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این در بیشتر اطالعات است. آورده فراهم را اطالعات اه، دانش حوزۀ
است. دسترس قابل ٢٨ سایام شغل منابع صفحۀ طریق از مورد

نویسنده درباره

در تکمیل تحصیالت دورۀ دکتری دانشجوی کولبانک٢٩، میچل
است. شمال کارولینای ایالت اه دانش در و ریاضیات زیست رشتۀ
موقعیت ی امسال، بهار در خود دکترای دریافت از پس وی
اه دانش در زیست پزش مهندس گروه در را پسادکتری تحقیقات

کرد. خواهد آغاز ایروین، کالیفرنیا
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زنجان پایه علوم تکمیل تحصیالت اه ∗∗دانش

دهیم؟∗ قرار یخچال در را فیل ی ونه چ

صال مصلحیان∗∗ محمد مترجم:

آن از سپس دهید، قرار یخچال در و یرید ب مشتق آن از آنالیزدان:
یرید. ب انتگرال

کنید. ضرب بعد و کنید تجزیه ابتدا اعداددان: نظریۀ
م توان را آن قسمت های همۀ که دهید نشان اول مرحلۀ در جبردان:
عمل تحت یخچال که نشان دهید دوم مرحلۀ در و داد قرار یخچال در

است. بسته جم
در م توان که تر کوچ فیل ی با فیل اول) راه توپولوژی دان:

است. همسانریخت قرارداد، یخچال
متناه تعداد ی در را آن م توان بنابراین است، فشرده فیل دوم) راه

داد. قرار یخچال
را آن سپس و ذارید ب یخچال در را پایه اش فقط خط دان: جبر

دهید. گسترش یخچال در خط به طور

فیل}. } = یخچال است، ساده بسیار این اول) راه مجموعه دان: نظریۀ

هستند. c اصل عدد دارای هردو یخچال داخل فضای و فیل دوم) راه
درون در م توان را فیل ی بپذیرید: را زیر اصل هندسه دان:

داد. قرار یخچال
قرار واحد دایرۀ از خارج را فیل و مبدأ در را یخچال مختلط دان: آنالیز

آورید. به دست را انعکاس تحت تصویر سپس دهید.
به را بقیه و دهید قرار یخچال در را فیل تنۀ فقط آنالیزعددی دان:

دهید. ارجاع خطا جملۀ
ویید ب و دهید قرار یخچال در نمونه به عنوان را آن دم آماردان:

شد». «انجام

مشهد فردوس اه دانش ∗∗
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