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آشنایی با مؤسسة فرهنگی و انتشارات  فاطمی
انتشارات فاطمی در سال 1361 با هدف ترویج علم و تولید منابع علمی و آموزشی معتبر برای دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و 
استادان و نیز به منظور تولید منابع خواندنی و ادبیات کودکان و نوجوانان تأسیس شد. انتشارات فاطمی در فرایند توسعة خود، در سال 

1378 به »مؤسسة فرهنگی« با سه مأموریت آموزش، پژوهش و نشر تبدیل شد و با نام مؤسسة فرهنگی فاطمی به ثبت رسید. 

انتشارات فاطمی در چهار حوزة  زیر فعالیت می کند:
  آموزش عالی )کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری(

سیاست انتشارات فاطمی در حوزة کتاب های دانشگاهی مبتنی بر اصالت کتاب های تألیفی و نیز گزینش صحیح و ترجمة دقیق و روان   
کتاب های معتبر جهانی است.

  آموزش و پرورش )از پیش دبستانی تا پایان دورة متوسطه( 
سیاست انتشارات فاطمی در این حوزه مبتنی بر انتشار کتاب هایی است که فرایند یاددهی ـ یادگیری را تسهیل می کنند و در   
حیطه های دانشی، مهارتی و نگرشی چه از نظر محتوا و چه از نظر رهیافت، برتری داشته باشند. از این رو کتاب هایی را منتشر می کند 
که مطابق با نیازهای واقعی دانش آموزان و معلمان باشد و موجب توسعة عمق بخشی به آموزش شود و به رشد، خالقیت، پرورش و 

شکوفایی استعدادها توجه دارد.

  علمی ـ  عمومی )زندگی نامة دانشمندان، تاریخ و فلسفة علم و علم به زبان ساده(
ترسیم چشم اندازهای کلی و دورنمای تحول علوم با رویکرد معرفی دستاوردهای علوم جدید و زندگی نامة دانشمندان حوزه های   

مختلف علوم، از سیاست های انتشارات فاطمی در این حوزه است.

  کودکان و نوجوانان )کتاب های طوطی(   
طوطی، بخش جدید کودک و نوجوان انتشارات فاطمی در ایران، تالش می کند با توجه به نیازهای واقعی کودکان و نوجوانان برای   
تمام گروه های سنی، کتاب و محتوای خواندنی به صورت چاپی و الکترونیکی تولید کند. این بخش هم به ادبیات داستانی توجه دارد و 

هم به ادبیات غیرداستانی می پردازد. 

www.tutibooks.ir /  Instagram:tuti.books /   telegram:@tutibooks

همچنین مؤسسة فرهنگی فاطمی در سال 1394 با هدف توسعة مأموریت آموزشی خود، نسبت به تأسیس شرکت اندیشة پویای فاطمی 
برای ساماندهی آموزش مجازی، نشر الکترونیک و برگزاری کارگاه ها، جشنواره ها و مسابقات ملی و بین المللی اقدام کرد. هم اکنون این 
مؤسسه به عنوان نمایندة رسمی، عهده دار برگزاری دو رویداد علمیـ  ترویجی مهم بین المللی یعنی جشنوارة بین المللی ریاضیات کانگورو و 

نیز چالش بین المللی ببراس در ایران است. 

www.mathkangaroo.ir/www.bebras.ir
 instgram: mathkangaroo.ir  telegram:@iranmathkangaroo
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افتخارات 
انتشارات فاطمی طی سال های فعالیت خود، بارها از سوی مراکز علمی 
و آموزشی، سازمان ها و نهادهای کشور به شرح زیر مورد تشویق و تأیید 

قرار گرفته است: 

 ناشر برگزیدة پانزدهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، وزارت 
آموزش و پرورش، 1396

 رتبة نخست ناشران برگزیدة نهمین جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، 
1390

 ناشر برگزیدة اولین دورة تقدیر از پدیدآورندگان منابع کتابخانه های 
عمومی، 1389

کتاب های آموزشی رشد،  تقدیر شدة هشتمین دورة جشنوارة  ناشر   
وزارت آموزش و پرورش، 1389

  ناشر برگزیدة بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 1388 
  ناشر برگزیدة بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 1387 

 ناشر برگزیدة جشنوارة کتاب های آموزشی رشد، وزارت آموزش و 
پرورش، 1384

 ناشر برگزیدة جشنوارة کتاب های آموزشی رشد، وزارت آموزش و 
پرورش، 1381

 ناشر برگزیدة جشنوارة کتاب های آموزشی رشد، وزارت آموزش و 
پرورش، 1380

  ناشر برگزیدة سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 1379
  ناشر برگزیدة سال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1376
  ناشر برگزیدة سال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1374

  ناشر برگزیدة سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش 
و پرورش، 1374

  ناشر برگزیدة اولین جشنوارة کتاب کودک و نوجوان، 1368



حساب دیفرانسیل و انتگرال
تألیف سیاوش شهشهانی 

با سرفصل های درسی  متناسب  منبع درسی  تأمین یک  کتاب،  این  رویکرد مؤلف در 
دانشگاه های ایران است. 

هدف او، تألیف یک کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال است، نه یک کتاب آنالیز. از 
این رو در این کتاب هیچ مفهوم مجردی معرفی نشده است، مگر این که بیان آن الزم 
بوده است. اثبات های این کتاب به صورت دقیق و با رویکرد کمک به درک صورت قضیه 

ارائه شده اند.

حساب دیفرانسیل و انتگرال
تألیف جیمز استوارت
ترجمة ارشک حمیدی

آنچه که کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال استوارت را از کتاب های مشابه اش متمایز 
می سازد، دقت ریاضی زیاد، توضیحات روشن، مثال های متنوع و مجموعه تمرین های 

بی نظیر است. 
سبک نوشتن او ساده و روشن است و مخاطبش دانشجوست. او ایده های اصلی، 
قضیه ها و روش های مسئله حل کردن را )براساس روش جورج پولیا( گام به گام می آموزد.
در این کتاب مثال های زیادی در مورد روش های استفاده از حساب دیفرانسیل و انتگرال 
به عنوان ابزاری برای مسئله حل کردن در حوزه های مختلف از جمله مهندسی، فیزیک، 

شیمی، زیست شناسی، پزشکی و علوم اجتماعی آمده است. 

برگزیدة کتاب سال

برگزیدة کتاب فصل

ویراست 2

ویراست 6

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب

کتاب های دانشگاهی 
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حساب دیفرانسیل و انتگرال
تألیف جورج توماس

ترجمة  سیامک کاظمی
این کتاب ترجمة جدید ترین ویراست حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس است که یکی 
از معروف ترین کتاب های درسی ریاضیات عمومی در نیم قرن اخیر بوده و همواره مورد 

استقبال تعداد زیادی از اساتید و دانشجویان قرار گرفته است. 
ترجمة فارسی کتاب در دو قسمت تقدیم خوانندگان می شود. قسمت اول )در دو 
جلد( شامل مباحث ریاضی عمومی 1 و قسمت دوم )در یک جلد( شامل مباحث ریاضیات 

عمومی 2 در نظام دانشگاهی ایران است.

حساب دیفرانسیل و انتگرال
تألیف لوئیس لیتهلد

ترجمة مهدی بهزاد، سیامک کاظمی
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال لیتهلد یکی از کتاب های خوب برای گروه زیادی از 
مخاطبان، به ویژه دانشجویان رشته های فنیـ  مهندسی و علوم پایه است. بیشتر استادان 
درس ریاضی عمومی 1 و 2 در رشته های فنیـ  مهندسی و علوم پایه، این کتاب را تدریس 

کرده اند یا دست کم آن را خوب می شناسند. 
این کتاب ترجمه ای سلیس و روان از آخرین ویرایش کتاب حساب دیفرانسیل و 
انتگرال لیتهلد است که به وسیلة دو نفر از سرشناس ترین استادان و مترجمان کتاب های 

دانشگاهی حساب دیفرانسیل و انتگرال، صورت گرفته است.

ویراست

ویراست

طرح مشترک با 
انتشارات دانشگاه 
صنعتی شریف

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب
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کتاب های دانشگاهی 
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ریاضیات مهندسی
تألیف  محمدرضا پورنکی، محمود حصارکی ، مرتضی فتوحی

این کتاب دو هدف اساسی را دنبال می کند: هدف اول، فراهم آوردن اصول، قواعد و 
قضایایی مناسب از توابع مختلط و معادالت دیفرانسیل پاره ای است. هدف دوم، ارائة 
روش های گوناگون حل مسائل و آشنایی با کاربرد آن ها در حل مسائل ریاضی است که در 

زمینه های گوناگون مهندسی و علوم ظاهر می شوند.

معادالت دیفرانسیل مقدماتی و مسئله های مقدار مرزی
جلد  اول

تألیف ویلیام ای. بویس، ریچارد سی. دیپریما
ترجمة  حمیدرضا ظهوری زنگنه

از ویژگی های مهم این کتاب، تأکید بر دیدگاه های هندسی و گرافیکی در بررسی رفتار 
جواب های معادالت و تعدد، تنوع و گستردگی مثال ها و مسئله های آن است. این گستردگی 
در کنار استقالل فصل ها از یکدیگر، موجب شده است که این کتاب عالوه بر ویژگی های 
منحصر به فرد خود، انعطاف الزم را برای انتخاب راهبردهای آموزشی متفاوت داشته باشد.

آمار و احتمال مهندسی
تألیف محمدرضا مشکانی 

محتوای این کتاب با تشریح فنون موسوم به آمار توصیفی شروع می شود. در این کتاب 
توزیع های احتمال گوناگون که در مدل بندی پدیده های مهندسی مورد نیازند، تشریح 
می شوند. در ادامه با بیان اصول زیربنایی استنباط آماری، روش های گوناگون برآورد، بازة 

اطمینان، آزمون فرض، رگرسیون و تحلیل واریانس عرضه می شوند.

نظریة مقدماتی اندازه و انتگرال
تألیف روح اهلل  جهانی پور 

هدف این کتاب، آشنا کردن خواننده با مفاهیم مقدماتی نظریة اندازه و انتگرال لبگ 
بدون درگیری بیش از حد با جزئیات فني است. سطح این کتاب برای دانشجویان دورة 
کارشناسی رشته هاي ریاضي و آمار كه درسي در زمینة آنالیز ریاضي شامل نظریة انتگرال 

ریمان، دنباله ها و سری هاي تابعی را گذرانده باشند، نیز مناسب است.

طرح مشترک با 
انتشارات دانشگاه 
صنعتی شریف

ویراست 2
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مبانی آنالیز ریاضی
تألیف راسل گوردون
ترجمة ارشک حمیدی

مبانی آنالیز ریاضی روایتی خودمانی از همة مباحث نخستین درس آنالیز ریاضی دورة 
کارشناسی است. حجم مطالب برای تدریس در یک ترم مناسب است و تنوع موضوع ها، 
کار تدوین طرح درس را برای اساتید ساده می کند. همچنین این کتاب شامل حدود 

1600 تمرین است که در فهمیدن عمیق تر مطالب به دانشجویان کمک می کند.
بسیاری از تمرین های این کتاب یا مربوط به کاربردهای معمولی تعریف ها و قضیه ها 

هستند، یا تمرین هایی که از نظر دشواری در سطح متوسط اند.
 

