
ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٧ بهار ۶٨

کتاب معرفی
مونالیزا و ریاضیات

آتاالی بولنت
مقدم فیروزه برگردان:
مازیار انتشارات ناشر:

دوم،١٣٩٢ چاپ: نوبت
نسخه ١٢٠٠ شمارگان:

هنرمند برترین عنوان به داوینچ لئوناردو علم و هنر دربارۀ کتابی
جهان. آینده اندیش دانشمندان کم نظیرترین از ی و اخیر قرن چند
دریچه از را هنر و هنر دریچه از را علم تا است تالش در کتاب این

کند. بررس علم

خط جبر

اکسلر شلدون
حسین خان عل رضا برگردان:

فاطم انتشارات ناشر:
١٣٩٧ اول، چاپ: نوبت
نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

است. شده نوشته کارشناس دورۀ دانشجویان برای کتاب این
بنابراین غیرشهودیست و ل مش دترمینان با کار است معتقد نویسنده
روش ارائۀ در سع کتاب پایان به دترمینان ها مبحث انتقال با
برداری، فضای های چون جبرخط عناوین آموزش برای ساده تری

دارد. ویژه مقادیر و خط رهای عمل

عموم ریاض مسائل

اکبری سعید
قدرت امیرحسین و

فاطم ناشر:انتشارات
١٣٩٧ اول، چاپ: نوبت
نسخه ١۵٠٠ شمارگان:

اه های دانش برانگیز چالش مسئله های از مجموعه ای کتاب این در
راه حل ها آمده اند. گرد ١ عموم ریاض درس در ا، آمری و ایران
به کتاب انتهای در شده مطرح مسئله های آموزندۀ نکته های و
زمینه های در مجموعه این مسئله های شده اند. بررس خوبی
کاربرد انتگرال، سری، دنباله، مشتق، کاربرد مشتق، ، پیوستگ اصل

هستند. مختلط اعداد و حد انتگرال،

ناتمامیت

گلدستین ا رب
رحیم امیر رضا برگردان:

نیلوفر انتشارات ناشر:
١٣٩۴ اول، چاپ: نوبت
نسخه ٧٧٠ شمارگان:

نیمه برجسته ریاضیدان گودل کرت آثار و زندگ دربارۀ کتاب این
«در ناتمامیت نام با خود درخشان قضیه با که است بیستم قرن اول
دارد» وجود تصمیم ناپذیر م ح ی ریاضیات صوری نظام های تمام

کرد. ایجاد ریاضیات به کمال گرا نگاه انگارۀ در انقالبی



ایران ریاض انجمن خبرنامه
۶٩ پیاپی١۵۵ شماره

اعداد راز

شیمل ماری آنه
توفیق فاطمۀ برگردان:

مذاهب و ادیان اه دانش ناشر:
١٣٩٣ هفتم، چاپ: نوبت

نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

نقش کتاب این در شیمل، ماری آنه ، آلمان شهیر شناس شرق
تحلیل و بررس مختلف ادیان و فرهنگ ها در را اعداد برجستۀ
هزاره ها طول در عددی جادوی و اعداد علم حوزۀ او گمان به م کند.
را انسان همواره طبیعت بزرگ کتاب و است بوده جالب انسان برای

بدانند. ویژه ای بسیار چیزهای را اعداد که است واداشته

اعداد سری حیات

اسپیرو گئورگه
کریم پور سعید برگردان:

سبزان انتشارات ناشر:
١٣٩۵ اول، چاپ: نوبت
نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

و جالب موضوع های از مجموعه ای با است قرار کتاب این در
ایت های ح و داستان ها و نشده حل مسئله های هیجان انگیز،
در که فرح بخش و دلپذیر شیرین، نحوی به ریاضیات سرگرم کننده،
نوشته های گردد. معرف دارد بسیار کارآمدی های پیچیدگ عین
انتشار عموم روزنامه های در هم که عنوان ۵٠ ذیل در کتاب

است. شده تنظیم یافته اند،

طبیعت اسرار کلید ریاضیات

سیفلو حسین
تبریز اه دانش انتشارات ناشر:

١٣٩۶ اول، چاپ: نوبت
نسخه ١۵٠٠ شمارگان:

و مخاطبین گسترۀ با ریاضیات عموم و غیرتخصص کتاب ی این
های جنبه از بسیاری دارد. ترویج هدفگذاری که است عموم
چهار ، پزش در ریاضیات بازی ها، نظریه مانند ریاضیات جذاب
در فرهنگ در ریاضیات نقش و زیبایی و ریاضیات بنیادی، نیروی
تا م ی کلید عنوان تحت ی هر که کتاب گانه هفده های فصل

یافته اند. بسط و شرح معرف آمده هفدهم

ترکیبیات مبان

صمیم حسین بی آزار، جعفر
اه دانش جهاد انتشارات ناشر:

گیالن استان واحد
١٣٩۶ اول، چاپ: نوبت
نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

عناوین شامل و ترکیبیات» «مبان درس برای درس کتاب ی این
کاربردهاست. و ریاضیات برنامه در درس این سرفصل های رسم
این فاقد فتار پیش عنوان ذکر زغم به رسیده انجمن به که نسخه ای
باید نویسندگان هدفگذاری های  و روش ها قاعده طبق که است بخش

باشد. شده معرف آن ط در




