ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ ١۶٩و ١٧٠

اﯾﺮان

۵٩

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب



ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﮐﺘﺎب

»ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت در
اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ :اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮارۀ رﯾﺎﺿﯿﺎت
)ﺟﻠﺪ اول(«
ﻓﺮﯾﺪ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ و ﺑﻬﺰاد ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﯾﺎن
ﻋﻠ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮی

از زﻣﺎﻧ

ﮐﻪ روان ﺷﺎد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ

∗

∗∗

ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﻧﮕﻔﺘﻪاﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از راهاﻧﺪازی ﻣﻮﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺪهﯾﺎد دﮐﺘﺮ

ﺑﻪ دﯾﺎر ﺑﺎﻗ

ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ ،ﮐﻪ او را ﺑﻪﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺪر رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان

رﯾﺎﺿﯿﺎت در اﯾﺮان« ﻧﻮﺷﺘﮥ زﻧﺪهﯾﺎد ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﻬﺮﯾﺎری ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻃﺒﻊ

ﺧﻮن ﺗﺎزهای در رگ

ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﯾﺮان ﺑﻪﺟﺰ ﮐﺘﺎب »ﻧﮕﺎﻫ
و ﻧﺸﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘ

در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت در  ٢٠٠ﯾﺎ ٣٠٠

ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑ ﻮﯾﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧ
ﻣ ﮐﻨﯿﻢ آنﻗﺪر ﻣﯿﺪان ﻋﻠﻢ رﯾﺎﺿ
ﺑﺮﻫﻮت را ﺟﺰ آﻫ

ﻣ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ

از دل ﭼﯿﺰی ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ )ﻣﺘﻮﻓ
ﺑﻬﺎﯾﯽ )ﻣﺘﻮﻓ

از ﻗﻠﻨﺪر ﺗﻬ

ﺻﺤﺒﺖ

ﺑﻪ ﺳﺎل  ٨٠٨ﺧﻮرﺷﯿﺪی( و ﺷﯿﺦ

ﺑﻪ ﺳﺎل  ١٠٠٠ﺧﻮرﺷﯿﺪی( و ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ ﻏﻔﺎری ﻣﻠﻘﺐ

ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪساﻟﻤﻤﺎﻟ

رﯾﺎﺿ دان ﻋﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮی و ﻣﻈﻔﺮ )داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮥ

ﻣﺪرﺳﮥ ﭘﻠ ﺗﮑﻨﯿ

ﭘﺎرﯾﺲ ،ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻟﻮا آرزوی آنرا داﺷﺖ ،و

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺟﺒﺮﺧﻄ

در اﯾﺮان( رﯾﺎﺿ دان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﯾ ﺮی،

ﺧﺎرج از ﺳﻪ دﻫﮥ اﺧﯿﺮِ دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و آن ﭼﺮاغ ﻓﺮوزان ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﮐﻪ  ٢۵٠ﺳﺎل ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ۴٠٠
ﺳﺎل ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﭘﺮﭼﻢ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ اﻫﺘﺰاز درآورده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷ
ﮔﺮاﯾﯿﺪ و ﺑﻪﺟﺰ ﮐﺘﺎب ارزﻧﺪۀ »ﺧﻼﺻﺔاﻟﺤﺴﺎب« ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﻫﯿﭻ
ﮐﺘﺎب رﯾﺎﺿ

دﯾ ﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ  ٧۵اﺳﺘﺎد ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ رﯾﺎﺿ

رﯾﺎﺿﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم دﻣﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ
در ﺳﺎل  ،١٣۵٠رﯾﺎﺿﯿﺎﺗ
ﭼﻮن ﻗﻘﻨﻮﺳ