مبانی آنالیز عددی
تألیف اسمعیل بابلیان

این کتاب بر اساس محتوای درس مبانی آنالیز عددی تدوین شده است که یکی از 
درس های الزامی هر سه رشتة ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها، و علوم کامپیوتر 

است و به صورت درسی  سه واحدی ارائه می شود. 
در این کتاب خطا ها، حل عددی معادالت غیر خطی ، حل عددی دستگاه معادالت خطی و 
غیرخطی، درون یابی، مشتق گیری و انتگرال گیری عددی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته 
است. مطالعة این کتاب برای دانشجویان رشته های ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها، 

علوم کامپیوتر و همچنین عالقه مندان به شرکت در المپیادهای ریاضی مفید است.

مبانی نظریة مجموعه ها
تألیف هربرت بی. اندرتون

ترجمة مهرداد مشهدی رضا کاشانی
ویرایش کاوه الجوردی

این کتاب در سطح مقدماتی به نظریة مجموعه ها می پردازد و برای مقطع کارشناسی رشتة 
ریاضی تألیف شده  است. نویسندة این کتاب به زبانی ساده، نکات مشکل را توضیح 
می دهد و به همین دلیل، این اثر حتی برای خواننده ای که به طور دقیق از اثبات ها سر 

در نمی آورد، قابل استفاده است.
همچنین در انتهای هر فصل این کتاب، تمرین هایی آورده شده است تا خواننده بهتر 

بتواند مطالب را مرور کند.

کتاب های دانشگاهی 

هربرت  بی. اندرتون
مهرداد مشهدی رضا  کاشانی
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نظریة  مقدماتی مجموعه ها
تألیف ا. شن، ن. ک. ورشچاگین 

ترجمة ارشک حمیدی
در این کتاب کم حجم، همة مباحث اصلی نظریة مجموعه ها آمده است: تابع ها، عددهای 
اصلی، مجموعه های مرتب و خوش ترتیب، استقرای نامتناهی و کاربردهایش، اردینال ها و 
عمل های روی اردینال ها. در این کتاب بیش از 150 مسئلة جذاب و پیکارجو آورده شده 

و به این ترتیب، این کتاب منبعی مناسب برای تدریس و یادگیری است.

مباني جبرخطي و ماتریس ها
تألیف گیلبرت استرنگ 

ترجمة بردیا حسام
این کتاب از مشهورترین کتاب های درسی جبرخطی مقدماتی است که بر اساس سال ها 
تدریس مؤلف در دانشگاه نوشته شده و به این ترتیب، بارها در کالس درس آزموده 
شده است. در سراسر کتاب، مفاهیم اصلی با لحنی خودمانی به روشنی توضیح داده 

شده اند و همه جا تأکید بر فهمیدن است تا آوردن اثبات قضیه ها.

مسأله های پیکارجوی جبرخطی
تألیف فوژن ژانگ 

ترجمة آرش کریمی 
در این کتاب بیش از 430 مسألة متنوع و پیکارجو و همچنین راه حل آن ها گرد آمده 
است. مسأله های پیکارجوی خبرخطی کتابی مناسب برای دانشجویان دورة کارشناسی 

ریاضی، آمار و مهندسی و نیز مدرسان این درس است.

توابع مختلط
تألیف  محمود حصارکی ، محمدرضا پورنکی

در واقع این کتاب، حساب دیفرانسیل و انتگرال برای توابعی است که دامنة تعریفشان 
زیرمجموعة اعداد مختلط است. هدف اصلی نویسندگان این کتاب، تهیة متنی مناسب 
برای درس توابع مختلط دورة کارشناسی بوده است، هر چند که می توان از قسمت هایی 

از آن برای درس ریاضیات مهندسی استفاده کرد. 
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تجربة توپولوژی
تألیف فولكر ُرنده

ترجمة علیرضا مدقالچي، سّید محمد طباطبایي
این کتاب برگرفته از جزوه های درس توپولوژی عمومی مؤلف، در دانشگاه آلبرتا است و 
منبعی برای درس توپولوژی عمومی )و اندکی توپولوژی جبری( رشتة ریاضی به حساب 
می آید. کوشش نویسنده بر آن بوده که مثال ها تک منظوره نباشند و برای دانشجویانی 
که زمینه ای در حساب دیفرانسیل و انتگرال )و نه لزومًا در آنالیز حقیقی و مختلط( 
دارند، قابل درک باشد. این کتاب در پنج فصل شامل مباحث نظریة مجموعه ها، فضای 
متریک، توپولوژی عمومی، دستگاه های تابع پیوسته و توپولوژی جبری مقدماتی تدوین 

شده  است.

مقدمه ای بر نظریة مدول ها
تألیف سیامک یاسمی ، محمدرضا پورنکی

یکی از هدف های جبر پیشرفته در کارشناسی ارشد رشتة ریاضی، آشنایی با نظریة 
مدول هاست. این کتاب می تواند منبعی مناسب برای درس مذکور باشد که برای تدریس 
در یک نیمسال تحصیلی به طول  15 هفته تنظیم شده است. این کتاب ویراست جدیدی 
از کتاب مقدمه ای بر نظریة مدول هاست که پیش از این، توسط انتشارات دانشگاه 
صنعتی شریف به چاپ رسیده بود و به دلیل استقبال اساتید و دانشجویان از ویراست 

اول، در این کتاب تغییراتی در راستای بهبود کتاب اعمال شده است.

هندسة اعداد 
گروه خوانی کتاب ریاضی کتابخانة کالغ ها

تألیف سی. دی. اولدز، آنلی لکس، جولیانا داویدف 
ترجمة امیرحسین اصغري، بهزاد اسالمی مسّلم، عرفان صلواتی، نیوشا مدبرنیا، بردیا حسام
این کتاب شاهکاری کوچک است که درهای حوزه ای غنی و زیبا را به روی ما می گشاید. 
هندسة اعداد شاخه ای از نظریة اعداد است که با انتشار کار دوران ساز مینکوفسکی در 
سال 1896 آغاز شد و در نهایت جای خود را به عنوان یک حوزة مهم مطالعه باز کرد. تمرکز 
اصلی این حوزه بر تبدیل مسائل حساب به هندسه است. این کتاب جذابیت موضوعی 
دارد، بسیار روان نوشته شده و برای طیف وسیعی از عالقه مندان غیر حرفه ای ریاضیات 

قابل استفاده است.

کتاب های دانشگاهی 

ویراست 2

طرح مشترک با 
انتشارات دانشگاه 
صنعتی شریف

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب
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هنر طرح مسئله
تألیف استیون آی. براون، ماریون آی. والتر

ترجمة طیبه طباطبایی فر، بهزاد نجفی
اگر استاد ریاضی یا معلم مدرسه هستید، این کتاب به شما کمک می کند تا دانشجویان 
یا دانش آموزان کالس خود را  درگیر تفکری واگرا برای طرح مسئله کنید و نیز آن ها را 
به انجام  فعالیت های  گروهی ترغیب کنید. اگر هم استاد یا معلم نیستید و می خواهید 
به الیه ای عمیق تر از لذت و درک مسائل ریاضی برسید، مطالعة این کتاب چشم اندازی 

جدید  پیش روی شما خواهد گشود.

کمک کنیم کودکان ریاضی یاد بگیرند 
درگیر شدن، محاسبه کردن، فهمیدن، به کار بردن، استدالل کردن

تألیف جرمی کیل پاتریک، جین سوافورد
ترجمة مهدی بهزاد، زهرا گویا

موفق بودن در ریاضیات به چه معناست؟ تمام دانش آموزان چگونه می توانند در ریاضی 
ورزیده شوند؟ این کتاب به این دو پرسش و پرسش های دیگر پاسخ می دهد. همچنین 
در این کتاب، برخی از پرسش های بسیار مطرح مربوط به تدریس ریاضی، همراه با پاسخ 

آن ها فهرست شده اند. 
این کتاب با ارائة توصیه هایی برای والدین، معلمان، مسئوالن اجرایی و سیاست گذاران 
پایان می یابد و برای تشکیل جامعه ای که از نظر ریاضی باسواد تلقی شود، بر اهمیت 

اینکه همه دست به دست هم دهند و با هم کار کنند، تأکید می ورزد.

ارزیابی ریاضی 
اسطوره ها، مدل ها، سؤال های خوب و پیشنهادهای عملی

زیرنظر جین کراشتن مارک
ترجمة زهرا گویا، مانی رضائی

این کتاب یکی از سندهای شورای ملی معلمان ریاضی )NCTM( است که اولین بار در سال 
1991 منتشر شد و تا ژانویة 2007، بدون هیچ تغییری، یازده بار تجدید چاپ شده  است. 

مخاطبان اصلی این کتاب، معلمان دوره های ابتدایی و راهنمایی هستند و موضوع 
مورد بحث، ریاضی است. اما در واقع، هم مخاطبان و هم موضوع، قابل گسترش به تمام 

دوره های تحصیلی و سایر موضوعات درسی است.

معرفی شدة 
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مبانی  ترکیبیات
تألیف بردلی جکسون، دمیتری تورو

ترجمة مهرداد مسافر
مبانی ترکیبیات حاوی مباحثی از ترکیبیات و نظریة گراف است که برای همة دانشجویان 
رشته های ریاضی و علوم رایانه مهم اند. رویکرد این کتاب، تأکید بر یادگیری مهارت های 
مسئله حل کردن ترکیبیاتی است. دقت و سادگی در بیان مفاهیم ریاضی، مثال های حل 
شده ای که به دقت انتخاب شده اند و تمرین های متنوع، از ویژگی های بارز این کتاب اند. 

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی
تألیف رالف پ. گریمالدی

ترجمة محمدعلی رضوانی، بیژن شمس
ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی شاخة مهمی از ریاضیات نوین است که عالوه بر ریاضیات، 
در علوم دیگر نیز کاربردهای فراوانی یافته است. کتاب ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی 

یکی از جامع ترین منابع این رشته در سطح پیش دانشگاهی و دانشگاهی است.
جلد اول این کتاب به بحث دربارة روش ها و قواعد گوناگون شمارش، آشنایی با 
زبان مجموعه ها، مفهوم تابع، و مقدمات منطق ریاضی می  پردازد. در جلد دوم، زبان ها و 
ماشین های متناهی الحالت، رابطه ها، گراف ها، توابع مولد و افرازهای اعداد صحیح، اصل 
شمول و طرد، و روابط بازگشتی مورد بحث قرار می گیرند. جلد سوم حاوی بحثی گسترده 
دربارة گراف ها، درخت ها و کاربردهای گوناگون آن ها در حل بسیاری از مسائل است. 
آشنایی با بهینه سازی و نظریة تطابق بخش دیگری از این کتاب را تشکیل می دهد. در 
جلد چهارم، ساختارهای جبری گروه، حلقه و هیأت های متناهی، مورد بحث قرار می گیرند.

ریاضیات گسستة مقدماتی
تألیف و.ک. باالکریشنان

ترجمة بیژن شمس ، محمدعلی رضوانی
ریاضیات گسستة مقدماتی، متنی است فشرده برای یک دورة درسی ریاضیات گسسته 

در سطح مقدماتی برای دانشجویان دورة کارشناسی علوم کامپیوتر و ریاضیات.
مؤلفه های اساسی هر برنامة درسی ریاضیات گسسته در سطح مقدماتی عبارت اند 
از: ترکیبیات، نظریة گراف ها همراه با کاربردهایی در چند مسئلة بهینه سازی شبکه ها و 

الگوریتم هایی برای حل این مسائل. در این کتاب بر این مؤلفه ها تکیه شده است. 

معرفی شدة 
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داده ساختارها و مبانی الگوریتم ها
تألیف محمد قدسی

این کتاب با نگاهی الگوریتمی مطالب مربوط به داده ساختارهای کامپیوتری را، هم در سطح 
پایه و هم پیشرفته، ارائه می کند. از این رو، از همان ابتدا به مبانی طراحی الگوریتم ها 

می پردازد و ترکیب مناسبی از داده ساختارها و الگوریتم هاست. 

