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 کتاب نقد و معرفی

جهان نتایج و ایران ریاض «المپیادهای
«١۴٠٠ تا آغاز از

محمودیان∗ عباداللّه مؤلف:
آذربایجان درسا و نادعل سنا اری هم با

شباهنگ انتشارات ناشر:

کشور به ابتکار میالدی ١٩۵٩ سال در ریاض جهان المپیاد مسابقات
، رومان یعن سابق، شرق بلوک کشورهای شرکت با و رومان

شرق آلمان شوروی، جماهیر اتحاد لهستان، ، سلواک چ مجارستان،
ادامه روش همین به ١٩۶٢ سال تا برنامه این شد. آغاز بلغارستان و
مغولستان، ١٩۶۴ سال در یوگسالوی، ١٩۶٣ سال در اینکه تا یافت،
آن از پیوستند. المپیاد به کشورها ر دی به تدریج بعد سال های در و

است. شده برگزار ١٩٨٠ سال از غیر هرساله، مسابقات این  تاریخ
در ، جهان ریاض المپیاد صحنۀ در ایران تیم حضور اولین
کوبا در میالدی) ١٩٨٧) ١٣۶۶ سال در که بود المپیاد بیست وهشتمین
و آموزش وزارت ریاض گروه کارشناسان ،١٣۶۵ سال در شد. برگزار
، ریاض آموزش جهان کنفرانس س وهشتمین در شرکت با پرورش
المپیاد این در شرکت برای را ایران اسالم جمهوری دعوت مقدمات
نتیجۀ به المپیاد این در کشورمان تیم خوشبختانه ساختند. فراهم
برای فعالیت تا شد انگیزه ای همین و یافت دست قابل توجه نسبتاً
باشد. همراه عمیق تری تحوالت با بعد سال های مسابقه های برگزاری
المپیاد های در کشورمان دانش آموزی تیم های شرکت با هم زمان
در جهان علم المپیادهای در شرکت برای مناسب زمینۀ ریاض
در تیم ها این همه سالۀ موفقیت های و شد فراهم نیز ر دی رشته        های

است. بوده دانش دوستان افتخار باعث جهان مسابقات
ی اغلب اول سال های در ریاض جهان المپیاد در ایران رتبه

ول یافتیم. دست نخست رتبۀ به نیز بار ی حت است، بوده رقم
آخرین در و است کرده زیادی افت ما رتبۀ اخیر سال های در متأسفانه

کرده ایم. کسب تاریخ در را رتبه بدترین ، ریاض جهان المپیاد

شرکت تاریخچۀ ضبط کتاب ها این انتشار از ما هدف های از ی
باشد، عمل آن ها از تحلیل بررس هرگونه تا است، مسابقات این در
بوده دشواری کار موثق منابع به آسان دسترس عدم به خاطر زیرا
سؤال که بس همان کتاب این اول قسمت تاریخ اهمیت از است.
روزی) شبانه چندین (گاه بسیار تالش های حاصل شده، طرح های
و شوق با دهه چهار  ط که است المپیاد کمیتۀ اعضای طراحان

داده اند. انجام فراوان پشتکار
نام با داخل موجود نتایج همۀ کتاب دوم قسمت ابتدای در
تک تک در که است شده آورده آن ها شهر و مدارس و دانش آموزان
مدال ها ترتیب به و ابتدا، در سال آن نفره ۶ تیم اعضای نام جدول ها
برای جدول ها این شده  اند. آورده شده، کسب جهان امتیازهای و
مطالعات برای انتخاب شده افراد ترکیب و مسابقه ها این روند مطالعۀ
تقاضا خوانندگان همۀ از همین جا در ما است. مهم بسیار بعدی
این در احتمال اشتباه های تصحیح یا و تکمیل دربارۀ اگر داریم
طریق از و گذاشته منت ما بر دارند سراغ موثق منابع جدول ها
اطالع ری دی طریق هر از یا و (emahmood@sharif.edu) ایمیل
اسنادِ به بنا ما جدول های شود. تصحیح آینده نسخه های در تا بدهند،
اران هم و دوستان لطف با و داریم دست در که موجود (بنچاق های)
بوده اند مختلف دوره های در مسابقه ها این اجرایی امور درگیر که ‐
رتبۀ از اطالعات زیبای پوستر ی حاوی کتاب شده است. تهیه ‐
که المپیاد ی اولین از که است جهان کشور های همۀ توسط کسب شده

آورده اند. تاکنون کرده ند شرکت
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« علم محاسبات و عددی «آنالیز
امیری∗ مهدوی نظام الدین مؤلف:

ناشر:
صنعت شریف اه دانش انتشارات

براى پایهاى روش هاى و بنیادى مفاهیم ارائۀ کتاب، این در هدف
مسائل این است. پیوسته ریاض عمدۀ مسائل از برخ عددى حل
رشته هاى و پایه) و ریاض علوم (شامل علوم در متنوع کاربردهاى
براى هم که است شده طراح بهگونهاى کتاب این دارند. مهندس

«مبان درس کالسهاى در تدریس براى هم و شخص مطالعۀ
علوم در کارشناس سط در عددی» «محاسبات و عددی» آنالیز
كتاب، نام باشد. مفید مهندس و علوم در ر دی رشتههاى و ریاض
مدنظر محتوای بیانگر روشن به ، علم محاسبات و عددی آنالیز
تحلیل و توسعه طرح، به مربوط اولیۀ عنوان عددی» «آنالیز است.
« علم «محاسبات و پیوسته، ریاض مسائل حل برای وریتمها ال
( ریاض (نرمافزار وریتمها ال مؤثر پیادهسازی با مرتبط تكمیل عنوان
شده تالش ترتیب، بدین است. شده ایجاد علم مالحظات با همراه
وریتمها ال ارایۀ در بهخوبی علم زمینۀ این تكامل سیر تا است

توصیف به صورت عمدتاً وریتم ها ال یابد. تجل مربوط نتایج و
این شوند. ایجاد آن ها درک برای الزم انگیزه های تا م شوند استنتاج
اولیۀ پژوهش های انجام است: چندوجه تأثیرات از ناش رد روی
و كانادا در واترلو و ا آمری در ینز هاپ جانز اههای دانش در نویسنده
استاد نظر زیر اه ها دانش این در مرتبط دروس تدریس در دستیاری
نظر زیر بارتلز ریچارد دستیاری و پژوهش بارتلز١، ریچارد راهنمایش،
و ا، آمری در استانفورد اه دانش در گوالب٢، جین راهنمایش، استاد
عددی، محاسبات پیشرفته، عددی آنالیز عددی، آنالیز دروس تدریس

طراح و مدل سازی پیشرفته، ریاض نرم افزار ، ماتریس محاسبات
سال در۴٠ نویسنده توسط غیرخط و خط بهینه سازی و ، هندس

كشور. از خارج و داخل اه های دانش در اخیر

شریف صنعت اه دانش ∗

و انتگرال گیری اندازه، نظریۀ ، حقیق «آنالیز
هیلبرت» فضاهای

† رچ ش رام و استین* ام الیاس تألیف: مؤلف:
خزاع طاهره و ∗∗ یوسف شمس مرضیه ترجمه:

گیالن اه دانش انتشارات ناشر:

هیلبرت فضاهای و یری انتگرال اندازه، نظریۀ ، حقیق آنالیز کتاب
رچ ش رام و استین ام الیاس ارزشمند چهارگانۀ از ی ترجمۀ

با کتاب این است. شده منتشر پرینستون انتشارات توسط که است

و اندازه نظریۀ به مربوط مباحث طرح به جذاب و متفاوت دیدگاه
در را آن ها وسیع کاربرد و هیلبرت فضاهای م پردازد. یری انتگرال
در و م کند مطرح ارگودی نظریۀ و مختلط آنالیز فوریه، تبدیالت
1Richard Bartels 2Gene Golub *Elias M. Stein †Rami Shakarchi

https://book.sharif.ir/user/getDocInfo/454
https://research.guilan.ac.ir/pub/


ایران ریاض انجمن خبرنامه
٩٩ ١٧٢ پیاپی شماره

حجم آنجایی که از م برد. فرکتال جذاب دنیای به را خواننده پایان
م کند، تأکید متناه بعد با فضاهای روی کتاب مطالب از وسیع
طیف برای مثال ها و برهان ها در موجود جذاب شهود و ردها ش

