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 عهده گرفتند ک معرفی آقای جویبار را خودشااااه ب 
  شود.گزاری میسپاساز ایشاه  برای این زحمت

 
در ایل  9331متولد ساااا  جاابات میمور جویبار این

ت خود را در ا. محصیلهسات قشااایی اساتاه فارس 
ی گیبمرحوم محمااد بهمنکاا   عشاااایریمادارس 

ی و دوره راهنمایگااار آه بود ساااپری کردم. پاایا 
دور از خابواده ب  آبادهمتوسط  را در مدارس شیراز و 

 (91.31معد  )با بتایج درخشاه امامشات بسیار با و 
ی ول ل  بودآ. در آه دوراه رشت  مهندسی ایدهگارابدم

ماادرید در باا  وع جناا و شااار ابالاااف فرهنگی
روسااتاهای دورافتاده شااهرسااتاه سااپیداه و اسااتاه 

ب  معلمی  فارس مشااا و  گردیدم و در این ساااا 
 ها رویایی دابشااگاهاز بازگشااایمند شاادم. پدعلاق 

و در دابشااگاه مربیت  کردهمهندساای را از نهن پا 
معل  مهراه در رشاااتا  دبیری ریاضااای مشااا و  

ها با همساارم ک  محصاایل شاادم. در این سااا ب 
از فراغت از و پدام بود آشاانا رشاات دابشاایوی ه 

و معد  لیسابد  91.91دیپل  معد  فوقبا )محصایل
بیز بودی   کارهمراه او ک  ه واج بموده ب ازد (99.11

ت  و در شاهرهای شاایراز و سپیداه ب  شایراز برگشا
 کار شدی . مش و  ب 

 91در منطا    چ  زمابی ک  در شهرستاه بودم و چ
ز بیبر مدرید ساارگروه ریاضاای منطا  مهراه علاوه

را  یدرسااجزوات آموزشاای و کم  چنینه  و بوده
جلسات علمی و کاربردی جهت دوره و  مدرید کرده

 دم. کرمیبرگزاری را جدید آموزشی 
 

 
، چی، گاجاز جمل  قل  ابتشارات ها با چنددر این سا 

مسئئل   و  کاری داشاات ه  ماجی  و خیلی ساابز

 . ماهبود ونژهگلنت دپارتمان ریاضئ  نتشاار

ها کتاف آموزشی در مالیف ده هاکاریحاصل این ه 
 باشد.زمین  ریاضی دوره دبیرستاه می

 ماب  منطا  ی  مهراه منتال شاادم  9339در سااا  
بازبشست  گردیدم و از آه سا   9333در سا   ک این
بعاد میادداد در خدمت شاااما عزیزاه در مدارس با 

 .اه هست رهم 91منطا  
 

   
 
بوشاااتق آقای جویبار مابند برخی از دیگر دبیراه پی

خاب  فیروزبهرام معادادی از ماالیتات خود را ب  کتاف
 ابد.اهداء کرده