600 مسئله ی چند گزینه ای 
از داده ساختارها و الگوریتم ها

همراه با حل

تألیف محمد قدسی، آیدین نصیری شرق
این کتاب مجموعه ای از 600 مسئلة چند گزینه ای از داده ساختارها و الگوریتم ها همراه 
با حل آن هاست که دکتر قدسی با بیش از 25 سال سابقة تدریس در این زمینه، برای 
آزمون های ورودی کارشناسی ارشد رشتة مهندسی کامپیوتر و نیز تعدادی از آزمون های 
مرحلة اول المپیادهای کامپیوتر کشور، طراحی و برخی را نیز با کسب اجازه از طراحان 

جمع آوری کرده است. 

کارگاه کامپیوتر
تألیف اسداهلل  شاه بهرامی ، حسن ملکی گلندوز

این کتاب بر آن است تا با ارائة مرجعی کامل از اطالعات کاربردی و به روز در مورد 
شاخه های مختلف علوم کامپیوتر، راهگشای مخاطبان باشد. روند آموزش در این کتاب، 
ساده، گام به گام و مبتني بر تصویر است؛ و براساس سر فصل های رشتة علوم و مهندسی 
کامپیوتر و برای دانشجویان این رشته تألیف و منتشر شده  است، همچنین دانشجویان و 
هنرجویان سایر رشته ها و نیز افرادی که مایلند با شاخه های متعدد علوم کامپیوتر آشنا 

شوند، می توانند از این کتاب بهره ببرند.

تقدیر شدة کتاب فصل
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برگزیدة نوزدهمین 
دورة کتاب برتر دانشگاهی



ریاضیات چشمه ی جوشان خالقیت، نوآوری و 
تقویت ذهن است. در کتاب ریاضیات خالق، 
روش ها و ترفندهای حل مسائل خالقانه ی 
مفهومی  و  روان  خیلی  به صورت  ریاضی 
چندین  سپس  شده اند.  داده  آموزش 
مسئله به کمک همان ایده حل شده  است 
و نیز در آخر هر فصل، تمرین های متنوعی 
از سؤاالت مسابقات ریاضی ایران و جهان 
منبع  کتاب  این  دلیل،  همین  به  است.  آمده 
مناسبی برای دانش آموزان پایه های ششم تا دهم 
است که عالقه مند به حل مسئله های ریاضی مانند مسئله های ریاضیات 
نوجوانان،  ریاضی  المپیاد  شهرها،  تورنمنت   ،IMC آزمون  کانگورو، 
به  کتاب  این  مطالعه ی  هستند.   ... و  برتر  مدارس  ورودی  آزمون های 
دانش آموزان دوره ی متوسطه ی اول که می خواهند خود را برای شرکت 

در المپیادهای ریاضی و کامپیوتر آماده کنند، توصیه می شود.

شابک:978-964-318-950-1
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خالقیت ریاضی
تألیف جورج پولیا

ترجمة پرویز شهریاری 
ترجمة  با  مجاری،  نامدار  ریاضیدان  پولیا،  جورج  مشهور  اثر  ریاضی  خالقیت  کتاب 
استاد پرویز شهریاری پیش از این در هفت نوبت تجدید چاپ شده است. در سال 
1387،تصمیم بر آن شد که این کتاب با حروفچینی مجدد و یکدست شدن رسم الخط و 
چند اصالح جزئی در دو جلد چاپ شود. نسخه نهایی پیش از چاپ در زمان حیات استاد 

پرویز شهریاری به رؤیت و تأیید ایشان رسیده است. 
کتاب خالقیت ریاضی، دربارة »هنر کشف کردن« نوشته شده است و به ما می آموزد 
که چگونه می توان همة معلمان به خصوص معلمان ریاضی، دانش آموزان و دانشجویان را 
به سمت آفرینندگی، کشف و نوآوری هدایت کرد و دانشمندان آینده را پرورش داد. 

ریاضیات خالق 
ترکیبیات و جبر

تألیف افشین بهمرام
در این کتاب، روش ها و ترفندهای حل مسائل خالقانة ریاضی به صورت خیلی روان و 
مفهومی آموزش داده شده اند؛ چندین مسئله به کمک همان ایده حل شده اند و نیز در 
آخر هر فصل، تمرین های متنوعی از سؤاالت مسابقات ریاضی ایران و جهان آمده است. 
این کتاب منبع مناسبی برای دانش آموزان پایه های ششم تا دهم است که عالقه مند 
به حل مسئله های ریاضی مانند مسئله های ریاضیات کانگورو، آزمون IMC ، تورنمنت 

شهرها، المپیاد ریاضی نوجوانان، آزمون های ورودی مدارس برتر و ... هستند. 

معماهای شهرزاد
تألیف ریموند اسمالین
ترجمة هوشنگ شرقي

و  ساده  ماهیت  دلیل  به  كه  معماها هستند،  دنیاي  از  مهمي  بخش  منطقي  معماهاي 
جذابشان طرفداران زیادي دارند. در كتاب معماهاي شهرزاد، معماهایي منطقي در قالب 
داستان هاي مشهور هزار و یك شب روایت شده اند. با اینكه سطح این معماها مناسب 
خیلي از افراد با هر سن سالي است، اما اكثر این معماها راهي به دل مباحث جدي منطق 

و فلسفه دارند.

خالقیت و مهارت درحل مسئله  

معرفی شدة 
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خوراک مغز برای مصرف یک سال
تألیف گئورگ گراتزر

ترجمة محسن نقشینه ارجمند
اگر شغل و تخصصی دارید که شما را از تجربة لذت بخش حل کردن مسائل ریاضی دور 
کرده است، نگاهی به معماهای این کتاب بیندازید. اگر معلم ریاضی هستید، می توانید 
از این معماها برای شیرین تر و چالشی تر کردن فضای کالس خود استفاده کنید. اگر 
دانش آموز هستید، می توانید از این کتاب برای تقویت توانایی فکری خود و دوستانتان 

استفاده کنید.
 

مترو تجریش ، شربت سکنجبین ، حلقة نامزدی
و 1۴2 معمای دیگر

تألیف حسین شاه محمد
این کتاب شامل 145 معما و راه حل آن هاست و دلیل اصلی تدوین آن، افزایش توانایی 
توانایی  شوند،  رها  فکری  چالش های  از  می توانند  که  افرادی  زیرا  شماست؛  ذهنی 
بیش تری در تصمیم گیری دارند. معماهای این کتاب به بیانی ساده مطرح شده اند تا برای 

افرادی هم که آشنایی کمی با ریاضیات دارند، جذاب و قابل حل باشند. 

معماهای ببراس
در مفاهیم علوم رایانه و تفکر رایانشی

ترجمة امیرمحمد جذبی
مجموعة سه جلدی معماهای ببراس، گزیده ای از معماهای چالش ببراس در سال های اخیر 
است. برای پیمودن مسیری  مناسب در جهت تقویت مهارت رایانشی، این مجموعه در 
سه جلد )گام اول، گام دوم و گام سوم( تنظیم شده  است. گام ها متناسب با سن افراد 

نیستند، بلکه متناسب با میزان دانش و میزان پیچیدگی معماها هستند.

نامزد پانزدهمین 
دورة جشنوارة رشد
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علوم رایانه بدون رایانه!
21 فعالیت آموزشی در مفاهیم علوم رایانه و تفکر رایانشی

تألیف تیم بل، یان اچ. ویتن، مایک فلوز
ترجمة حامد محبی، عرفانه محبی جهرمی

این کتاب یکی از جامع ترین منابعی است که تاکنون به منظور آموزش مفاهیم علوم رایانه 
و تفکر رایانشی برای گروه سنی کودک و نوجوان در دنیا طراحی و اجرا شده است؛ و 
فعالیت هایی را دربر می گیرد که با استفاده از ابزارهای بسیار ساده و بدون نیاز به 
رایانه قابل اجرا هستند. این فعالیت ها را می توان در کالس های فوق برنامة مدارس، 

پژوهش سراهای دانش آموزی، خانه های ریاضیات و سایر مراکز آموزشی اجرا کرد. 

ریاضیات کانگورو
ترجمة مهران اخباریفر، بردیا حسام، زهره پندی

این مجموعة 6 جلدی حاوی مسئله های دوره های اخیر مسابقه های بین المللی ریاضیات 
کانگورو همراه با پاسخ تشریحی آن هاست. هدف این کتاب ها، آشنایی دانش آموزان و 
معلمان ریاضی با این مسابقه ها، به ویژه مسئله های ساده، زیبا و جذاب و راه حل های بدیع 
و خالقانة آن هاست. هر یک از کتاب های این مجموعه مانند خود مسابقه های کانگورو 
برای دو پایة تحصیلی تهیه شده اند و از پایة اول دبستان تا پایان دورة متوسطه را 

پوشش می دهند.

خالقیت و مهارت 
در حل مسئله

شابک:978-964-318-972-3

عـلوم رایانه 
بدون رایانه!
21 فعالیت آموزشی در 
مفاهیم علوم رایانه و تفکر  رایانشی

 0  1   1  0   1
 0  1   0  1   1
 0  0   0  0   1
 1  1   1  0   1

کتابی که پیش روی شماست، یکی از جامع ترین منابعی 
است که تاکنون به منظور آموزش مفاهیم علوم رایانه و تفکر 

رایانشی برای گروه سنی کودک و نوجوان در دنیا طراحی و اجرا شده 
است. این کتاب شامل دستورالعمل های اجرای ۲۱ فعالیت آموزشی است 

که طیف گسترده ای از مفاهیم علوم رایانه را به گونه ای ارائه می دهند که برای 
دانش آموزان از دورٔه ابتدایی قابل درک و نیز جذاب باشند. عالوه بر این، در ابتدا 
و انتهای هر فعالیت بخش هایی گنجانده شده اند که به زبانی ساده به تشریح 
مفاهیم مورد نظر می پردازند. این بخش ها قطعًا برای معلمان ریاضی و علوم 
رایانه و احتمااًل برای بسیاری از والدین و حتی دانش آموزان مفید خواهند بود.

کتاب علوم رایانه بدون رایانه! همان گونه که از نام آن پیداست 
فعالیت هایی را دربر می گیرد که با استفاده از ابزارهای بسیار ساده و 

بدون نیاز به رایانه قابل اجرا هستند. این فعالیت ها را می توان 
در کالس های فوق برنامٔه مدارس، پژوهش سراهای 

دانش آموزی، خانه های ریاضیات و سایر مراکز 
آموزشی اجرا کرد.

مؤلفان: تیم بل، یان اچ. ویتن، مایک فلوز
تصویرگر: مت پاول
مترجمان: حامد محبی، عرفانه محبی جهرمی

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب
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معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب

زنگ حل مسئله همگام با ریاضیات کانگورو
دبیر مجموعه سپیده چمن آرا

 تألیف افسانه یداهلل  دماوندی ، جعفر اسدی گرمارودی ، هدیه برزگر، زهرا صباغی ، 
آمنه  ابراهیم زاده

این مجموعة 9 جلدی به تفکیک برای پایه های اول تا ششم دبستان و اول تا سوم دورة 
متوسطة اول، با هدف تقویت توانایی حل مسئله برای دانش آموزان تهیه شده  است. 
مسئله هایی که در این کتاب ها آمده اند عمدتًا از میان مسئله های مسابقه های ریاضیات 
کانگورو انتخاب و متناسب با سرفصل های کتاب درسی دسته بندی شده اند. البه الی 
مسئله های کتاب های پایه های اول تا ششم دبستان، انواع مختلفی از جورچین های ریاضی 
نیز گنجانده شده اند که حل کردن آن ها عالوه بر افزایش توانایی استدالل و تفکر، به 

تقویت مهارت های محاسباتی و دانش عددی دانش آموزان نیز کمک می کند. 
راهنمای حل مسئله ها و پاسخ جورچین های هر کتاب، برای استفادة معلمان و والدین 

در کتاب هایی با عنوان »راهنمای معلمان و والدین« منتشر شده  است.
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طرح درس حل مسئلة ریاضیات کانگورو )ویژة معلمان(
در طرح  درس های حل مسئلة ریاضیات کانگورو، برای هر یک از راهبردهای هشتگانة 
از دوره های گذشتة مسابقة  مطرح شده در کتاب های درسی ریاضی، تعدادی مسئله 
ریاضی کانگورو گلچین و به همراه توضیحاتی، برای استفادة معلمان در کالس ریاضی 
مدرسه ارائه شده اند. حل مسئله های مسابقه های کانگورو در کالس درس به همراه 
راهبردهای آموزش داده شده در کتاب درسی می تواند راهکار مناسبی برای تقویت 

مهارت حل مسئله و تفکر خالق در دانش آموزان باشد.