زﻧﺪﮔ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷ

اﯾﺮان

ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾ ﺒﺎره

را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎی ﻓﯿﻠﺪز زﻧﺪه ﯾﺎد ﻣﺮﯾﻢ

ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧ در ﺳﺎل  ٢٠١۴و ﻓﺮﯾﺪون درﺧﺸﺎﻧ در ﺳﺎل  ٢٠١٨ﻧﺸﺎن از
آن دارد ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت در اﯾﺮان زﻧﺪه اﺳﺖ و درﺧﺖ رﯾﺎﺿﯿﺎتِ اﯾﻦ ﻣﺮز و
ﺑﻮم ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﺷﺎﺧﺼ

ﮐﻪ زﻧﺪﮔ

رﯾﺎﺿ داﻧﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان را ﺑﻪ زﯾﻨﺖ

ﻃﺒﻊ آراﺳﺘﻪ ﮔﺮداﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و از اﯾﻦ  ٧۵اﺳﺘﺎد ﺗﺮﺑﯿﺖﺷﺪۀ
ﻣﻮﺳﺴﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺗﻌﺪادی روی در ﻣﻐﺎک ﺧﺎک ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی دوران ﮐﻬﻨﺴﺎﻟ
زﻧﺪﮔ

را ﻣ ﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ

آﻧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺧﺎﻃﺮات آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿ

اﯾﻦ

ﻣﻤﻠ ﺖ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﮔﺮدد .ﺑﺮای رﻓ اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی
ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ :اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره رﯾﺎﺿﯿﺎت« ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻓﺮﯾﺪ
ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ و ﺑﻬﺰاد ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﯾﺎن از ﻃﺮف ﻧﺸﺮ ﺳﺒﺰ آرﻧﮓ در ﺳﺎل ١۴٠٠

اﮔﺮ ﺑ ﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺳﯿﺲ داراﻟﻔﻨﻮن ﻣﺪتﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب

ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻫﺪﻓﺶ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﺧﺎﻃﺮات رﯾﺎﺿ داﻧﺎن

ﺧﻼﺻﺔاﻟﺤﺴﺎب ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ در آﻧﺠﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺮ ﺑﯿﺮاه

دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ )ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪه در ﺟﺸﻨﻮارهای در داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان( اﺳﺖ.

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

۶٠

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﺗﻼش ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺎل و روز ﺟﺸﻨﻮارهای را ﻣ ﺘﻮب
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸ

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻟﻤﭙﯿﺎدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

از ﺧﺎﻃﺮات رﯾﺎﺿ داﻧﺎن و اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻋﻠﻢ

رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.

اﯾﺮان

ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ١۴٠٠

ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ در ﺣﺪود  ٢٠ﺻﻔﺤﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺰارش
ﻣﯿﺰﮔﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ روز اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮراه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﻼی

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در دو ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ :در ﺟﻠﺪ اول ،ﺗﺎ ﺻﻔﺤﮥ

رﯾﺎﺿﯿﺎت در اﯾﺮان آورده ﺷﺪه و ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺑﺰرﮔﺎن رﯾﺎﺿ از ﺟﻤﻠﻪ دﮐﺘﺮ

ﺟﺸﻨﻮارۀ رﯾﺎﺿ اﺳﺖ ﮐﻪ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ

ﺑﺮادران ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫ  ،دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی رﺟﺒﻌﻠ ﭘﻮر ،دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺪﻋﻠ ﮐﺮﻣﺰاده

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

دهآﺑﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز

 ،۵٠ﮔﺰارﺷ از ﺑﺮﮔﺰاری ﯾ

 ١٣٧۵در داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧ

و دﮐﺘﺮﺳﯿﺎوش ﺷﻬﺸﻬﺎﻧ  ،دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺷﻔﯿﻌ

درﻓﺸﻪ از ﮔﺮوه رﯾﺎﺿ داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را در ﺳﺎل

ﺑﺤﺚ اﺻﻠ اش دﻏﺪﻏﮥ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن در ﻣﻮرد رﯾﺎﺿﯿﺎت اﯾﻦ آب و

 ٧۵در ﻣﻮرد رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺪادی از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی

از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ .اداﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  ٢۵ﺳﺎل

اﻋﺘﻼی رﯾﺎﺿﯿﺎت در داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان ،ﮔﺰارش روز دوم ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺖ و

