
ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ تابستان ١٠۴

کتاب معرفی
مجموعه ها نظریه اصول

اندرتون ب. هربرت
مشهدی رضا مهرداد برگردان:

کاشان
فاطم انتشارات ناشر:

اول،١٣٩۶ چاپ: نوبت
نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

مقط برای و مجموعه ها نظریه مقدمات سط در کتاب این
رویه ساده نویس است. شده تألیف ریاض رشته کارشناس

موضوع اصل نظریه آموزش در کتاب این نگارش اصل
است. ریاض رشته متعارف درس های از ی عنوان به مجموعه ها

تجرید تا تجربه از مقدمات ریاضیات

سبحانیان محمد
مؤلف ناشر:

١٣٩٧ اول، چاپ: نوبت
نسخه ٣٠٠٠ شمارگان:

پایان سال های مخاطبین برای درس مل م کتاب ی کتاب این
ی این و است نشده تنظیم کنکور هدفگذاری با که است دبیرستان

بر که همانطور کتاب محتوای است. آن برای آموزش مهم امتیاز
رشته های در اه دانش اول نیمسال دانشجویان برای آمده نیز جلد روی
و پیرایش تاریخ مقدمه است. مفید نیز انسان علوم و مهندس فن
کتاب این امتیازهای از ی فصل ها از ی هر اصل مفاهیم تکوین

است.

فازی عددی محاسبات

ریواز عظیم
شهید اه دانش انتشارات ناشر:

کرمان باهنر
١٣٩٧ اول، چاپ: نوبت
نسخه ۵٠٠ شمارگان:

برای احتمال نظریه از متفاوت مدل هایی طراح به نیاز بر مبتن
این است. تجربی جهان رویدادهای در دقت عدم و ابهام مدل سازی

است. حوزه این در درسنامه ای کتاب،

LATEX سریع خودآموز

مس فروش عل
مس فروش عل شاهرود، ناشر:

١٣٩۶ چاپ:اول، نوبت
نسخه ۵٠٠ شمارگان:

LATEX غیرحرفه ای کاربر ی که است نحوی به کتاب این رد روی
مقاله، تنظیم و حروف چین مانند خود معمول نیازهای بتواند

یرد. ب یاد سادگ و سرعت با را گزارش کتاب، پایان نامه،
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٠۵ ١۵۶ پیاپی شماره

معادالت حل در عددی روش های کاربرد

ریواز عظیم
تایماز انتشارات ناشر:

١٣٩٧ اول، چاپ: نوبت
نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

جم آوری حاصل مجموعه «این آمده کتاب مقدمه در آنچه به بنا
انتگرال معادالت درس تدریس متوال سال های طول در مطالب

تحلیل مختلف روش های بیان بر آن تدوین در بیشتر تأکید و م باشد
رشته های دانشجویان استفاده برای مناسبی منبع تا است عددی و

کارشناس درس دوره های برای کتاب گیرد» قرار مهندس و ریاض
است. شده آماده مهندس و فیزی ، ریاض ارشد

مهندس ریاضیات
پورنک محمدرضا
حصارک محمود

فتوح مرتض
، فاطم انتشارات ناشر:

علم انتشارات مؤسسه
شریف صنعت اه دانش
١٣٩۶ چاپ:اول، نوبت
١٠٠نسخه شمارگان:

آن دست نوشته های در که کتاب است:«این آمده جلد پشت معرف در
قصد است شده تدریس شریف صنعت اه دانش در متمادی سال های
مختلط توابع از مناسب قضایای و قواعد اصول، آوردن فراهم با تا دارد
گوناگون رشته های دانشجویان تا است پاره ای دیفرانسیل معادالت و
خود تحلیل کارهای بتواند آنها با کاف آشنایی و مطالعه با مهندس

دهند». انجام خوبی به است مفاهیم این به وابسته که را

خمینه ها هندسه

طیبه ، ابراهیم ندا
واعظ زاده

اه دانش انتشارات ناشر:
کرمان باهنر شهید

١٣٩٧ اول، چاپ: نوبت
نسخه ٢٠٠ شمارگان:

همین با درس ی برای و خمینه هاست نظریه بر مقدمه ای کتاب این
کتاب این در مؤلفین است. شده آماده تکمیل دوره های در عنوان
ارائه گونه ای به را هندسه اولیه مفاهیم ساده و گویا زبان با دارند قصد
خمینه ها هندسه با برخورد اولین در دانشجو برای آن فهم که کنند

باشد. آسان

بیستم قرن در ریاضیات و منطق علم، فلسفه

شنگر . ج اس.
حقیری ابوالفضل برگردان:

مت ح انتشارات ناشر:
١٣٩۶ دوم، چاپ: نوبت

نسخه ۵٠٠ شمارگان:

که است راتل فلسفه تاریخ جلدی ده مجموعه از نهم جلد کتاب این
م پردازد. بیستم قرن در ریاضیات و منطق علم فلسفه موضوع به
برای که است شده نوشته نحوی به مجموعه این جلدهای همه

برخ باشد. استفاده قابل غیرمتخصص عالقمندان و دانشجویان
درقرن ریاضیات فلسفه از: عبارتند کتاب در بحث مورد عناوین از

. سایبرنتی علم و احتمال نظریه فرگه، ریاضیات، منطق بیستم،
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