تورنمنت شهرها 
تألیف پ. ج. تیلور

ترجمة ارشک حمیدی
تورنمنت شهرها مسابقه ای ریاضی برای دانش آموزان دبیرستانی 
است که در سال 1980 در اتحاد جماهیر شوروی پایه گذاری شده 
و هم اکنون به مسابقه ای بین المللی تبدیل شده است. برگزاری 
این مسابقه سهم به سزایی در گسترش توانایی های دانش آموزان 
در مسئله حل کردن داشته و موجب بیشتر شدن عالقة آن ها 
به ریاضیات شده است. مطالعة این کتاب برای دانش آموزانی 
که عالقه مند به شرکت در مسابقه های ریاضی هستند، دبیران، 

دانشجویان و سایر عالقه مندان مفید است.

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب

خالقیت و مهارت 
در حل مسئله
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دو کلمه حرف ماشین حساب
فعالیت های آموزشی برای استفاده از ماشین حساب

تألیف زهره پندی، شادی صفی نیا، مریم السادات وزیری هامانه، سمیه محمدطالبی
با توجه به اینكه استفاده از ماشین حساب به تدریج جاي خود را در آموزش ریاضي باز 
مي كند، نیاز به فرهنگ سازي و ترویج این تفكر بیش از پیش احساس مي شود. در همین 
راستا و به منظور ارائة راهكارهاي درست در استفاده از ماشین حساب، این مجموعه 
تولید شده است تا به معلمان، دست اندركاران آموزشي، پدران و مادران نشان دهد 
كه نه تنها استفاده از این وسیله مضر نیست، بلكه مي تواند به نحو شایسته اي براي 

مفهوم سازي و درك بهتر بعضي از مفاهیم استفاده شود.



کتاب های آمادگی برای المپیاد ریاضی 
آشنایی با المپیاد ریاضی از طریق حل مسأله

تألیف نصیر کریمی ، نیما احمدی پور اناری ، مرتضی ثقفیان ، میثم عقیقی  
این کتاب شامل 10 آزمون، مشابه آزمون های مرحلة اول المپیاد ریاضی کشور است. 
این کتاب را جمعی از مؤلفان باتجربه که در تدریس کالس های المپیاد سابقة ممتد 
دارند و استادانی که تجربة سرپرستی تیم های المپیاد جهانی را بر عهده داشته اند، 
تألیف و ویرایش کرده اند. در این کتاب تالش شده است تا آنجا که ممکن است تمام 

سرفصل های برنامة درسی المپیاد پوشش داده شود. 
 

آشنایی با ترکیبیات
تألیف احمد محمودی، پویا رونق، کسری علیشاهی

مهم ترین هدف این کتاب، کمک به دانش آموزانی است که به تازگی مطالعة المپیاد را 
شروع کرده اند و می خواهند خود را برای شرکت در آزمون مرحلة اول المپیاد ریاضی 

آماده کنند. 
شمارش، استقرا، اصل النه کبوتری، اصل شمول و عدم شمول و روابط بازگشتی 
مباحثی هستند که در این کتاب سعی شده  است به زبان ساده برای دانش آموزان و 
به طور خاص برای دانش آموزان دورة متوسطه توضیح داده شوند. برای مثال در مورد 
فصل روابط بازگشتی، دانش آموزان فقط با مفهوم رابطة بازگشتی و اهمیت آن در مسائل 
آشنا می شوند و به حل روابط بازگشتی و ارائة فرمول مستقیم پرداخته نشده است، زیرا 

فراتر از معلومات مخاطبان این کتاب است.

آشنایی با جبر
تألیف محسن جمالی

در این کتاب سعی شده است تا با اندک تکیه بر کتاب های درسی، مطالب ارائه شوند. 
بیشتر فصل ها  بر پایة مسائل متنوع و مهارت های اولیة جبری بنا شده اند و سعی شده 
است تا هماهنگ با مطالب، در آخر هر فصل مسائلی برای حل ارائه شود. کتاب در 6 
فصل تنظیم و سعی شده است تا مفاهیم اولیة جبر در شاخه های مختلف آن، نزدیک به 

برنامة درسی دورة متوسطه بیان شود.
الزم به ذکر است که تعدادی از مسائل انتهای فصل ها با عالمت ستاره مشخص 

شده اند که معمواًل از مسائل دیگر دشوارترند. 

بها  5000 تومان

شاِبک  964-318-631-9 -978

مجموعه ي منابع آموزشي براي مرحله ي اّول المپيادهاي علمي شامل بيش از 40 عنوان كتاب 
المپيادهاي داخلي كشور  برنامه هاي درسي  براساس  كه  و مسائل است  تمرين  كتاب  و  درسي 
در رشته هاي رياضي، كامپيوتر، فيزيك، نجوم ، شيمي، زيست شناسي و ادبيات فارسي طراحي 
شده است. اين مجموعه را جمعي از مؤلفان باتجربه كه در تدريس كالس هاي المپياد سابقه ي 
ممتد دارند و استاداني كه سرپرستي تيم هاي المپياد جهاني را برعهده داشته اند تأليف و ويرايش 

كرده اند. 
     در طراحي و تأليف كتاب ها تالش شده است تا آنجا كه ممكن است تمام سرفصل هاي برنامه ي 
درسي  منبع  يك  عنوان  به  مي تواند  مجموعه  اين  بنابراين،  شود.  داده  پوشش  المپياد  درسي 
قابل اعتماد در كليه ي مدارس كشور كه دانش آموزان را براي رقابت در مسابقه هاي علمي آماده 
مي كنند، استفاده شود. از طرف ديگر روش نگارش كتاب ها و وجود مثال هاي حل شده ي فراوان 
اين امكان را نيز فراهم مي كند تا دانش آموزان عالقه مند در اقصي نقاط كشور بتوانند، حتي بدون 

نياز به معلم، با مطالعه ي آنها خود را براي رقابت در المپيادهاي علمي آماده كنند.

كتاب هاي رياضي اين مجموعه:

آشنايي با نظريه ي اعداد
محسن جمالي

آشنايي با جبر
محسن جمالي

آشنايي با تركيبيات
احمد محمودي و ...

آشنايي با هندسه
بهمن اصالح پذير و ...

روش حل مسأله
محمدرضا رزوان

250 مسأله ي نظريه ي اعداد
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي جبر
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي تركيبيات
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي هندسه
نصير كريمي و ...

آشنايي با المپياد رياضي از طريق حل مسأله
نصير كريمي و ...

www.fatemi.ir
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نصیر كريمی، نیما احمدی پور اناری 
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له
سأ

  م
ل

 ح
ق

ري
زط

ی ا
اض

ري
د 

پیا
لم

ا ا
ی ب

ناي
آش

ی
طم

 فا
ت

ارا
تش

ان

ی
ض
یا
د  ر
یا
مپ
 ال

احمد محمودی 
پویا رونق، کسری علیشاهی
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 منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی

بها  2350 تومان

شاِبک  964-318-541-1 -978

مجموعه ي منابع آموزشي براي مرحله ي اّول المپيادهاي علمي شامل بيش از 40 عنوان كتاب 
درسي و كتاب تمرين و مسائل است كه براساس برنامه هاي درسي المپيادهاي داخلي كشور در 
رشته هاي رياضي، كامپيوتر، فيزيك، نجوم ، شيمي، زيست شناسي و ادبيات فارسي طراحي شده 
است. اين مجموعه را جمعي از مؤلفان باتجربه كه در تدريس كالس هاي المپياد سابقه ي ممتد 
تأليف و  برعهده داشته اند  را  المپياد جهاني  تيم هاي  استاداني كه تجربه ي سرپرستي  و  دارند 

ويرايش كرده اند. 
     در طراحي و تأليف كتاب ها تالش شده است تا آنجا كه ممكن است تمام سرفصل هاي برنامه ي 
درسي المپياد پوشش داده شود. بنابراين، اين مجموعه مي تواند به عنوان يك منبع درسي قابل 
اعتماد در كليه ي مدارس كشور كه دانش آموزان را براي رقابت در مسابقه هاي علمي كشور آماده 
مي كنند استفاده شود. از طرف ديگر روش نگارش كتاب ها و وجود مثال هاي حل شده ي فراوان 
اين امكان را نيز فراهم مي كند تا دانش آموزان عالقه مند در اقصي نقاط كشور بتوانند، حتي بدون 

نياز به معلم، با مطالعه ي آنها خود را براي رقابت در المپيادهاي علمي آماده كنند.

کتاب هاي ریاضي این مجموعه:

آشنايي با نظريه ي اعداد
محسن جمالي

آشنايي با جبر
محسن جمالي

آشنايي با تركيبيات
احمد محمودي و ...

آشنايي با هندسه
بهمن اصالح پذير و ...

روش حل مسأله
محمدرضا رزوان

250 مسأله ي نظريه ي اعداد
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي جبر
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي تركيبيات
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي هندسه
نصير كريمي و ...

آشنايي با المپياد رياضي از طريق حل مسأله
نصير كريمي و ...
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 منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی

بها  2300 تومان

شاِبک  964-318-540-4 -978

مجموعه ي منابع آموزشي براي مرحله ي اّول المپيادهاي علمي شامل بيش از 40 عنوان كتاب 
درسي و كتاب تمرين و مسائل است كه براساس برنامه هاي درسي المپيادهاي داخلي كشور در 
رشته هاي رياضي، كامپيوتر، فيزيك، نجوم ، شيمي، زيست شناسي و ادبيات فارسي طراحي شده 
است. اين مجموعه را جمعي از مؤلفان باتجربه كه در تدريس كالس هاي المپياد سابقه ي ممتد 
تأليف و  برعهده داشته اند  را  المپياد جهاني  تيم هاي  استاداني كه تجربه ي سرپرستي  و  دارند 

ويرايش كرده اند. 
     در طراحي و تأليف كتاب ها تالش شده است تا آنجا كه ممكن است تمام سرفصل هاي برنامه ي 
درسي المپياد پوشش داده شود. بنابراين، اين مجموعه مي تواند به عنوان يك منبع درسي قابل 
اعتماد در كليه ي مدارس كشور كه دانش آموزان را براي رقابت در مسابقه هاي علمي كشور آماده 
مي كنند استفاده شود. از طرف ديگر روش نگارش كتاب ها و وجود مثال هاي حل شده ي فراوان 
اين امكان را نيز فراهم مي كند تا دانش آموزان عالقه مند در اقصي نقاط كشور بتوانند، حتي بدون 

نياز به معلم، با مطالعه ي آنها خود را براي رقابت در المپيادهاي علمي آماده كنند.