ﻣﻘﺎری،

ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﺮادران ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﮑﺎت

داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان و رﺋﯿﺲ داﻧﺸ ﺪۀ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﮥ وﻗﺖ،

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

اﯾﺸﺎن ﺟﺰء ﻣﺴﺎﺋﻞ روز رﺷﺘﮥ رﯾﺎﺿ

ﻣﺮﺗﻔ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪای ﺳﺨﻨﺮاﻧ
اﺳﺘﺎد ﺷﯿﻤ ﻓﯿﺰﯾ

و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧ

دﮐﺘﺮ ﻋﻠ

ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ

ﮔﺰارش دهﺻﻔﺤﻪای ﺟﺎﻟﺒﯽ را

از زﻧﺪﮔ ﻧﺎﻣﻪ  ٨ﻧﻔﺮ از رﯾﺎﺿ داﻧﺎن داﻧﺸ ﺪۀ ﻋﻠﻮم

داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ  ٨ﻧﻔﺮ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ
ﻓﺎﻃﻤ  ،دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻬﻔﺮوز ،دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس

ﮐﺮﻣﺎﻧ  ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮ آقاوﻟ  ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠ

ﻗﯿﻨ  ،دﮐﺘﺮ

ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻫﺎدﯾﺎن دﻫ ﺮدی و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺟﺒﯽ ﻃﺮﺧﻮراﻧ  .ﺑﻪﺟﺰ زﻧﺪﮔ
دﮐﺘﺮ ﻫﺸﺘﺮودی ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ

ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ زﻧﺪﮔ

ﺑﺮزﮔﺎن در ﺣﺪ ﻧﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ و ﯾﺎ ﯾ
ﮐﻪ از ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾ
ﮐﺘﺎبِ ﮔﺰارﺷ

ﺑﻌﻀ

از اﯾﻦ

ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨ

اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﯾ

ﺷﺎﻫﺰادۀ

رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﮐﺎرل ﻓﺮدرﯾﺶ ﮔﺎوس ،در اداﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا
اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻮد در ﯾ

ﻫﻤﺴﺎﯾ

ﺗﻮﻟﺪ

اﯾﻦ رﯾﺎﺿ دان ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﮔﺰارش ﺳﺨﻨﺮاﻧ

ﻣﺮدِ ﻓﻠﺴﻔﻪ،

و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد اردﺷﯿﺮ ﻻرﯾﺠﺎﻧ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻓﯿﺰﯾ

ﻋﻨﻮان ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺠﺎزی ،ﺑﺮﺧ

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻨﻄﻘ

اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮدن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دارد و ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣ آورد.
از ﺻﻔﺤﮥ  ١۴٠ﮐﺘﺎب ﺗﺎ آﺧﺮ ،ﮔﺰارش ﻣﺒﺴﻮط ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه در
ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﺮاﻧ

دﮐﺘﺮ درﻓﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺮوری ﺑﺮ ردهﺑﻨﺪی

ﭼﻪﺑﺴﺎ در اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺷﺎره

ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﺎدۀ ﻣﺘﻨﺎﻫ  ،ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ زﻫﺮا ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺿﺮورت

اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن

در روز ﺳﻮم ﺟﺸﻨﻮاره )ﮐﻪ ﻧﮑﺎت

ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿ

اﯾﻦ ﻣﺮز

و ﺑﻮم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪر ﺧﻼﺻﻪای از
دﮐﺘﺮ اﺳﺪاﻟﻪ آلﺑﻮﯾﻪ را ﻧﮕﺎرش ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ از زﻧﺪﮔ

ﺳﺎﯾﺮ رﯾﺎﺿ داﻧﺎن اﺳﺖ و ﯾ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳ
ارزﻧﺪه ﻓﺮاواﻧ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧ

در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿ

ﺧﻮدش ﺧﻮاﻧﺪﻧ

)ﮐﻪ در ﻧﻮع

و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ( از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ

از ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎی دﮐﺘﺮ آلﺑﻮﯾﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﻣﻌﺮﻓ

اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.

