب براي تدريس محسوب مي و معلمـان بـا عالقـه برخوردار بوده بـر،شـدند

در اساس آن تدريس مي  هـاي جديـد گرچه بر اساس شيوهها كتاب،ي اخيرها سالكردند.

و فعاليت دانشِ آموزش كالس و تنظيم محوري اما مشـكالتي دارنـد كـه شودميآموز تهيه

و در نتيجـه خصوصبهگاهي برگرفته از تعاريف است. حتي و پيوسـتگي ً اخيرا درباره حد

و انتگرال نابساماني و منطـق مشتق و مثلثـات و حتـي در زمينـه هندسـه هـايي در پـي داشـته

و تبعاتش رياضي كه كم و تفهـيم را بـه،لطفي خاصي به آن شده كندي يا نقص يـادگيري

ي جديـد مفهـومي ماننـد فصـل مشـترك دو هـا كتابنمونه در دنبال داشته است. به عنوان 

و نشـان داد توانميكه خيلي راحت با تا كردن يك كاغذ،صفحه بـه وضـع،تعريف كرد

بسيار سقيمي آموزش داده شده است. البته قصد ايرادگيـري نـدارم امـا عـدم ارتبـاط افقـي 
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د و عدم ارتباط عمودي ايـن دروس ازر پايـه محتواي كتاب با دروس ديگر هـاي مختلـف

 ست.ها كتابهاي اين جمله نابساماني

و،آمـوز محوري بر اساس فعاليت حضوري دانـش كالسة در شيو معلـم بايـد از هنرمنـدي

معلم براي تـدريس، توانمندي خاصي برخوردار باشد. يعني برخالف تصور بعضي از افراد

وها كتاب ريزي دقيق داشـته باشـد در غيـر ايـن برنامهًي جديد بايد كامال مطالب را شناخته

هـاي آمـوزان بـا انجـام فعاليـت دانـش،هرچند،. زيراشودميصورت با كمبود وقت مواجه 

بر است. از طرفـي فقـط نبايـد بـه ها زمان گيرند اما انجام اين فعاليت كتاب مطالب را فرا مي

از يـادگيري نيـاز بـه يادگيري مطالب اكتفا نمود. به اعتقاد بنـده بخشـي از هـر علمـي بعـد 

و تكـرار داشـت امـا  و هر چند براي نهادينه شدن مطلب بايد تمرين كمك حافظه نيز دارد

نبايد به اين صورت باشد كه يادگيري مطلب را از ابتدا شروع كنيم. متأسـفانه در بعضـي از 

و تكرار فراوان دوباره رغم علي تأليفي جديدالها كتاب مي،گويي كـه كنـيم هنوز مشاهده

ميً مثال دانش دانـد از كجـاً خواهد عمل تجزيه عـدد را انجـام دهـد عمـال نمـي آموزي كه

و سردرگم است.  شروع كند

بـه زيـاد معلمـاني جديد اين است كه بعـد از اعتـراضها كتابمشكل ديگر در ارتباط با

. شــود مــيبــدون انجــام كارشناســي الزم قســمتي از كتــاب حــذف،بــودن محتــواي درس

درح درحال و كاربرد مشتق وضعيت اسفناكي ي دبيرسـتاني مـا پيـدا هـا كتـاب اضر انتگرال

و پيوستگي دستخوش چندگونگي قرار گرفته كرده و تعريف حد  اند. اند

درً معلـم دقيقـا از كتـاب درسـي الگـوبرداري مـي،ي سـابقها كتابدر تدريس كـرد. امـا

كـه شـود مـيً بعضـا مشـاهده هاي ضمن خدمت برگزاري دوره رغم علي،ي جديدها كتاب

و سخنراني تدريس مـي روش سابق را به صورت جزوه معلمان و فعاليـت گويي هـاي كننـد

.شوندميً آموز بايد بررسي شود عمال كنار گذاشته جالبي كه در كتاب توسط خود دانش
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و اخالق شايسته،استاد� و تحصيل و عالقه شما به امر تدريس  تان از شما يـك اسـوه پشتكار