كتاب هاي ریاضي این مجموعه:

آشنايي با نظريه ي اعداد
محسن جمالي

آشنايي با جبر
محسن جمالي

آشنايي با تركيبيات
احمد محمودي و ...

آشنايي با هندسه
بهمن اصالح پذير و ...

روش حل مسأله
محمدرضا رزوان

250 مسأله ي نظريه ي اعداد
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي جبر
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي تركيبيات
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي هندسه
نصير كريمي و ...

آشنايي با المپياد رياضي از طريق حل مسأله
نصير كريمي و ...
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معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 
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به  عنوان کتاب 

منا سب
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 منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی

بها  3000 تومان

شاِبک  964-318-533-6 -978

مجموعه ي منابع آموزشي براي مرحله ي اول المپيادهاي علمي شامل بيش از 40 عنوان كتاب 
درسي و كتاب تمرين و مسائل است كه براساس برنامه هاي درسي المپيادهاي داخلي كشور در 
رشته هاي رياضي، كامپيوتر، فيزيك، نجوم ، شيمي، زيست شناسي و ادبيات فارسي طراحي شده 
است. اين مجموعه را جمعي از مؤلفان باتجربه كه در تدريس كالس هاي المپياد سابقه ي ممتد 
تأليف و  برعهده داشته اند  را  المپياد جهاني  تيم هاي  استاداني كه تجربه ي سرپرستي  و  دارند 

ويرايش كرده اند. 
     در طراحي و تأليف كتاب ها تالش شده است تا آنجا كه ممكن است تمام سرفصل هاي برنامه ي 
درسي المپياد پوشش داده شود. بنابراين، اين مجموعه مي تواند به عنوان يك منبع درسي قابل 
اعتماد در كليه ي مدارس كشور كه دانش آموزان را براي رقابت در مسابقه هاي علمي كشور آماده 
مي كنند استفاده شود. از طرف ديگر روش نگارش كتاب ها و وجود مثال هاي حل شده ي فراوان 
اين امكان را نيز فراهم مي كند تا دانش آموزان عالقه مند در اقصي نقاط كشور بتوانند، حتي بدون 

نياز به معلم، با مطالعه ي آنها خود را براي رقابت در المپيادهاي علمي آماده كنند.

كتاب هاي ریاضي این مجموعه:

آشنايي با نظريه ي اعداد
محسن جمالي

آشنايي با جبر
محسن جمالي

آشنايي با تركيبيات
احمد محمودي و ...

آشنايي با هندسه
بهمن اصالح پذير و ...

روش حل مسأله
محمدرضا رزوان

250 مسأله ي نظريه ي اعداد
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي جبر
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي تركيبيات
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي هندسه
نصير كريمي و ...

آشنايي با المپياد رياضي از طريق حل مسأله
نصير كريمي و ...
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بها  1900 تومان

شاِبک  964-318-542-8 -978

مجموعه ي منابع آموزشي براي مرحله ي اّول المپيادهاي علمي شامل بيش از 40 عنوان كتاب 
درسي و كتاب تمرين و مسائل است كه براساس برنامه هاي درسي المپيادهاي داخلي كشور در 
رشته هاي رياضي، كامپيوتر، فيزيك، نجوم ، شيمي، زيست شناسي و ادبيات فارسي طراحي شده 
است. اين مجموعه را جمعي از مؤلفان باتجربه كه در تدريس كالس هاي المپياد سابقه ي ممتد 
تأليف و  برعهده داشته اند  را  المپياد جهاني  تيم هاي  استاداني كه تجربه ي سرپرستي  و  دارند 

ويرايش كرده اند. 
     در طراحي و تأليف كتاب ها تالش شده است تا آنجا كه ممكن است تمام سرفصل هاي برنامه ي 
درسي المپياد پوشش داده شود. بنابراين، اين مجموعه مي تواند به عنوان يك منبع درسي قابل 
اعتماد در كليه ي مدارس كشور كه دانش آموزان را براي رقابت در مسابقه هاي علمي كشور آماده 
مي كنند استفاده شود. از طرف ديگر روش نگارش كتاب ها و وجود مثال هاي حل شده ي فراوان 
اين امكان را نيز فراهم مي كند تا دانش آموزان عالقه مند در اقصي نقاط كشور بتوانند، حتي بدون 

نياز به معلم، با مطالعه ي آنها خود را براي رقابت در المپيادهاي علمي آماده كنند.

كتاب هاي ریاضي این مجموعه:

آشنايي با نظريه ي اعداد
محسن جمالي

آشنايي با جبر
محسن جمالي

آشنايي با تركيبيات
احمد محمودي و ...

آشنايي با هندسه
بهمن اصالح پذير و ...

روش حل مسأله
محمدرضا رزوان

250 مسأله ي نظريه ي اعداد
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي جبر
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي تركيبيات
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي هندسه
نصير كريمي و ...

آشنايي با المپياد رياضي از طريق حل مسأله
نصير كريمي و ...

www.fatemi.ir
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 منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی

بهمن اصالح پذیر
مرتضی عالمگیر

 آشنایی با
هندسه

بها  3800 تومان

شاِبک  964-318-530-5 -978

مجموعه ي منابع آموزشي براي مرحله ي اّول المپيادهاي علمي شامل بيش از 40 عنوان كتاب 
درسي و كتاب تمرين و مسائل است كه براساس برنامه هاي درسي المپيادهاي داخلي كشور در 
رشته هاي رياضي، كامپيوتر، فيزيك، نجوم ، شيمي، زيست شناسي و ادبيات فارسي طراحي شده 
است. اين مجموعه را جمعي از مؤلفان باتجربه كه در تدريس كالس هاي المپياد سابقه ي ممتد 
تأليف و  برعهده داشته اند  را  المپياد جهاني  تيم هاي  استاداني كه تجربه ي سرپرستي  و  دارند 

ويرايش كرده اند. 
     در طراحي و تأليف كتاب ها تالش شده است تا آنجا كه ممكن است تمام سرفصل هاي برنامه ي 
درسي المپياد پوشش داده شود. بنابراين، اين مجموعه مي تواند به عنوان يك منبع درسي قابل 
اعتماد در كليه ي مدارس كشور كه دانش آموزان را براي رقابت در مسابقه هاي علمي كشور آماده 
مي كنند استفاده شود. از طرف ديگر روش نگارش كتاب ها و وجود مثال هاي حل شده ي فراوان 
اين امكان را نيز فراهم مي كند تا دانش آموزان عالقه مند در اقصي نقاط كشور بتوانند، حتي بدون 

نياز به معلم، با مطالعه ي آنها خود را براي رقابت در المپيادهاي علمي آماده كنند.

كتاب هاي رياضي اين مجموعه:

آشنايي با نظريه ي اعداد
محسن جمالي

آشنايي با جبر
محسن جمالي

آشنايي با تركيبيات
احمد محمودي و ...

آشنايي با هندسه
بهمن اصالح پذير و ...

روش حل مسأله
محمدرضا رزوان

250 مسأله ي نظريه ي اعداد
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي جبر
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي تركيبيات
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي هندسه
نصير كريمي و ...

آشنايي با المپياد رياضي از طريق حل مسأله
نصير كريمي و ...

www.fatemi.ir
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 منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی
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آشنایی با نظریه ی اعداد
تألیف محسن جمالی

نظریة اعداد شاخه ای از ریاضیات است که تقریبًا در هر مسابقة ریاضی ، سؤالی از آن 
دیده می شود. این مبحث شامل مسائل مبارز طلب بسیاری است که با اندکی آشنایی 
با مفاهیم اولیه ، می توان برای حل آن ها تالش کرد. در نگارش این کتاب سعی شده 
است که مفاهیم از سطح فهم دانش آموزان دورة متوسطه فراتر نرود و بیشتر بر عمق 
بخشیدن به مطالب اولیه تکیه شده است. با این حال بعضی از مهارت های جبری که در 
درس ریاضی دورة متوسطه آموزش داده می شوند، ممکن است مفید باشند. در انتهای 

هر فصل، مسائل دشوار با عالمت ستاره مشخص شده اند. 
 

آشنایی با هندسه
تألیف بهمن اصالح پذیر، مرتضی عالمگیر

این کتاب به عنوان منبعی آموزشی برای دوستداران هندسه و عالقه مندان به شرکت 
در المپیاد های ریاضی نگاشته شده  است. نظر به اینکه مسائل بخش هندسة آزمون 
مرحلة اول المپیاد ریاضی ایران براساس مطالب مندرج در کتاب های درسی هندسة 1 
و 2 طرح می شوند، مؤلفان کوشیده اند در تألیف کتاب تمامی این مطالب را مورد بحث 
قرار دهند. گذشته از این، برخی از موضوع ها بسط داده شده اند تا دانش آموزان با 
دیگر تعاریف و گزاره های مفید و مورد نیاز المپیاد ریاضی نیز آشنا شوند. به منظور 
ارتقای مهارت حل مسئلة دانش آموزان، مسائل متنوعی در کتاب آورده شده است تا 
دانش آموزان با به کارگیری شیوه های گوناگون ابتکاری در حل این مسائل، آمادگی الزم 

را برای حضور در المپیاد ریاضی پیدا کنند. 
 

250مسأله ی  ترکیبیات
تألیف نصیر کریمی، نیما احمدی پور اناری، مرتضی ثقفیان، میثم عقیقی

ترکیبیات یکی از شاخه های نسبتًا جدید در ریاضیات است که در آن اشیا به صورت 
گسسته مورد مطالعه قرار می گیرند. همچنین یکی از دروس ریاضی دورة دبیرستان 
است که به خاطر مسائل جالبی که در آن طرح می شود، یکی از موضوعاتی است که در 
مسابقات المپیاد ریاضی و کامپیوتر مورد آزمون قرار می گیرد. مهم ترین هدف این کتاب، 
کمک به دانش آموزانی است که به تازگی مطالعة المپیاد را شروع کرده اند و می خواهند 

خود را برای شرکت در آزمون مرحلة اول المپیاد ریاضی آماده کنند.

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب
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بها  3500 تومان

شاِبک  964-318-528-2 -978

مجموعه ي منابع آموزشي براي مرحله ي اّول المپيادهاي علمي شامل بيش از 40 عنوان كتاب 
درسي و كتاب تمرين و مسائل است كه براساس برنامه هاي درسي المپيادهاي داخلي كشور در 
رشته هاي رياضي، كامپيوتر، فيزيك، نجوم ، شيمي، زيست شناسي و ادبيات فارسي طراحي شده 
است. اين مجموعه را جمعي از مؤلفان باتجربه كه در تدريس كالس هاي المپياد سابقه ي ممتد 
تأليف و  برعهده داشته اند  را  المپياد جهاني  تيم هاي  استاداني كه تجربه ي سرپرستي  و  دارند 

ويرايش كرده اند. 
     در طراحي و تأليف كتاب ها تالش شده است تا آنجا كه ممكن است تمام سرفصل هاي برنامه ي 
درسي المپياد پوشش داده شود. بنابراين، اين مجموعه مي تواند به عنوان يك منبع درسي قابل 
اعتماد در كليه ي مدارس كشور كه دانش آموزان را براي رقابت در مسابقه هاي علمي كشور آماده 
مي كنند استفاده شود. از طرف ديگر روش نگارش كتاب ها و وجود مثال هاي حل شده ي فراوان 
اين امكان را نيز فراهم مي كند تا دانش آموزان عالقه مند در اقصي نقاط كشور بتوانند، حتي بدون 

نياز به معلم، با مطالعه ي آنها خود را براي رقابت در المپيادهاي علمي آماده كنند.

كتاب هاي رياضي اين مجموعه:

آشنايي با نظريه ي اعداد
محسن جمالي

آشنايي با جبر
محسن جمالي

آشنايي با تركيبيات
احمد محمودي و ...