ﺣﻘﺎﻧ

اﺳﺘﺎد داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ

ﻣﻘﺎﻟﮥ  ٢۴ﺻﻔﺤﻪای ﺑﻪ ﻗﻠﻢ زﯾﺒﺎی دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺪﻋﻠ ﮐﺮمزاده

دارد( ،ﻧﻘﺶ ﺷﻬﻮد در رﯾﺎﺿﯿﺎت

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﯿﺪﻣﻮﺳﻮی دﺑﯿﺮ رﯾﺎﺿ

ﺑﺮﺧ

ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﮑﺎت ﻇﺮﯾﻒ و ارزﻧﺪهای را از زﻧﺪﮔ
در اداﻣﻪ ﯾ

اراﺋﻪ ﻣ دﻫﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣﺪه اﺳﺖ

ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ،ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎﻟﯿﻔ

زﻧﺪﮔ

درﺳ

ﭼﺮﺧﯿﺪه!

ﻫﺸﺘﺮودی ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺗﻘ

دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠ

ﻣﻘﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎه دﮐﺘﺮ رﺷﯿﺪ زارعﻧﻬﻨﺪی درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔ

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،زﻧﺪﮔ ﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ،ﺧﻼﺻﮥ

رﯾﺎﺿ

ﺧﻮاﻧﺪﻧ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎرف ،رﺋﯿﺲ وﻗﺖ

ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ارزش داد و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ و در روی ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺷﻨﻪ

ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻗﺼ

ﺑﺴﯿﺎر دارد و ﺑﻌﺪ از آن دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎوش ﺷﻬﺸﻬﺎﻧ

ﮐﻤﯿﺘﮥ ﺗﺨﺼﺼ رﯾﺎﺿ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﻣﻮرد روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ

داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان ،اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤ
ﻣ ﭼﺮﺧﺪ ﮐﻪ ﻣ

ﺧﺎک اﺳﺖ و ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺧﺎﻟ

رﺷﺘﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿ

)ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ( ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ
اﺻﻔﻬﺎن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪی ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت از دﮐﺘﺮ ﺑﺮادران ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫ

ﻣﻘﺎﻟﮥ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻦ از داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان« آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از

ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت را ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی

ﮐﺘﺎب اﺳﺖ .از ﻓﺮازﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎی

روﻧﺪ

ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ و ﺧﻮاﻧﺪﻧ

آن ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮﯾﺶﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠ

ﻫﻨﺪﺳﻪ از دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎوش ﺷﻬﺸﻬﺎﻧ

آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ

ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﮐﺮﻣﺰاده در آن

ﺗﺎرﯾﺨ از ﻫﻨﺪﺳﻪ را از زﻣﺎن دﮐﺎرت ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﻨﺪ و

ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ .ﺗﻌﺪادی دﯾ ﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎت و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨ

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﻪ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ

ﻋﻼﻗﮥ دﮐﺘﺮ ﮐﺮمزاده اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻞ آﻧﺎن آورده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً در آﻣﻮزش

ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﭙﺲ دﮐﺘﺮ ﻋﻠ

رﺟﺎﻟ  ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ ١۶٩و ١٧٠

اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺣﺘﻤﺎل را اراﺋﻪ ﻣ دﻫﺪ و از ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻢ آﻣﺎر در

اﯾﺮان

۶١

آن ،آﻣﻮزش ،ﻣﺎﻫﯿﺖ و آﻓﺖﻫﺎی آن ،ﮐﻨﮑﻮر و اﻧﻮاع ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﻮزش

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪﻣﯿﺎن ﻣ آورد و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎرﯾﺨ در ﺳﺨﻨﺮاﻧ

رﯾﺎﺿ  ،دورۀ دﮐﺘﺮی رﯾﺎﺿ

و ﻣﺴﺎﺋﻞ آن ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻧﻘﺶ آن در

ﺧﻮد ﻣﺬاق ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﺎ ﻋﻠﻢ اﺣﺘﻤﺎل و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ﺧﻮش ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ

رﯾﺎﺿﯿﺎت ،اﻫﺪاف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃ

از ﺳﺎل ۴٨

و در ﺑﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺧﻮد اذﻫﺎن را آﻣﺎده ﺳﺎل  ،٢٠٠٠ﯾﻌﻨ ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧ

ﻟﻐﺎﯾﺖ  (٧۵ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در دو ﻣﯿﺰﮔﺮد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از

رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺨﻨﺮاﻧ

دﮐﺘﺮ ارﺳﻼن ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎ

 ٢٧ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ﯾﻌﻨ

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺎوش ﺷﻬﺸﻬﺎﻧ  ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠ

رﺟﺎﻟ  ،دﮐﺘﺮ زارع ﻧﻬﻨﺪی ،دﮐﺘﺮ

را در آن

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﯾﺎن ،دﮐﺘﺮ ﮐﺮمزاده ،دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دو

زﻣﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ

ﻧﻔﺮ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺟﻤ اﺻﺤﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﯿﺰﮔﺮد

ﻋﻨﻮان آﻧﺎﻟﯿﺰ رﯾﺎﺿ
رﯾﺎﺿ

اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺎﻟﯿﺰ رﯾﺎﺿ

از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ را را ﻣﻌﺮﻓ

ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﺧﺮﯾﻦ

ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﺟﻠﺪ اول ﺟﻤ ﺑﻨﺪی ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺑﺮادران
ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫ

ﺑﺎر دﯾ ﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣ

ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ

رﯾﺎﺿ داﻧﺎن

ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد و در اداﻣﻪ ﺗﻌﺪادی ﻋﮑﺲ ﭘﺮﺧﺎﻃﺮه از

ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺑﻪ زﯾﻨﺖ ﻃﺒﻊ آراﺳﺘﻪ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ در ﻧﻮﺷﺘﻦ

آن اﯾﺎم اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺎﻧ ﮐﻪ آن ﻣﻮﻗ ﺷﻤ ﺟﻤ ﺑﻮده و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ دﻧﯿﺎی

زﻧﺪﮔ ﻧﺎﻣﻪ آﻧﺎن ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ از دﺳﺖ ﺑﺮود .از آﻧﺎن ﮐﻪ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت

ﻓﺎﻧ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮهﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﺴﺖ

و ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ

و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد زﻧﺪﮔ
رﯾﺎﺿ

ﺟﻠﺪ دوم ﮐﺘﺎب ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺰارش دو ﻣﯿﺰﮔﺮد در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری

ﮐﻪ دﺳﺘ

اﯾﺮان ﭘﺎ ﭘﯿﺶ ﺑ ﺬارد و اﯾﻦ ﻗﺪم ﺧﯿﺮ را ﺑﺮدارد .از ﮐﺴﺎﻧ
در ﻧﻮﺷﺘﻦ دارﻧﺪ در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎی رﯾﺎﺿ

ﯾﺎ داﻧﺸ ﺪهﻫﺎی

ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺖ و در ﻣﻘﺪﻣﮥ اﯾﻦ ﺟﻠﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن

رﯾﺎﺿ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣ ﮐﻨﻢ ﻫﺮ داﻧﺸ ﺪه ﯾﺎ ﮔﺮوه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ

در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﻗﺪام

زﻧﺪﮔ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﻃﺮات اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐﻧﺎم از ﮔﺮوه ﯾﺎ داﻧﺸ ﺪۀ ﺧﻮدﺷﺎن

ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از آوردن ﮔﺰارش ﻣﺒﺴﻮط ﻫﺮ دو ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺧﻼﺻﻪ و

ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺟﺎﯾﯽ در اﻧﺠﻤﻦ رﻳﺎﺿ

اﯾﺮان ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮور در

ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻣﯿﺰﮔﺮد را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ در

اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻣﯿﺰﮔﺮد اول ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از آﻣﻮزش رﯾﺎﺿ داﻧﺸ ﺎﻫ و ﭘﯿﺶداﻧﺸ ﺎﻫ ،

