
ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩۶ بهار ۶٨

کتاب معرفی
مهندس احتمال و آمار

ان مش محمدرضا
فاطم انتشارات ناشر:

تهران استان
١٣٩۶ اول، چاپ: نوبت
نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

مهندسان عموم نیاز مورد بیشتر که را آمار از مباحث کتاب، این
و آمار درس های مصوب سرفصل ضمن در و م کند عرضه است
ویرایش دارد. دربر را مهندس گوناگون رشته های برای احتمال

است. شده منتشر ١٣٩٠ سال در کتاب این نخست

مهندس ریاضیات
محمود ، پورنک محمدرضا

فتوح مرتض و حصارک
، علم انتشارات موسسه ناشر:
و شریف صنعت اه دانش

فاطم انتشارات
تهران استان

١٣٩۶ اول، چاپ: نوبت
نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

فراهم اول هدف م کند: دنبال را اساس هدف دو کتاب این
معادالت و مختلط توابع از مناسب قضایای و قواعد و اصول آوردن
گوناگون روش های ازائه دوم هدف … تا است پاره ای دیفرانسیل
که است ریاض مسائل حل در آنها کاربرد با آشنایی و مسائل حل

م شوند. ظاهر علوم و مهندس گوناگون زمینه های در

(دوجلد) پیوسته زمان آربیتراژ نظریه ی

بیوری توماس
ممقان جلوداری محمد برگردان:

عالمه اه دانش انتشارات ناشر:
طباطبایی

١٣٩۵ چاپ: نوبت
نسخه ۵٠٠ شمارگان:

مال اقتصاد مفاهیم بین روابط مطالعه کتاب این اصل هدف
مطالعه این مال طرف در است. ریاض اصول از استفاده با
برای کتاب سرتاسر در که است محوری مفهوم آربیتراژ مفهوم
بازارهایی در اروپایی اختیارهای ویژه به مال مطالبات قیمت گذاری

م رود. کار به م کنند تبعیت شولز ‐ بل مدل از که

و علوم در کاربردهایی با گسسته آشوب
مهندس

االیدی صابر
محمدحسین دکتر برگردان:
رسول دکتر و اکرم ابرقویی

کاظم
یزد اه دانش انتشارات ناشر:

١٣٩۵ دیماه چاپ: نوبت
نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

گسسته دینامی دستگاه های مبان معرف کتاب این هدف
بر عالوه که شده نگاشته گونه ای به کتاب است. خواننده به
رشته های و ریاض غیر علوم دانشجویان برای ، ریاض دانشجویان
قابل نیر دارند آشنایی عموم ریاض مفاهیم با که مهندس

م باشد. استفاده
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ایران ریاض انجمن خبرنامه
۶٩ ١۵١ پیاپی شماره

بیمه صنعت ١٣٩۴ آماری سالنامه

جمهوری مرکزی بیمه ناشر:
ایران اسالم

١٣٩۵ چاپ: نوبت

خود قانون وظیفه راستای در ایران اسالم جمهوری مرکزی بیمه
بیمه مؤسسات تمام فعالیت های از را الزم اطالعات و آمار ساله هر
برنامه ریزان سیاستگذاران نیازهای رف منظور به و تهیه جم آوری،
دفتر این م کند. منتشر بیمه صنعت فعاالن و ران پژوهش

داده هاست. این از مجموعه ای

حقیق آنالیز با آشنایی

استول نویسنده:منفرد
ممقان جلوداری محمد برگردان:

اه دانش نشر مرکز ناشر:

تا اول فصل های مطالب است آمده کتاب جلد پشت معرف در
« ریاض آنالیز «مبان درس مصوب مواد ریز با کتاب این هشتم
های فصل در دارد. مطابقت کامال ریاض علوم کارشناس دوره ی
شده معرف زیبایی به لب انتگرال و فوریه سری کتاب دهم و نهم
شاخه م خواهد که خواننده ای برای فصل ها این مطالب است.

است. آموزنده بسیار کند دنبال آنالیز در را انتگرال

انتگرال گیری و اندازه نظریه حقیق آنالیز

باوئر هایتنس نویسنده:
، نصراصفهان رسول برگردان:

اختری فاطمه
صنعت اه دانش انتشارات ناشر:

اصفهان

نظریه بر مبتن حقیق آنالیز است: آمده مترجمین فتار پیش در
ریاض علوم از متنوع گرایش های برای انتگرال گیری و اندازه

ارائه مطلوبی حد در را ضرورت این کتاب این است. ضروری
عنوان به متعددی اه های دانش در است سال کتاب این م کند.

است. دانشجویان و استادان توجه مورد درس کتاب

ریاض شهر به سفر

میرزاوزیری مجید نویسنده:
شهر اری هم با قلم آهنگ ناشر:

ریاض
دوم چاپ ،١٣٩۵ چاپ سال

ریاضیات» شهر در فرزندم و من «ماجراهای کتاب فرع عنوان
مطابق که ویم ب سریع «خیل آمده کتاب فتار پیش در است.
ششم بچه های بچه هابنویسم، برای کتابی م خواهم معمول
را خودم سع …یعن م دهم، درس ها بچه این به من دبستان،

دهم». یاد ریاض آنها به بتوانم که م کنم

اشتراک حق و ریال ١٢٠٠٠٠٠٠ مبل ٩٧ مهر ال ٩۶ مهر دوره در عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش حقوق عضویت حق
م باشد. ریال ٣۵٠٠٠٠٠ کتابخانه ها
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