مهندس و ریاض رشتۀ دانشجویان از اعم خوانندگان، از وسیع
مسائل و تمرین ها از زیادی تعداد با فصل هر است. لذت بخش
است. کمیاب خود سط در گنجینه ای چنین که است شده تکمیل
کند، مواجه ل مش با را خواننده است ن مم که االت اش از ی

حت و است موارد از برخ در اثبات ها جزئیات به پرداختن عدم

و کوشا دانشجویان برای اما است. نشده ارائه هم برهان گاه
نسخۀ در است. مباحث بهتر درک برای چالش خود امر این عالقه مند
غیرقابل االت اش از برخ کرده اند سع مترجمین کتاب، برگردان
مباحث گستردگ به توجه با نمایند. تصحیح را اصل کتاب  اغماض
دوره های دانشجویان به را کتاب این احترام با مترجمین کتاب، این

م کنند. تقدیم ارشد کارشناس و کارشناس

گیالن اه دانش ∗∗

نشریۀ
«Journal of Mahani

Mathematical Research (JMMR)»

نشریه) مسئول (مدیر ∗ پورصلوات شجره نصرت اله

مركز تحت عنوان ١٣۶٩ سال در ، ماهان رياض پژوهش مركز
افتتاح كرمان باهنر شهيد اه دانش در خوارزم رياض پژوهش

محمد بن عيس بزرگداشت به مناسبت مركز نام ١٣٧٠ سال در گرديد.
دكتر آقای پيشنهاد به و نهم، قرن كرمان رياض دانان ، ماهان
فعاليت های يافت. تغيير ماهان رياض پژوهش مركز به رجبعل پور

رياض ، رياض آموزش آمار، شامل: رياض علوم زمينه های در مركز
، هفتگ سخنران های است. كامپيوتر علوم و کاربردی و محض
و داخل متخصصين بين مشترک پروژه های و كارگاه ها سمينارها،
مراكز محققين همچنين است. مركز فعاليت های جمله از كشور خارج
این در را خود مطالعات فرصت های م توانند ر دي اه های دانش و

ذرانند. ب مرکز
انگلیس عنوان با ، ماهان رياض پژوهش مركز نشریۀ
Journal of Mahani Mathematical Research (JMMR)

مركز اهداف راستای در و دوفصلنامه به صورت ،١٣٩٠ سال از
اين اساس نامه است. پرداخته فعاليت به ماهان رياض پژوهش

شهید اه دانش پژوهش شورای تصويب به ١٣٨٧ سال در نشریه
پژوهش مركز نظر زیر نشریه فعالیت های است. رسيده کرمان باهنر
سع نشریه، اين انتشار مدتِ تمام در م شود. انجام ماهان رياض

داوری، كيفيت باالترين با و مقاالت بهترين كه است بوده اين بر
شماره ٢٢ تاكنون ،١٣٩٠ سال از وقفه بدون نشریه اين شوند. چاپ

است. نموده چاپ دوفصلنامه به صورت
ارزیابی در نشریه این م رساند به اطالع افتخار و مسرت کمال با
رتبه با پژوهش علم مجوز کسب به موفق علوم وزارت اخیر
معتبر اه پای چندین در ISC بر عالوه نشریه این است. شده (ب)
اه وب به م توانید بیشتر اطالعات جهت م شود. نمایه نیز جهان
نمایید. مراجعه https://jmmrc.uk.ac.ir آدرس به نشریه،
در نشریه این که کرد خواهند تالش نشریه این دست اندرکاران

شود. نمایه نیز ISI و وپوس اس چون معتبری اه های پای

کرمان باهنر شهید اه دانش ∗
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