و چه توصيهها ويژگيساخته است. اي بـراي ايجـاد ايـنّي معلم موفق از نظر شما چيست؟

 آينده كشور عزيزمان داريد؟ معلمان عنوانبهدر دانشجويان دانشگاه فرهنگيانها ويژگي

از پـاره رغـم علـي ورزم. مـن بـه معلمـي عشـق مـي:واقعيت همان است كه بيـان كـردم- اي

و ذوقهر،هاي مادي نينديشيدم به جنبه گاه هيچمشكالت  بـه قـول،چند فوايـد ايـن شـوق

و دمنه تبع حاصل آيد. از كاستي،منشي كليله  خود به و حتي سرزنشَ د ها و ر هـا نهراسـيدم

و خود را بـا پديـده اين راه به دنبال دانشو تجربه و هستم هـاي جديـد مجهـز اندوزي بوده

و تجربه ام كه همواره با اتكا به اندوخته كرده و بر ايـن بـاورم دانشـجويانبه،ها ها روز باشم

و بدانند خـدمتي واالتـر از  و دل در اين راه بكوشند كه معلمان آينده كشورند بايد از جان

و آينده و رفتار معلمي نيست سازان مملكت همين نوجوانان وجوانان هستند كه الگوپذيرند

 اثر گذار است.بسيارهاآنگيري شخصيت مناسب ما در شكل

و تجربيـات خـود را در اختيارشـان و معلمان صـحبت كـرده من بارها در جمع دانشجويان

و غياب،ايجاد نظم،ام. از جمله نحوه داخل شدن به كالس قرار داده داشـتن طـرح،حضور

و توجه به دانـش،درس عزيزانـي كـه افتخـار تحصـيل در دانشـگاه... آمـوزان بـيش فعـال

د ارند بايد بدانند كه اگر شغل معلمي را فقـط بـه خـاطر تـأمين نيازهـاي مـالي فرهنگيان را

مي بيراهه آمده،اند انتخاب كرده و توصيه  رهايش كنند. كنم تا دير نشده اند

 بود بيروني گريزد آنكهتا عشق از اول سركشو خوني بود

و يا حداقل حاال كه قـدم بـه اما اگر واقعا به معلمي عشق مي انـد ايـن مسـير گذاشـته ورزند

در زنـدگي از نظـر گـاه هـيچ مطمئن باشند كه نه تنهـا،خواهند كه دوستش داشته باشند مي

ب عـد معنـوي نيـز تـأمين  و از  مادي در نخواهد ماند بلكه هميشـه مـورد احتـرام قـرار گرفتـه

 خواهد شد.
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 پندآموز از دوران تدريس يا تحصيل خود بيان كنيد.ةً لطفا يك خاطر�

و غالبـا خاطرا- ًت پند آموز دوران معلمي آنقدر هست كه گزيدن يكي بسيار دشـوار اسـت

و اغلب در همايش و نشريات آمده است. اين خاطره مختصر بيانش طوالني است يكـي،ها

:ستهاآناز 

و غياب به دانـش،در نخستين ساعت درس،ام سال اول رسمي معلمي آمـوزي موقع حضور

زرت« رسيدم كه نام فاميلش بود. وقتي نامش را خواندم با شرم خاصـي سـر بـه زيـر» رازوي

و بچه مي افكند و پرمعناي من كالس را ساكت كرد اما شـب هاي ديگر خنديدند. نگاه تند

از اين ناراحتي آزارم مي داد. فرهنگ عميد را ورق زدم. معني اين واژه را ديدم كـه كنايـه

و موهبت خوابم نميتاب است. حاال از شوق اين خورشيد عالم و لحظه كشف شـماري برد

و غيـاب مي زر« بـه نـام،كردم تا روز بعد در همان كالس هنگـام حضـور » پرويـز تـرازوي

ّ رسيدم. اين دفعه مظف رانه كالس را بـه سـكوت دعـوت كـرده نماينـده كـالس را بـه دفتـر