آشنايي با هندسه
بهمن اصالح پذير و ...

روش حل مسأله
محمدرضا رزوان

250 مسأله ي نظريه ي اعداد
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي جبر
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي تركيبيات
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي هندسه
نصير كريمي و ...

آشنايي با المپياد رياضي از طريق حل مسأله
نصير كريمي و ...

www.fatemi.ir
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 منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی
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نصیر كريمی، نیما احمدی پور اناری 
مرتضی ثقفیان، میثم عقیقی

250 مسأله ی
نظريه ی اعداد

ی
قیق

م ع
میث

ن، 
فیا

ی ثق
تض

مر
ی، 

ار
ر ان

ی پو
مد

اح
ما 

، نی
ی

ريم
ر ك

صی
ن

ی
طم

 فا
ت

ارا
تش

ان
ی
ض
یا
د  ر
یا
مپ
 ال

می
 عل
ای
ده
پیا
الم
ل 
 او
ی
له 
رح
ی م

برا
ی 
زش
مو
ع آ
ناب
 م

سه
ند

ی ه
له 

سأ
2 م

50
ی

قیق
م ع

میث
ن، 

فیا
ی ثق

تض
مر

ی، 
ار

ر ان
ی پو

مد
اح

ما 
، نی

ی
ریم

ر ک
صی

ن

بها  3500 تومان

شاِبک  964-318-543-5 -978

مجموعه ي منابع آموزشي براي مرحله ي اّول المپيادهاي علمي شامل بيش از 40 عنوان كتاب 
درسي و كتاب تمرين و مسائل است كه براساس برنامه هاي درسي المپيادهاي داخلي كشور در 
رشته هاي رياضي، كامپيوتر، فيزيك، نجوم ، شيمي، زيست شناسي و ادبيات فارسي طراحي شده 
است. اين مجموعه را جمعي از مؤلفان باتجربه كه در تدريس كالس هاي المپياد سابقه ي ممتد 
تأليف و  برعهده داشته اند  را  المپياد جهاني  تيم هاي  استاداني كه تجربه ي سرپرستي  و  دارند 

ويرايش كرده اند. 
     در طراحي و تأليف كتاب ها تالش شده است تا آنجا كه ممكن است تمام سرفصل هاي برنامه ي 
درسي المپياد پوشش داده شود. بنابراين، اين مجموعه مي تواند به عنوان يك منبع درسي قابل 
اعتماد در كليه ي مدارس كشور كه دانش آموزان را براي رقابت در مسابقه هاي علمي كشور آماده 
مي كنند استفاده شود. از طرف ديگر روش نگارش كتاب ها و وجود مثال هاي حل شده ي فراوان 
اين امكان را نيز فراهم مي كند تا دانش آموزان عالقه مند در اقصي نقاط كشور بتوانند، حتي بدون 

نياز به معلم، با مطالعه ي آنها خود را براي رقابت در المپيادهاي علمي آماده كنند.

کتاب هاي ریاضي این مجموعه:

آشنايي با نظريه ي اعداد
محسن جمالي

آشنايي با جبر
محسن جمالي

آشنايي با تركيبيات
احمد محمودي و ...

آشنايي با هندسه
بهمن اصالح پذير و ...

روش حل مسأله
محمدرضا رزوان

250 مسأله ي نظريه ي اعداد
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي جبر
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي تركيبيات
نصير كريمي و ...

250 مسأله ي هندسه
نصير كريمي و ...

آشنايي با المپياد رياضي از طريق حل مسأله
نصير كريمي و ...

www.fatemi.ir
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 منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی

نصیر کریمی، نیما احمدی پور اناری 
مرتضی ثقفیان، میثم عقیقی

250 مسأله ی
هندسه

250مسأله ی جبر
تألیف نصیر کریمی، نیما احمدی پور اناری، مرتضی ثقفیان، میثم عقیقی

این مجموعه شامل 250 مسئلة پنج گزینه ای در زمینة جبر با پاسخ تشریحی آن هاست. 
این کتاب در 8 فصل کلی موضوع بندی شده است و سعی شده است سؤال ها برحسب 
درجة سختی مرتب شوند. به خواننده توصیه می شود که ابتدا موضوع مربوط به هر 
فصل را از کتاب درسی این مجموعه فرا بگیرد و پس از تسلط نسبی، با حل مسئله های 
آن فصل با سؤال های متنوع المپیاد دست و پنجه نرم کند و خود را برای آزمون المپیاد 

کشوری آماده سازد. 

250مسأله ی نظریه ی اعداد
تألیف نصیر کریمی، نیما احمدی پور اناری، مرتضی ثقفیان، میثم عقیقی

پاسخ تشریحی  با  اعداد  نظریة  پنج گزینه ای در زمینة  این کتاب شامل 250 مسئلة 
آن هاست. این کتاب در 8 فصل کلی موضوع بندی شده است و سعی شده است سؤال ها 
برحسب درجة سختی مرتب شوند. به خواننده توصیه می شود که ابتدا موضوع مربوط 
به هر فصل را از کتاب درسی این مجموعه فرا بگیرد و پس از تسلط نسبی، با حل 
مسئله های آن فصل با سؤال های متنوع المپیاد دست و پنجه نرم کند و خود را برای 

آزمون المپیاد کشوری آماده سازد. 

250مسأله ی هندسه
تألیف نصیر کریمی، نیما احمدی پور اناری، مرتضی ثقفیان، میثم عقیقی

این کتاب شامل 250 مسئلة پنج گزینه ای در زمینة هندسه با پاسخ تشریحی آن هاست. 
این کتاب در 8 فصل کلی موضوع بندی شده است و سعی شده است سؤال ها برحسب 
درجة سختی مرتب شوند. به خواننده توصیه می شود که ابتدا موضوع مربوط به هر 
فصل را از کتاب درسی این مجموعه فرا بگیرد و پس از تسلط نسبی، با حل مسئله های 
آن فصل با سؤال های متنوع المپیاد دست و پنجه نرم کند و خود را برای آزمون المپیاد 

کشوری آماده سازد.
در طراحی و تألیف این کتاب تالش شده است تا آنجا که ممکن است سرفصل های 
برنامة درسی المپیاد پوشش داده شوند. بنابراین، این کتاب می تواند به عنوان یک 
منبع درسی قابل اعتماد در کلّیة مدارس کشور که دانش آموزان را برای رقابت در 

مسابقه های علمی کشور آماده می کنند، مورد استفاده قرار گیرد.

کتاب های آمادگی 
برای المپیاد ریاضی

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب



22

مسائلی در هندسه ی مسطحه
تألیف جعفر نیوشا

این کتاب شامل دو بخش است. ابتدا خالصة مطالب درسی، شامل قضایا و نکات مهم 
آورده شده  و سپس بخش مسائل آمده است. مسائل به پنج گروه مقدماتی، محاسبه ای، 
دوم،  بخش  در  شده اند.  دسته بندی  گوناگون  و  ترسیمی  هندسی،  مکان  به  مربوط 
راهنمایی، اثبات و حل مسائل آمده است. در این کتاب تالش شده  است تمامی مباحث 

هندسة مسطحه پوشش داده شوند تا سطح معلومات دانش آموزان ارتقا یابد.
روش نگارش این کتاب  و وجود مثال های حل شدة فراوان این امکان را نیز فراهم 
می کند تا دانش آموزان عالقه مند در اقصی  نقاط کشور بتوانند با مطالعة کتاب، خود را 

برای رقابت در المپیاد های علمی آماده کنند.

هندسة مسطحه
مقدمه ای بر هندسة نوین مثلث و دایره

تألیف ناتان آلتشیلر کورت
ترجمة محمود دیانی

بخش اصلی این کتاب از مباحث مربوط به مثلث و دایره تشکیل می شود. سطح مطالب 
فراتر از هندسة دبیرستانی است و در واقع می تواند ادامة درس هندسة دبیرستان 
به شمار آید. به همین دلیل این کتاب برای افراد عالقه مند به هندسه و کسانی که خود 
را برای امتحان هایی از نوع المپیادهای ریاضی آماده می کنند، بسیار مفید است. تعداد 
مسائل کتاب آن قدر زیاد است که می تواند افرادی را که به پرورش قوای فکری خود 

عالقه مندند، مدت ها سرگرم کند.

ترکیبیا ت
جلد اول

تألیف علی رضا علیپور
در این کتاب، اصلی ترین روش های شمارش و مقدمات نظریة گراف به  گونه  ای گرد آمده 
است که خواننده، عالوه بر آشنا شدن با موضوع، توانایی های بیشتری در مسئله حل کردن 
نیز به دست آورد. کتاب بیانی ساده و روان دارد و برای مطالعة آن، حتی معلومات دورة 

متوسطه کافی است. 

بها  3800 تومان

شاِبک  964-318-652-4 -978

www.fatemi.ir
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استاد جعفر نیوشا در اسفند ماه 1310 در شهر تبریز 
متولد شد و تحصیالت ابتدایی و متوسطه ی خود 
را در این شهر به پایان رساند و در سال 1330 
پس از اخذ دیپلم ریاضی وارد دانشگاه تهران 
شد و در رشته ی ریاضی ، همزمان با رشته ی 
از  پس  پرداخت.  تحصیل  به  تربیتی،  علوم 
اتمام دوره ی کارشناسی ریاضی و علوم تربیتی 
فرهنگ  وزارت  استخدام  به   1334 سال  در 
)آموزش و پرورش( درآمد و عازم تبریز شد. او 
تا سال 1343 که به تهران منتقل شد، در تبریز 
به تدریس ریاضی پرداخت. پس از انتقال به تهران، در 
دبیرستان های پایتخت به تدریس ریاضیات مشغول شد و در سال 1361 به افتخار 

بازنشستگی نایل گردید. 
طی سال های تدریس در تهران، دو بار برای گذراندن دوره ی آموزشی تدریس ریاضیات 
عالی  شورای  دبیرکل  معاونت  سمت های  در  ایشان  شدند.  اعزام  فرانسه  به  مدرن 
آموزش و پرورش و سرپرست گروه ریاضی دفتر تحقیقات و برنامه ریزی انجام وظیفه 
کردند. با تشکیل کمیته ی ملی المپیاد ریاضی در سال 1366 به عضویت این کمیته 
درآمدند و تا سال 1386 که این همکاری استمرار داشت بارها به عنوان سرپرست 
تیم المپیاد ریاضی کشور به مسابقات بین المللی اعزام شدند. تألیف کتاب های درسی 
دبیران  از  جمعی  و  ایشان  تالش های  نتیجه ی  دبیرستان  دوره ی  هندسه ی  فعلی 

آموزش و پرورش و استادان دانشگاه است.
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 نظریة اعداد
تألیف رؤیا بهشتی زواره، مریم میرزاخانی

در این کتاب، اصلی ترین مباحث نظریة مقدماتی اعداد به گونه  ای گرد آمده اند که خواننده 
ضمن آشنا شدن با موضوع، توانایی های بیشتری در مسئله حل کردن نیز به دست آورد. 
کتاب بیانی ساده و روان دارد و برای مطالعة آن پیش نیاز خاصی بجز آشنایی با ابزارهای 
اساسی ریاضیات مقدماتی مانند اصل استقرای ریاضی و اصل النه کبوتری الزم نیست. 

راه حل تمرین ها یا راهنمایی برای حل آن ها در انتهای کتاب آمده  است.
 

