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تقریب» نظریه «مرزهای
میرنیا∗ میرکمال و شهمراد صداقت

استاد آناستاسیو٢. ا. جورج تألیف ١ تقریب نظریه مرزهای کتاب
کسری محاسبات بحث به کتاب این است ا آمری ممفیس اه دانش
است کتابی اولین مترجمان زعم به و م پردازد تقریب نظریه در
کلیه برای آن مطالب و م شود ترجمه ایران در زمینه این در که
مشتق کارگیری به زمینه در تحقیق و تدریس به عالقمند که کسان
از عددی آنالیز و تقریب نظریه مختلف مباحث در کسری انتگرال و
تقریب های اسپالین، درونیابی های چندجمله ای، درونیابی های قبیل
که طوری به است، مناسبی بسیار مرج هستند، این ها نظایر و فازی
یا سه درس ی تدریس برای م توان را کتاب اول فصل هشت

ریاض دکتری یا ارشد کارشناس دوره دانشجویان برای واحدی چهار
ضمن است شده تالش کتاب این ترجمه در کرد. انتخاب کاربردی
استفاده روان و ساده فارس معادل جمله های از داری، امانت حفظ

با بوده ایم موفق اندازه چه کار این انجام در که این داوری البته شود،
دهند، تذکر را ال اش و ایراد هرگونه چنانچه و است عزیز خوانندگان
در که کسان همه از دارد جا بود. خواهیم زار سپاس و ممنون بسیار
جناب ارجمندمان ار هم از ویژه به کردند یاری را ما کتاب این ترجمه
نهایت با که کاربردی ریاض گروه استاد ستان ل مهرداد دکتر آقای
با که باباپور شعله خانم کردند، ویراستاری را کتاب این ظرافت و دقت
و کردند تقبل را ما دست نویس ها تایپ زحمات حوصله و دقت کمال
کتاب این انتشار و چاپ که تبریز اه دانش انتشارات محترم مسئولین
خانواده های از پایان در کنیم. قدردان و ر تش گرفتند، برعهده را
این تا نبودیم کنارشان در هم تعطیل روزهای در گاه که عزیزمان

م کنیم. زاری سپاس برسد، پایان به ترجمه
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« هم ضربی «مدول های
فرشادی فر∗∗ فرانک و ∗ طرق انصاری اله حبیب

توسط ضربی) مدو ل های (دوگان هم ضربی مدول های مفهوم
فرانک خانم ایشان دکترای دانشجوی و طرق انصاری اله حبیب دکتر
شد. معرف میالدی) ٢٠٠٧ )١٣٨٧ سال در مقاله ای در فرشادی فر
توسط مدول ها از دسته این اساس ویژه گ های از پاره ای سپس
در خوشبختانه گرفت. قرار بررس مورد مقاله بیست در نامبردگان
مدول ها از دسته این روی ارزنده ای تحقیقات و مطالعات اخیر دهه ی
گرفته صورت متعدد مقاالت در ران پژوهش از ر دی جمع توسط
این روی بیشتر پژوهش برای وسیع باز فضای عالوه به است.
که برآنند حاضر کتاب در نگارندگان دارد. وجود مدول ها از خانواده
روی کار و کرده معرف مبسوط تر طور به را هم ضربی مدول های
مدول های تصنیف دهند. قرار مطالعه مورد بیشتر جزییات با را آن ها
که است اشاره مورد ران پژوهش علم فعالیت حاصل هم ضربی
است. رسیده چاپ به گیالن اه دانش انتشارات و چاپ اداره توسط

منسجم منابع بودن اختیار در لزوم و موضوع بودن نو به توجه با
در منابع چنین ، تکمیل تحصیالت دانشجویان آماده سازی برای
ازپیش بیش نیاز این است الزم مغتنم اند. ایران تکمیل تحصیالت

گیرد. قرار گرام اران هم توجه مورد
مناسب، چیدمان ی در و منطق روال ی ط آورندگان پدید
را آن کل ویژگ های کرده، معرف را هم ضربی مدول ابتدا
به فصل هر انتهای در تمرین تعدادی درج م نمایند. بررس
تهیه تصنیف این از ر دی هدف . است افزوده اثر مزیت های
جبر شاخه محض ریاض رشته دانشجویان برای مناسبی منبع
است. زمینه این در دکترا و ارشد کارشناس مقاط در جابجایی

گیالن اه دانش ∗
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