نشـان دادم. عـرق هـا مدرسه فرستادم تا فرهنگ فارسي را بياورد. معني اين واژه را بـه بچـه

و از آن روز به بعد اين نام يكي از زيباترين نام شرم در پيشاني بسياري ديده مي ها شـد. شد

پرويـز« آمـوزي بـه نـام كسـي نبـود جـز دانـش،اين كالس آموز ممتاز در پايان سال دانش

.»ترازوي زر

 هايي مشغول هستيد؟ در حال حاضر به چه فعاليت�

سـاعت16كه از پنجم دبستان تا كنون به طـور متوسـط روزانـه شايد به گزاف نگفته باشم-

و اكنــون در آســتانه  از ســالگي فــوق76فعاليــت داشــته و بيشــتر در5العــاده فعــالم ســاعت

و در واقع عشق به يادگيري اجازه خوابيدن به من نمـي روز نمي شبانه در خوابم ً دهـد. اخيـرا

و مجـاز بـه انتخـاب ام. امـا متأسـفانه امسـال رشـته رشـته شـده كنكور دكترا شركت كـرده

منـد . چون عالقـه شودميآموزش رياضي در مقطع دكترا فقط در دانشگاه آزاد تهران ارائه 

و برگشـت بـه تهـران رغم عليبه ادامه تحصيل در اين رشته هستم اميدوارم كه بتوانم  رفت

 اين توفيق برايم حاصل شود.
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وليت دارم. شايد جالب باشد بدانيد كـه يكـي از ايـنت مذهبي مسئئعالوه بر اين در دو هي

و بنده سخنران آن جلسات هسـتم. در كنـار شـاعري،هاتئهي مـداح،هر شب فعاليت دارد

(ع) سي،اهل بيت و قاري قرآن نيز مـي حافظ جزء باشـم. در محافـل ادبـي هـم شـركت ام

 كنم. مي

چهستمدبير كميته علمي اتحاديه معلمان رياضي ايران در. ند كتاب در دسـت چـاپ دارم.

و مدير انتشارات منـد بـه به دوستاني كه عالقـه،انتشارات پرنيان مهر به عنوان صاحب امتياز

و خدمات مشغولم. البته در اوايـل انقـالب،نامه هستند چاپ كتاب يا پايان به ارائه تجربيات

و تا از وزارت ارشاد درياف» پگاه آزادي« امتياز يك روزنامه به نام با23ت كردم شماره آن

و انتشار يافت اما بعدها با توجه به هزينه باال منتشر نشد. در حـال  مدير مسئولي خودم چاپ

و هنري هستم.4حاضر ويراستار   مجله علمي

سال پيش عمـل قلـب بـاز داشـتم امـا بحمـداهللا اكنـون كسـالت خاصـي15اينكه رغم علي

و اعتقاد  و مشغول فعاليتم و بـراي شـود مـي دارم كه اگر آب جـايي بمانـد گنديـده نداشته

 زالل بودن بايد جريان داشته باشد.

 رغـم علـي سال هست كه در تالش براي تأسيس خانه رياضيات در شيراز هسـتم.14قريب

و كمك به تأسيس خانه رياضيات در استان هاي ديگـر بـه دليـل برخـي مشـكالت داخلـي

دهـم رياضيات شيراز تأسيس نشده است. اما اين نويد را مـي هنوز خانه،اي اختالفات سليقه

و ان  شاءاهللا به زودي در پژوهشكده معلـم شـيراز شـاهد كه اساسنامه اوليه آن تصويب شده

گونـه رياضـي،تأسيس خانه رياضيات خواهيم بود. از آنجـا كـه انگيـزه اصـلي تشـكيل آن

نـد از خـدمات توان مـي كليـه شـهروندان مندان به رياضي بلكه نه تنها عالقه،انديشيدن است