هندسه
تألیف جاوید ولیدشتی

در این کتاب، اصلی  ترین مباحث هندسة مسطحة مقدماتی به گونه  ای گرد آمده اند که 
خواننده عالوه بر آشنا شدن با موضوع، توانایی های بیشتری در مسئله حل کردن نیز 
به دست آورد. کتاب بیانی ساده و روان دارد و برای مطالعة آن، حتی معلومات هندسة 
دورة متوسطه کافی است. در این کتاب تعداد زیادی مسئله آورده شده است که برخی از 
آن ها به طور کامل حل شده اند و برخی دیگر به عنوان تمرین در پایان هر بخش آمده اند.
این کتاب به عنوان منبعی آموزشی برای عالقه مندان به هندسه و دانش آموزان 

عالقه مند به شرکت در المپیاد های ریاضی تألیف شده است.

101 مسألة جبر
تألیف تیتو آندریسکو، زومینگ ِفنگ

ترجمة ارشک حمیدی
این کتاب از مسئله هایی تشکیل شده است که با دقت فراوان از میان مسئله هایی که 
برای آموزش اعضای تیم های اعزامی از امریکا به المپیاد بین المللی ریاضی استفاده شده، 
دست چین شده اند. مسئله های این کتاب طوری انتخاب و مرتب شده  اند که مهارت ها و 

توانایی های دانش آموزان در حل کردن مسئله های جبر، رفته رفته گسترش یابد.
هدف این کتاب، وسعت بخشیدن به دیدگاه ریاضی دانش آموزی است که می خواهد 
در مسابقه های ریاضی شرکت کند. آشنایی با فنون و رموز مسئله حل کردن باعث ایجاد 

عالقه به جبر و سایر شاخه های ریاضی می شود.

کتاب های آمادگی 
برای المپیاد ریاضی
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102 مسألة ترکیبیات
تألیف تیتو آندریسکو، زومینگ ِفنگ

ترجمة ارشک حمیدی
این کتاب از مسئله هایی تشکیل شده است که با دقت فراوان از میان مسئله هایی که 
برای آموزش اعضای تیم های اعزامی از امریکا به المپیاد بین المللی ریاضی استفاده شده، 
دست چین شده اند. مسئله  های این کتاب طوری انتخاب و مرتب شده اند که مهارت ها و 
توانایی های دانش آموزان در حل کردن مسئله های ترکیبیات، رفته رفته گسترش یابد. 

فنون مسئله حل کردن
تألیف استیون ج. کرانتس

ترجمة مهران اخباریفر
چه  عالقه مندند،  مسئله  حل  روش های  آموختن  به  که  کسانی  همة  برای  کتاب  این 
مسئله های ریاضی و چه مسئله های غیرریاضی، مفید است. به این منظور، فنونی از قبیل 
استقرا، برهان خلف، روش ِافنا، قیاس، فرمول بندی مجدد و چند فن دیگر حل مسئله 

آموزش داده شده اند و از هر کدام، مسئله های زیادی به عنوان نمونه حل شده است.

المپیادهای ریاضی چین )1986-2000(
گردآوری و ترجمة ارشک حمیدی

در این کتاب، خواننده به خوبی با نوع مسئله هایی که در کشور چین برای گزینش اعضای 
تیم شرکت کننده در المپیاد بین المللی ریاضی مناسب دانسته می شوند، آشنا می شود. 
موفقیت های خیره کنندة کشور چین در المپیاد بین المللی ریاضی، دلیل عالقة افراد به 

آگاهی از نحوة انتخاب دانش آموزان چینی برای شرکت در این مسابقة معتبر است. 

برگزیدة مسأله های جبر و آنالیز
گزینش و ترجمة ارشک حمیدی

این کتاب شامل مسئله هایی از جبر و آنالیز است که از منابعی ممتاز انتخاب شده اند. 
این مسئله ها را طی سالیان متمادی، ریاضی دانان و طراحان برجستة مسئله های ریاضی 
طرح کرده  اند. راه حل همة مسئله ها آورده شده است. همچنین برای برخی از مسئله ها، 
چند راه حل گنجانده شده و در مواردی، حکمی کلی تر از خواستة مسئله ثابت شده است. 
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محافل ریاضی 
تجربة روس ها

تألیف دمیتری فومین، ِسرگی گنکین، ایلیا ایتنبرگ
ترجمة ارشک حمیدی، مهرداد مسافر

کتاب محافل ریاضی دربردارندة سنت پرباری است که از فعالیت های فوق برنامة ریاضی 
در اتحاد جماهیر شوروی سابق، به ویژه شهر لنینگراد، برجا مانده است. هر فصل این 
کتاب طوری نوشته شده است که خواننده ضمن آشنایی با موضوع، توانایی های بیشتری 
در مسئله حل کردن هم به دست بیاورد. عالوه بر این، کتاب الگویی مناسب برای برگزاری 

جلسات و محافل ریاضی در اختیار معلمان می گذارد.
هر چند که تنوع مطالب مطرح شده در این کتاب زیاد است، اما روش آموزشی آن 

همگون است. 

حل مسأله از طریق مسأله
تألیف لورن سی. الرسن

ترجمة علی ساوجی
هدف اصلی این کتاب، آموزش اساسی  ترین روش های حل مسئله با آوردن مثال های 
گوناگون از این روش هاست. هر مسئله، مثالی برای روشن شدن یکی از روش های حل 
مسئله است و به دلیل جذابیت طبیعی و زیبایی  اش انتخاب شده است. در سراسر کتاب 
هدف این بوده است که نشان داده شود چگونه می توان به روش های مختلف، مجموعه ای 

از تکنیک های اساسی را برای حل گونه های بسیار زیادی از مسائل به کار برد.

پانصد مسألة ریاضی پیکارجو
تألیف ادوارد ج. باربو، ماری س. کالمکین، ویلیام ُا. ج. موزر

ترجمة مهران اخباریفر
این کتاب حاصل تالش سه تن از برجسته ترین طراحان مسئله های پیکارجوی ریاضی 
است. در این کتاب، مسئله های گوناگونی در موضوعات مختلف ریاضیات دبیرستانی 
گردآوری شده است. تنوع مسئله های کتاب به حدی است که خوانندگان با هر میزان 

عالقه و توانایی، کتاب را جالب و آموزنده خواهند یافت.
بعضی از این مسئله ها ساده اند و برای حل آن ها چیزی جز عقل سلیم و روشن اندیشی 
الزم نیست. برای حل برخی مسئله های دیگر ممکن است دانستن بعضی از نتایج و فنونی 

که در پیوست آخر کتاب آورده شده است الزم باشد.

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب

کتاب های آمادگی 
برای المپیاد ریاضی

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب
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شابک:978-964-318-448-3

        علی رضا علیپور

هدف مجموعة کتاب های روش های ترکیبیات،
آموزش روش های حل مسئله های ترکیبیات در 

المپیادهای ریاضی و کامپیوتر است. 
این کتاب به منظورآمادگی برای شرکت درآزمون های 

مرحلة دوم و مراحل باالتر المپیادهای ریاضی و 
کامپیوتر نگارش شده  است؛ ویژگی  بارز این کتاب 

وجود تمرین های جذاب و هدفمند در هر مبحث است. 
مطالعة این کتاب برای دانش آموزان عالقه مند به 

شرکت در مسابقات و المپیادهای ریاضی، دبیران، 
دانشجویان و سایر عالقه مندان مفید است. 

تأیید شدۀ 

سازمان پژوھش 

و برنامه ریزی 

آموزشی

شابک:978-964-318-448-3

        علی رضا علیپور

هدف مجموعة کتاب های روش های ترکیبیات،
آموزش روش های حل مسئله های ترکیبیات در 

المپیادهای ریاضی و کامپیوتر است. 
این کتاب به منظورآمادگی برای شرکت درآزمون های 

مرحلة دوم و مراحل باالتر المپیادهای ریاضی و 
کامپیوتر نگارش شده  است؛ ویژگی  بارز این کتاب 

وجود تمرین های جذاب و هدفمند در هر مبحث است. 
مطالعة این کتاب برای دانش آموزان عالقه مند به 

شرکت در مسابقات و المپیادهای ریاضی، دبیران، 
دانشجویان و سایر عالقه مندان مفید است. 

تأیید شدۀ 

سازمان پژوھش 

و برنامه ریزی 

آموزشی

شابک:978-964-318-448-3

        علی رضا علیپور

هدف مجموعة کتاب های روش های ترکیبیات،
آموزش روش های حل مسئله های ترکیبیات در 

المپیادهای ریاضی و کامپیوتر است. 
این کتاب به منظورآمادگی برای شرکت درآزمون های 

مرحلة دوم و مراحل باالتر المپیادهای ریاضی و 
کامپیوتر نگارش شده  است؛ ویژگی  بارز این کتاب 

وجود تمرین های جذاب و هدفمند در هر مبحث است. 
مطالعة این کتاب برای دانش آموزان عالقه مند به 

شرکت در مسابقات و المپیادهای ریاضی، دبیران، 
دانشجویان و سایر عالقه مندان مفید است. 

تأیید شدۀ 

سازمان پژوھش 

و برنامه ریزی 

آموزشی

دایره ها
تألیف َدن پدو

ترجمة مهدی مدغم
هندسه، هم یک هنر است و هم یک علم، و پرداختن به آن بسیار لذت بخش و آسان 
است. دایره در هندسه نقشی اساسی دارد و پاسخ بسیاری از مسائل در ریاضیات 
محض، کاربردی و سایر علوم است. در این کتاب پس از بیان خالصه  ای از هندسة 
دایره ها، به مباحث تازه  ای در این زمینه پرداخته می شود که بی شک برای عالقه مندان 

به هندسه بسیار جذاب است.

از ِاردوش تا کی ِیف
تألیف راس هانسبرگر

ترجمة علی ساوجی
در این کتاب، راه حل مسئله های بسیاری که در المپیادهای ملی کشورهای مختلف و 
المپیادهای بین المللی، از شاخه های گوناگون ریاضیات مقدماتی از جمله هندسه، نظریة 
اعداد، احتماالت و ترکیبیات مطرح شده اند، تشریح شده است تا داوطلبان شرکت در 

این المپیادها آمادگی الزم را پیدا کنند.

روش های ترکیبیات 
تألیف علی رضا علیپور

هدف مجموعه کتاب های روش های ترکیبیات، آموزش روش های حل مسئله های ترکیبیات 
در المپیادهای ریاضی و کامپیوتر است. این کتاب به منظور آمادگی برای شرکت در 
آزمون مرحلة دوم المپیادهای ریاضی و کامپیوتر نگارش شده است. ویژگی بارز این 

کتاب، وجود تمرین های جذاب و هدفمند در هر مبحث است.

شابک:978-964-318-448-3

        علی رضا علیپور

هدف مجموعة کتاب های روش های ترکیبیات،
آموزش روش های حل مسئله های ترکیبیات در 

المپیادهای ریاضی و کامپیوتر است. 
این کتاب به منظورآمادگی برای شرکت درآزمون های 

مرحلة دوم و مراحل باالتر المپیادهای ریاضی و 
کامپیوتر نگارش شده  است؛ ویژگی  بارز این کتاب 

وجود تمرین های جذاب و هدفمند در هر مبحث است. 
مطالعة این کتاب برای دانش آموزان عالقه مند به 

شرکت در مسابقات و المپیادهای ریاضی، دبیران، 
دانشجویان و سایر عالقه مندان مفید است. 

تأیید شدۀ 

سازمان پژوھش 

و برنامه ریزی 

آموزشی

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب
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هندسه 
از ابتدا تا...

تألیف ارشک حمیدی
این کتاب دربارة هندسة مقدماتی است و رویکرد آن »مسئله حل کردن« است. در هر 
فصل مفهوم ها ، تعریف ها و قضیه ها به تفصیل آمده اند و تقریبًا  برای هر یک از آن ها، 
مسئله  یا مسئله هایی حل شده آورده شده  است. در پایان هر فصل هم تعدادی تمرین 

برای کار مستقل آمده است.

