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کتاب معرفی
مدول ها نظریه بر مقدمه ای

محمدرضا ، یاسم سیام
پورنک

اری هم با فاطم انتشارات ناشر:
اه دانش علم انتشارات موسسه

شریف صنعت
دوم ویراست

اول،١٣٩۶ چاپ: نوبت
نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

آشنا مرجع که است نام همین با کتابی جدید ویراست کتاب این
در آنچه به بنا اه هاست. دانش در پیشرفته جبر درس تدریس برای
ها م ح نام مانند ل ش تغییرات برخ آمده ویرایش این فتار پیش
اثبات های ارائه و ۶ فصل کامل بازنویس ارجاع ها، نوع قضیه ها، و

است. نسخه این تغییرات از جدید

جاویدان نظریه

گرین م برچ شارون
ان مش محمدرضا برگردان:

علم انتشارات موسسه ناشر:
انتشارات و شریف صنعت اه دانش

فاطم
١٣٩۶ اول، چاپ: نوبت
نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

گزارش جاویدان نظریه آمده: کتاب جلد پشت معرف در آنچه به بنا
محاسبه برای احتمال از ای نظریه فرودهای و فراز از خواندن و جذاب
جالب کاربست های ... است. پیشامد ی مختلف های علت احتمال
و تحول از تصویری گوناگون، بسیار و خطیر مسائل در نظریه این

م کند. گزارش را علم نظریه ی تکامل

خط جبر ارجوی پی مسأله های

ژانگ فوژن
کریم آرش برگردان:

عالمه اه دانش انتشارات ناشر:
طباطبایی

اول،١٣٩۶ چاپ: نوبت
نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

آموختن از مهم بخش کردن حل مسأله است: آمده کتاب معرف در
م توان آنها حل با که مسأله هایی اند خوب مسأله های است ریاضیات
استفاده مورد و گرفت فرا را مسئله حل تکنی های و کل روش های
کتاب این در رسید. موضوع از عمیق تری درک به سرانجام و داد قرار

است. آمده جوی ار پی و جذاب و متنوع مسأله ۴٣٠ از بیش

همساز آنالیز در درس نخستین

دیتمار آنتون
صفاپور احمد برگردان:

عصر ول اه دانش انتشارات ناشر:
رفسنجان ( (ع

١٣٩۵ اول، چاپ: نوبت
نسخه ۵٠٠ شمارگان:

با تنها ساده زبان به را همساز آنالیز مفاهیم مهم ترین کتاب این
جبرخط و ریاض آنالیز دروس در کارشناس دورۀ دانش از استفاده

دروس برای درس منبع ی عنوان به کتاب این است. شده بیان
ارشد کارشناس و کارشناس دوره های هامونی آنالیز اختیاری

است. شده پیشنهاد



ایران ریاض انجمن خبرنامه
٩٧ ١۵٢ پیاپی شماره

کالسی گروه های

دیودونه ژان
غالمزاده سیدمحمد برگردان:

 محمودی
علم انتشارات موسسه ناشر:

شریف صنعت اه دانش
١٣٩۶ اول، چاپ: نوبت
نسخه ٢٠٠ شمارگان:

کتاب های اولین از ی کتاب «این است: آمده مترجم فتار پیش در
نخست ویرایش است. بوده کالسی گروه های در امروزین زبان با
کتاب این بودن قدیم اما است شده منتشر ١٩۴٨ سال در کتاب این

است». نکاسته آن تأثیرگذاری از هرگز

جبر و ترکیبیات خالق، ریاضیات

بهمرام افشین
فاطم انتشارات ناشر:

١٣٩۶ اول، چاپ: نوبت
نسخه ١۵٠٠ شمارگان:

جوشان چشمهۀ «ریاضیات است آمده کتاب جلد پشت معرف در
خالق، ریاضیات کتاب در است. ذهن تقویت و نوآوری خالقیت،
روان خیل صورت به ریاض خالقانه مسائل حل ترفندهای و روش ها

شده اند». داده آموزش مفهوم و

مثلث

میرزاوزیری مجید
قلم آهنگ ناشر:

١٣٩۴ سوم، چاپ: نوبت
نسخه ١٠٠٠ شمارگان:

است مضمون هایی با تخیل ( (ریاض علم داستان ی کتاب این
و دانش آموزان بویژه ریاضیات عموم عالقه مندان آن مخاطبین که
یاد کتاب این «در است: آمده کتاب از بخش در هستند. دانشجویان
احتیاج استاد به که چیزیست تنها این یرید. ب یاد ونه چ که م گیرید

دارد».

حل با مسئله ٧٧ (حاوی استدالل ضامن منطق
( تشریح

میرزاوزیری مجید
قلم آهنگ ناشر:

١٣٩۴ دوم، چاپ: نوبت
نسخه ٢٠٠٠ شمارگان:

زبان یادگیری برای اولیه قدم کتاب است:«این آمده کتاب مقدمه در
ریاض چیز همه یادگیری برای کتابی هیچ ش بدون و است ریاض

کنید مسائل حل درگیر را خود باید ریاض یادگیری برای نیست. کاف
مخاطب کنید». طراح را مشابه مسأله های خودتان کنید سع و

است. اه دانش اول سال های دانشجویان و دانش آموزان کتاب این