 مند شوند. خانه رياضيات بهره

ي المپيـاد هـا كـالس،تأليفهـاي بررسـي كتـب جديـدال دوره،افزاييي دانشها كالسدر

و آموز دانش ي كنكور نيز فعاليت آموزشي دارم. جلسات مشاوره تحصـيلي بـهها كالسي

و انفرادي هم دارم.  صورت گروهي



 43 مقدم سلطاني آقاي حسين جناببا مصاحبه

/ دوره  1396/ تابستان هفتم شماره سوم

و عهـده،ل انجمـن معلمـان رياضـي در حقيقت با تشـكي دار خـدمات مـورد نيـاز همكـاران

و چـاپ،نوشـتن مقـاالت،نامـه تـدوين پايـان:دانشجويان هستم كه شـامل  ارائـه سـمينارها

وتأليف عزيزانـي كـه تمايـل بـه تبـادل،. مضـاف بـر ايـن شـود مـي...ات در نشريات انجمن

و پژوهشي داشته باشند با  و آموزشي تعيين وقـت قبلـي در دفتـر انجمـن در تجربيات علمي

و به اين همكاري افتخار مي  كنم. خدمت هستم

ن مي شودميدر واقع معتقدم دانشي كه منتقل مي عقيم گويند دانشمند كسي است كـه ماند.

و هميشـه سـعي  ِ دانش دانشمندان را به دانش خود اضافه كند. البته ادعاي دانشمندي نـدارم ِ

و كرده  ام. اين خصيصه را از بزرگان دانشمند به وديعه گرفته ام تلمذ كنم

 چه صحبت خاصي براي مخاطبان مجله داريد؟�

من- و بخـواهم رشـتهبه،ِ عزيزان اي انتخـاب عنوان سخن پاياني اگر امروز به جواني برگردم

مي،كنم و يقين دارم كه رسـالت يـك معلـم باز هم معلمي رياضي را انتخاب  طـور بـه كنم

و يك و تفكر رياضي اين است كه رياضي،اخص طوربهمعلم رياضي اعم ّ گونه انديشيدن

و اميدوارم عزيزاني كه اين مسير را انتخاب كـرده  قـدم ثابـت،انـد را در جامعه نهادينه سازد

و رسالت معلمي را به حد كمال برسانند.  باشند

ميهاي خودم را تقديم حضورتا چند بيت يك غزل درباره معلم از سروده  كنم.ن

ِ كــالم دلنشــين تــو ســرود اســتمعلم بر تو ازمـن صـد درود اسـت ِ

ر فشــانت د  چــو بگشــايي دهــان  ِ در آن گنجينه، اسـرار وجـود اسـتِ

م شـــكوي دل دانـــش ِ بـــه ِ نواي دلكشت چون بانك عود استپژوهـــان  ِ

ــاني نمــي ــده م ــو زن ــرم اگــر ت امي و پود ز مهرت تار ستكه جانم را

انجمـن معلمـان رياضـيً خصوصـا،ها اميدوارم ارتباط دو سويه دانشگاه فرهنگيان با انجمن

و ما هم بتوانيم به عنوان يك خدمتگزار منشأ اثر باشيم.  فارس روز به روز پراثرتر باشد

ز خجالت بر آورم بر دوست كه خـدمتي بسـزا برنيامـد از دسـتمچگونه سر
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خ� مياز اينكه وقت گرانبهاي  نمايم. ود را در اختيار ما قرار داديد صميمانه قدرداني

مية من هم وظيف- در پيشـبرد،خـواه خـانم دكتـر حـق، دانم از مساعي ارزشمند سركار خود

و پيروز باشيد دانش رياضي سپاسگزاري كنم. .والسالم. شاد
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Abstract 

On June 29, 2017, at 9:00 AM, according to the previous coordination, I arrived 
at the office of the Association of Mathematical Teachers at the Shiraz Teacher 
Research Institute to interview with Mr. Hossein Soltani Moghadam, a veteran 
professor of mathematics. Let's be. As usual, the Master greeted the lowly with 
his warm reception and answered the questions with enthusiasm and warmth. 
During the interview, the professor promised to attend Farhangian University 
for the first time and share his valuable experiences with the student teachers. 
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