ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﭼﻬﺎرﺑﻌﺪی آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﻪ :اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺻﻼﻧ� دﯾﺮاﻧﻠﻮ

آﻣﻮزش رﯾﺎﺿی ﯾک ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .ﺣﺘی در
ﺑﻌﻀی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن ﮐﻪ آﻣﻮزش

رﯾﺎﺿی در آنﻫﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺘی ﻣﺜﺎل زدﻧی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ،
آﻣﻮزش رﯾﺎﺿی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮدم را در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺪانﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ ﻧﻘﺸی در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪام .اﻣﯿﺪوارم ﻣﻄﻠﺐ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ و ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

آﯾﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺪون آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد؟

ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﻠیﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ

اﺳﺖ .و آﻣﻮزش ﻓﺮع ﺑﺮ آن اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ .آﻣﻮزش
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ﺟﺰﺋی ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺖ .ﺣﺘی رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎﻧیﮐﻪ ﺑﻪ
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺳﺴﺎﺗی ﻣﺎﻧﻨﺪ  CNRSدر ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣیآﯾﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ

وﻇﯿﻔﮥ آنﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣیﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸگﺎه
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺘی از وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯿﺎت
اﺧﺘﺼﺎص ﻣیدﻫﻨﺪ .ﭼگﻮﻧﻪ؟ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ وﻗﺘی ﻓﺮدی
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد را در ﯾک ﺟﻠﺴﻪ در ﺣﻀﻮر دﯾگﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان
اراﺋﻪ ﻣیدﻫﺪ ،ﻓﻘﻂ ﯾک ﺳﺨﻨﺮاﻧی اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ
ﻣﺎﺟﺮا ﮐﺎر آﻣﻮزﺷی ﻫﻢ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧی ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ آﻣﻮزشدﻫﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ.

اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﭼﻘﺪر ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﻬﺎ ﻣیدﻫﺪ و ﭼﻘﺪر در آن
ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣیﮐﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع دﯾگﺮی اﺳﺖ.

از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن را ﺑﻪ  ٤دﺳﺘﮥ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣیﮐﻨﻢ:
.١

.٢

.٣

.٤

رﯾﺎﺿﯿﺪان ﯾﮏﺑﻌﺪی

رﯾﺎﺿﯿﺪان دوﺑﻌﺪی

رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺳﻪﺑﻌﺪی

رﯾﺎﺿﯿﺪان ﭼﻬﺎرﺑﻌﺪی

رﯾﺎﺿﯿﺪان ،آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ ،اﻧﺴﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
 .۱رﯾﺎﺿﯿﺪان ﯾﮏﺑﻌﺪی
او ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾک ﺷﺎﺧﻪ از رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺖ و ﻓﮑﺮ ﻣیﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ
دﯾگﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﻋﻠﻮم ﻧﺰدﯾک ﺑﻪ ﺣﻮزۀ ﮐﺎری ﺧﻮد
ﻧﺰدﯾک ﺷﻮد در واﻗﻊ وﻗﺘﺶ را ﺗﻠﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﮐﺎر او ﻧﺎﺧﻨﮏ زدن ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی دﯾگﺮ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن ﻣﻄﺮح و
ﭘﯿﺸﺮو اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﻮد از ﻋﻬﺪۀ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮﻧﻤیآﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ

ﻣﺎﻫﯿﺖ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی و ﭼﻨﺪﺷﺎﺧﻪای ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﯾﺎﺿﯿﺪان ﯾکﺑﻌﺪی در آﻣﻮزش ﺻﺮﻓﺎﹰ ﯾک ﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪۀ
ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﺑﻌی را ﻣیﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮد از روی آنﻫﺎ درسﻫﺎﯾﺶ را ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن

ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ را ﻣیزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣیﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻫﻤﺎن روش ﺗﺪرﯾﺲ و
ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺼﻞﻫﺎ و ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ.
از رﯾﺎﺿﯿﺪان ﯾکﺑﻌﺪی ﻧﻤیﺷﻮد ﭼﯿﺰی آﻣﻮﺧﺖ .او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾک

ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ژورﻧﺎلﻫﺎ اﺳﺖ .او ﮐﻤک ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾک داﻧﺸگﺎه ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﻣیﯾﺎﺑﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
.۲

رﯾﺎﺿﯿﺪان دوﺑﻌﺪی

رﯾﺎﺿﯿﺪان دوﺑﻌﺪی در ﺷﺎﺧﮥ ﺧﻮد ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ و آﻣﻮزش
ﺑﺮای او ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺧﻮب آﻣﻮزش ﻣیدﻫﺪ و ﺧﻮب ﻫﻢ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣیﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺣﯿﻄﮥ ﮐﺎری ﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺶ ﻣیﮐﻨﺪ و آﻣﻮزش

ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣیﻫﺪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧی اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻧﺮﻣﺎل« ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ آﻣﺎدﮔی روﺣی و ذﻫﻨی دارﻧﺪ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی رﻧﮓ ﺑﻪ

رﻧﮕی ﺑﯿﺮون از داﻧﺸگﺎه ﻧﺪارﻧﺪ.

رﯾﺎﺿﯿﺪان دوﺑﻌﺪی ﻧﻪ ﻣیﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣیﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪای را ﻣﻄﺮح و ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣی
درسﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻃﺮاﺣی ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷی را ﻧﺪارد.

او داﺧﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﺎرآﻣﺪی ﺧﯿﻠی ﺧﻮﺑﯽ
دارد .ﺧﻮب آﻣﻮزش ﻣیدﻫﺪ .ﺧﻮب ﭘﮋوﻫﺶ ﻣیﮐﻨﺪ و
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮای ﺧﻮﺑﯽ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣیﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮدن ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﺎاﻓﺘﺎده در ﻋﻠﻢ و آﻣﻮزش را ﻧﺪارد.
.۳

رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺳﻪﺑﻌﺪی

رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺳﻪﺑﻌﺪی رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﯿﻠی ﺧﻮب
آﻣﻮزش ﻣیدﻫﺪ و ﻫﻢ ﺧﯿﻠی ﺧﻮب ﭘﮋوﻫﺶ ﻣیﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮق او
ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺪان دو ﺑﻌﺪی در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾک ﺑﻌﺪ دﯾگﺮ ﺑﻪ

ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻣیﺷﻮد آن ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾگﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی
رﯾﺎﺿی و دﯾگﺮ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮﻧی ﮐﻪ ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ
آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد.

او ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﻣﯿﺎنﺷﺎﺧﻪای و ﻣﯿﺎنرﺷﺘﻪای ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﻤکﺎران او ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ ﻓﯿﺰﯾکﺪان ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻤکﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ
رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دﯾگﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿی ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺳﻪﺑﻌﺪی اﺑﺘﮑﺎرﻫﺎی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓی
ﻣیﮐﻨﺪ.ﮐﺸﻒﻫﺎی ﺧﺎﺻی دارد .ﺟﻮاﯾﺰ زﯾﺎدی را ﻣیﺑﺮد و ﺷﻬﺮۀ
ﻋﺎم و ﺧﺎص اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﯾک ﻧﮑﺘﮥ دﯾگﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در رﯾﺎﺿﯿﺪان ﭼﻬﺎرﺑﻌﺪی
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
.۴

رﯾﺎﺿﯿﺪان ﭼﻬﺎرﺑﻌﺪی

رﯾﺎﺿﯿﺪان ﭼﻬﺎرﺑﻌﺪی ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع رﯾﺎﺿﯿﺪان دﯾگﺮ

دارد .و آن ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ او ﻣیﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻨﺸﺎء اﻟﻬﺎم ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
او ﺳﺮاغ ﻏﯿﺮﻧﺮﻣﺎلﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣیرود و
اﺳﺘﻌﺪاﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺷکﻮﻓﺎ ﻣیﮐﻨﺪ.
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او ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻘی دارد ،اﻣﺎ ﺑﺮای او ﻃﺮاﺣی ﺳﯿﺴﺘﻤی
ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮد را در

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷکﻮﻓﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ .او
ﺟﺮأت زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدن ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ را دارد .او ﺟﺮأت ﻋﻮض ﮐﺮدن
ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی درﺳی را دارد.

او ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون از ﮐﻼس دارد .او ﻣیداﻧﺪ
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺎﺿﯿﺎت را آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺐ او ﮐﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣیداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼگﻮﻧﻪ ﻣﻨﺸﺎء اﻟﻬﺎم او ﺑﺎﺷﺪ.

رﯾﺎﺿﯿﺪان ﭼﻬﺎرﺑﻌﺪی ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﻠی از ﺟﻮاﯾﺰ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت

رﯾﺎﺿی را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺒﺮد و ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ ﺣﺮفﻫﺎی او ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪﺗی ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد وﻟی ﻫﻢ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﺶ و ﻫﻢ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

وارد آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣیﮐﻨﺪ ﻧﺴﻞﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺮار دﻫﺪ.
رﯾﺎﺿﯿﺪان ﭼﻬﺎرﺑﻌﺪی ﯾک اﻧﺴﺎنﮔﺮاﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در

ﻧﻬﺎﯾﺖ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺑﻠکﻪ ﻫﺮ داﻧﺸی در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن

زﻧﺪﮔی ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ.

ﺑﺮای او ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪاش ﻣﻬﻢ
ﻧﯿﺴﺖ .او ﺳﺮاغ ﻣﺴﺎﺋﻠی ﻣیرود ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل اﺳﺖ ﺣﻞ

ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗی ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.

او ﺑﺮای آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺮح دارد.
او ﻣﻨﺸﺎء اﻟﻬﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮد اﺳﺖ.
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ﺑﺮای او رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘی و ﻫﻨﺮ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت و
ﻓﻠﺴﻔﻪ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳی ،ﻓﯿﺰﯾک و ﺷﯿﻤی و  ...ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗی

ﻧﺪارد .او ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺮای ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻢ ﻣیداﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ
اﺣﺴﺎس ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴی ﻧﺪارد .ﻟﺬا از او ﻣیﺷﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ

راﺟﻊ ﺑﻪ ﯾک اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ،ﯾﺎ اﺛﺮ ادﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪای در ﻓﯿﺰﯾک ﻫﻢ
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .از ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮ و دﯾگﺮ

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤی را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ

آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه روز در اﯾﺮان ﻣﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﻧﻪ رﺗﺒﮥ ﯾک ﮐﻨﮑﻮر
و ﻃﻼی اﻟﻤﭙﯿﺎد و ﭼﻪ و ﭼﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﭼﻬﺎرﺑﻌﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﻮد را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺮای
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﻗﺼی ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺗﻼش ﮐﻨﺪ.

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﻬﺮﯾﺎری ﻧﮕﺎﻫی دوﺑﺎره ﺑﻪ زﻧﺪﮔی و آﺛﺎر او
ﻧﮕﺎﻫی ﺑﻪ زﻧﺪﮔی ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺸﺘﺮودی

ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﺪﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ:
ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷی ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی آﻣﻮزﺷی
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