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﮥ اﯾﻦ

و رﯾﺎﺿ دان ﮐﻨﮑﻮر ،اﻟﻤﭙﯿﺎد ،ﻣﺸ ﻼت

دو ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ،از ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﻪ ﺣﺪوداً  ٢۶ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮﮔﺰار

ﭘﮋوﻫﺶ در رﯾﺎﺿ  ،رﯾﺎﺿ

و راهﺣﻞﻫﺎ )ﭼﻪ در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿ
اوﺿﺎع ﻣﻌﯿﺸﺘ

در ﻣﺪارس و ﭼﻪ در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ(،

ﺷﺪ ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.

و اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺎﺿﯿﺎت و اﻫﻤﯿﺖ آن و در ﻋﻨﺎوﯾﻦ

ﻣﯿﺰﮔﺮد دوم  :رﯾﺎﺿﯿﺎت و اﺟﺘﻤﺎع ،ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ و آﻓﺖﻫﺎی

∗∗

داﻧﺸ ﺎه اراک

دﻋﻮت ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺧﺒﺮ

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

اﯾﺮان از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ )ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ( ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ دﻋﻮت ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ

ارﺳﺎل اﺧﺒﺎر )ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ

( ،ﻣﻘﺎﻻت ،ﺟﻤﻼت ﮐﻮﺗﺎه )ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ( ،ﮔﺰارش ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ،ﻧﮑﺎت ﺧﻮاﻧﺪﻧ  ،دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ،آﮔﻬ ﻫﺎ و

· · · از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ  http://nims.ims.irﺑﻪ اﻋﺘﻼی اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ رﯾﺎﺿ ﮐﺸﻮر ﮐﻤ
ﮐﻨﻨﺪ.
اﺧﺒﺎر و ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎﻟ

ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ درج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ

۶٢

اﯾﺮان

ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ١۴٠٠

ﮐﺘﺎب

»ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ درس در ﺟﺒﺮﺧﻄ ﻋﺪدی«
ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺠﺎرﯾﺎن

ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ درس در ﺟﺒﺮﺧﻄ
ﺟﺒﺮﺧﻄ

∗∗

ﻋﺪدی ﯾ

ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣ در ﻣﻮرد

ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در آن،

ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﺎﻃ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ  ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺪار وﯾﮋه ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت
و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی ﻗﺎﺑﻞ

اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺎﯾﻪای و اﺳﺎﺳ

ﺟﺒﺮﺧﻄ

ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺠﺎرﯾﺎن ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ درس در ﺟﺒﺮﺧﻄ

ﻋﺪدی ،ﺗﻬﺮان:

اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸ ﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ .١٣٩۴ ،

ﻋﺪدی ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺠﺰﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺴ  ،دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﻄ  ،ﻣﺴﺌﻠﻪ
∗

داﻧﺸ ﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ

ﮐﺘﺎب

»دوﻣﯿﻦ درس در ﺟﺒﺮﺧﻄ ﻋﺪدی«
ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺠﺎرﯾﺎن

∗∗

ﮐﺘﺎب دوﻣﯿﻦ درس در ﺟﺒﺮﺧﻄ ﻋﺪدی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی
و ﻧﻮﯾﻦ ﺟﺒﺮﺧﻄ

ﻋﺪدی ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠ

اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺒﺮﺧﻄ

ﻗﺎﺑﻞ

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺎﺗﺮﯾﺴ  ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣ ﻤﻞ ﺧﻄ  ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﺗﺎﻧﺴﻮری و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋۀ وارون ﺷﺮح داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺠﺎرﯾﺎن ،دوﻣﯿﻦ درس در ﺟﺒﺮﺧﻄ

ﻋﺪدی در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی

ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎر در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖاﻧﺪ،

اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸ ﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ .١٣٩٩ ،

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب روشﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﺑﺮای ﺣﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن،
∗

داﻧﺸ ﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ

ﻋﺪدی ،ﺗﻬﺮان:

