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Math professor receives prestigious teaching honor

M. Vali Siadat, a mathematics professor at Richard J. Daley College (Illinois),
is the first community college recipient of the Mathematical Association of

America’s (MAA) Deborah and Franklin Tepper Haimo Award for
distinguished teaching of mathematics.

MAA is the largest mathematics organization in the U.S., comprising
mathematicians and mathematics educators at two-year and four-year higher
education institutions. The award is the highest honor the organization

bestows on individuals teaching mathematics
Siadat, who has two doctorate degrees—in pure mathematics and in

mathematics education. in 2005 he was selected as Professor of Year
in lllinois & also in 2001 was selected for his innovative way of

teaching

“I have educated over 10,000 students. This is the greatest contribution I
have made to society,” Siadat said   .
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جایزه ویژه انجمن ریاضيات آمریکا به پروفسور ولی سيادت، استاد ایرانی
اختصاص یافت

 
روفسور ولی سيادت پروفسور ریاضیبه گزارش خبرگزاری مهر، پ

کالج ریچارد جی دالی ایلينویز به عنوان اولين عضو این دانشگاه و به خاطر&
ارائه شيوه ای خاص در تدریس ریاضيات موفق به دریافت جایزه " دبورا و

" شد.MAAفرانکلين تپر هایمو" از انجمن ریاضيات آمریکا "

در رشته ریاضی و آموزش ریاضی دارای دوپروفسور ولی سيادت که 
 به عنوان پروفسور سال ایلينویز2005سال در مدرک دکترا است 

 موفق به کسب جایزه بهترین شيوه2001شناخته شده و در سال 
 وی تمامی دوره هایتدریس علوم ریاضی در این ایالت شده است.

تحصيلی خود را در دانشگاه ایلينویز به پایان رسانده است.

)7نظرات (|  ٠١:٣۶ ساعت ٨٧ دي ١٠ در تاريخ سه شنبه persian boyتهيه شده توسط 

اين فتوبالگ با استفاده از سيستم رايگان وب فتو راه اندازي شده است
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