مهارت در هندسه
تألیف امیر آجرلو

به  و  کرده  است  بیان  درک  قابل  و  منطقي  بیاني  با  را  هندسي  مباحث  کتاب،  این 
دانش آموزان عالقه مند، شیوه هاي حل مسئله هاي متنوع هندسي را مي آموزد.همچنین 
مباحث مورد نیاز براي حل مسئله هاي هندسة مرحلة اول المپیاد ریاضي را پوشش 
مي دهد و داوطلبان شرکت در این آزمون را با ایده هاي متنوع حل این مسئله ها آشنا 

مي  کند. 
دبیران درس هندسه می توانند از این کتاب براي حل مسئله  هاي خالقانه و دبیران 
المپیاد نیز می توانند از آن به عنوان منبع تدریس و تمرین استفاده کنند. دانش  آموزان 
نیز با مطالعة دقیق مثال ها و حل تمرین  ها، توان حل مسئله  هاي هندسه را در خود ارتقا 

خواهند داد.

گام آخر مرحلة دوم المپیاد ریاضی
تألیف مرتضی ثقفیان

این كتاب شامل چكیده اي از بیست آزمون آزمایشي برگزارشده در مدارس عالمه حلي، 
فرزانگان و عالمه طباطبایي است. براي بهبود محتواي كتاب، تغییراتي در ترتیب مسائل 
آزمون ها صورت گرفته و تعدادي از آزمون هاي آزمایشي سال هاي قبل هم به آن ها 
اضافه شده  است. مطالعة این كتاب برای دانش آموزاني كه مي خواهند توانایي حل 
مسئلة خود را محك بزنند، عالقه مندان به شركت در مرحلة دوم المپیاد ریاضي، و نیز 
معلماني كه مي خواهند دانش آموزان خود را با مسائل جالب توجه المپیاد ریاضي آشنا 

كنند، مفید است.

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب

کتاب های آمادگی 
برای المپیاد ریاضی



بها  2500 تومان

شاِبک  964-318-605-0 -978

مجموعه ي منابع آموزشي براي مرحله ي اّول المپيادهاي علمي شامل بيش از 40 عنوان كتاب 
المپيادهاي داخلي كشور  برنامه هاي درسي  براساس  كه  و مسائل است  تمرين  كتاب  و  درسي 
در رشته هاي رياضي، كامپيوتر، فيزيك، نجوم ، شيمي، زيست شناسي و ادبيات فارسي طراحي 
شده است. اين مجموعه را جمعي از مؤلفان باتجربه كه در تدريس كالس هاي المپياد سابقه ي 
ممتد دارند و استاداني كه سرپرستي تيم هاي المپياد جهاني را برعهده داشته اند تأليف و ويرايش 

كرده اند. 
     در طراحي و تأليف كتاب ها تالش شده است تا آنجا كه ممكن است تمام سرفصل هاي برنامه ي 
درسي  منبع  يك  عنوان  به  مي تواند  مجموعه  اين  بنابراين،  شود.  داده  پوشش  المپياد  درسي 
قابل اعتماد در كليه ي مدارس كشور كه دانش آموزان را براي رقابت در مسابقه هاي علمي آماده 
مي كنند استفاده شود. از طرف ديگر روش نگارش كتاب ها و وجود مثال هاي حل شده ي فراوان 
اين امكان را نيز فراهم مي كند تا دانش آموزان عالقه مند در اقصي نقاط كشور بتوانند، حتي بدون 

نياز به معلم، با مطالعه ي آنها خود را براي رقابت در المپيادهاي علمي آماده كنند.

کتاب هاي کامپیوتر اين مجموعه:

www.fatemi.ir
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آشنايی با الگوريتم ها
يحيی تابش

آشنايی با تركيبيات
سيد عباس موسوی

آشنايی با گراف ها
ياسر احمدی فوالدی

مسئله های مقدماتی المپياد كامپيوتر
ياسر احمدی فوالدی

المپيادهای كامپيوتر ايران)جلد اول(
ياسر احمدی فوالدی

المپيادهای كامپيوتر ايران)جلد دوم(
ياسر احمدی فوالدی

 آشنايی با
الگوريتم ها
يحیی تابش

مسئله های مقدماتی المپیاد کامپیوتر
تألیف یاسر احمدی فوالدی، هادی احمدی  فوالدی

در این کتاب با پرسش هایی ساده، مطالب پایه ای که دانش آموز باید در ترکیبیات برای 
شرکت در المپیاد بداند، بررسی می شوند. برخی از پرسش ها، ساده شدة پرسش های 
المپیاد های کامپیوتر و ریاضی اند، ولی برخی دیگر پرسش هایی ساده در زمینه های پایه ای 
مانند مبناها، لگاریتم ها، تصاعدها، و .... هستند. با تأمل در این پرسش ها، دانش آموز با 
نیازمندی های جبری در حل مسئله های المپیاد کامپیوتر آشنا می شود، و با پرسش هایی 
دربارة بخش پذیری و هم نهشتی ها، دانسته های مورد نیاز در زمینة نظریة اعداد برای 

حل مسئله های المپیاد کامپیوتر یادآوری می شوند.

المپیادهای کامپیوتر ایران 
تألیف یاسر احمدی  فوالدی، هادی احمدی فوالدی

در المپیاد کامپیوتر، »حل مسئله« بخش مهمی از این چالش است. بنابراین آشنایی با 
نمونه مسائل مطرح شده در این المپیاد ضروری است. مجموعة دو جلدی المپیادهای 
کامپیوتر ایران با همین هدف تدوین شده و در اختیار عالقه مندان به شرکت در این 
المپیاد و سایر دانش آموزان ممتاز دبیرستان ها قرار گرفته است. همچنین دانش پژوهان 
با استعدادهای برتر و سایر عالقه مندان نیز می توانند از آن بهره گیرند و به درک مناسبی 

از الگوریتم ها و به کارگیری آن ها در هنر برنامه نویسی دست یابند.
در این دو کتاب، مسائل سیزدهمین تا بیست و سومین دورة المپیاد کامپیوتر ایران 
با  از خوانندگان در خواست می شود چنانچه در حل مسئله ای  گردآوری شده است. 
دشواری مواجه شدند، ابتدا بکوشند با استفاده از راهنمایی ارائه شده و قدرت خالقیت 
و تفکر خود، مسئله را حل کنند و در صورتی که موفق نشدند، به راه حل ارائه شده در 

پایان کتاب مراجعه کنند.

آشنایی با الگوریتم ها
تألیف یحیی تابش

در المپیاد کامپیوتر، »حل مسئله« ـ به ویژه مسئله های الگوریتمی ـ بخش مهمی از این 
چالش است، از این رو آشنایی با روش های حل مسئله های الگوریتمی جهت آمادگی برای 
شرکت در المپیاد کامپیوتر ضروری است. در این کتاب، روش های مختلف طراحی الگوریتم ها 
طراحی  در  پیشرفته تر  روش های  و  بازگشتی،  و  استقرایی  الگوریتم های  از  اعم  ـ 

الگوریتم ها نظیر روش های برنامه ریزی پویا و روش حریصانهـ  توضیح داده شده اند. 

بها  0000 تومان

شاِبک  964-318-559-6 -978

مجموعه ي منابع آموزشي براي مرحله ي اّول المپيادهاي علمي شامل بيش از 40 عنوان كتاب 
درسي و كتاب تمرين و مسائل است كه براساس برنامه هاي درسي المپيادهاي داخلي كشور در 
رشته هاي رياضي، كامپيوتر، فيزيك، نجوم ، شيمي، زيست شناسي و ادبيات فارسي طراحي شده 
است. اين مجموعه را جمعي از مؤلفان باتجربه كه در تدريس كالس هاي المپياد سابقه ي ممتد 
تأليف و  برعهده داشته اند  را  المپياد جهاني  تيم هاي  استاداني كه تجربه ي سرپرستي  و  دارند 

ويرايش كرده اند. 
     در طراحي و تأليف كتاب ها تالش شده است تا آنجا كه ممكن است تمام سرفصل هاي برنامه ي 
درسي المپياد پوشش داده شود. بنابراين، اين مجموعه مي تواند به عنوان يك منبع درسي قابل 
اعتماد در كليه ي مدارس كشور كه دانش آموزان را براي رقابت در مسابقه هاي علمي كشور آماده 
مي كنند استفاده شود. از طرف ديگر روش نگارش كتاب ها و وجود مثال هاي حل شده ي فراوان 
اين امكان را نيز فراهم مي كند تا دانش آموزان عالقه مند در اقصي نقاط كشور بتوانند، حتي بدون 

نياز به معلم، با مطالعه ي آنها خود را براي رقابت در المپيادهاي علمي آماده كنند.

كتاب هاي فیزيک اين مجموعه:
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تر
یو
مپ
کا
اد   
پی
الم

 

ی
طم

 فا
ت

ارا
تش

ان
ی

سین
 ح

ضا
در

حم
دا

سی
ان

ير
ر ا

وت
پی

ام
ی ك

ها
اد 

پی
لم

ا

 منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی

تر
یو
مپ
کا
اد  
پی
الم

 
می

 عل
ای
ده
پیا
الم
ل 
 او
ی
له 
رح
ی م

برا
ی 
زش
مو
ع آ
ناب
 م

الكتريسيته، مغناطيس و موج
محمود بهمن آبادی و ...

شاره ها، حرارت و نور
امير آقامحمدی و...

مكانيك
امير آقامحمدی

مسأله های الكتريسيته، مغناطيس و موج
سيداحمدرضا حسينی

مسأله های شاره ها، حرارت و نور
سيداحمدرضا حسينی

مسأله های مكانيك
سيداحمدرضا حسينی/ روشن تورانی

مسأله های كوتاه المپيادهای فيزيك
سيداحمدرضا حسينی

آزمون های المپياد فيزيك
سيداحمدرضا حسينی

 المپیاد  های
كامپیوتر ايران

ياسر احمدی فوالدی

جلد اول

بها  0000 تومان

شاِبک  964-318-559-6 -978

مجموعه ي منابع آموزشي براي مرحله ي اّول المپيادهاي علمي شامل بيش از 40 عنوان كتاب 
درسي و كتاب تمرين و مسائل است كه براساس برنامه هاي درسي المپيادهاي داخلي كشور در 
رشته هاي رياضي، كامپيوتر، فيزيك، نجوم ، شيمي، زيست شناسي و ادبيات فارسي طراحي شده 
است. اين مجموعه را جمعي از مؤلفان باتجربه كه در تدريس كالس هاي المپياد سابقه ي ممتد 
تأليف و  برعهده داشته اند  را  المپياد جهاني  تيم هاي  استاداني كه تجربه ي سرپرستي  و  دارند 

ويرايش كرده اند. 
     در طراحي و تأليف كتاب ها تالش شده است تا آنجا كه ممكن است تمام سرفصل هاي برنامه ي 
درسي المپياد پوشش داده شود. بنابراين، اين مجموعه مي تواند به عنوان يك منبع درسي قابل 
اعتماد در كليه ي مدارس كشور كه دانش آموزان را براي رقابت در مسابقه هاي علمي كشور آماده 
مي كنند استفاده شود. از طرف ديگر روش نگارش كتاب ها و وجود مثال هاي حل شده ي فراوان 
اين امكان را نيز فراهم مي كند تا دانش آموزان عالقه مند در اقصي نقاط كشور بتوانند، حتي بدون 

نياز به معلم، با مطالعه ي آنها خود را براي رقابت در المپيادهاي علمي آماده كنند.

كتاب هاي فیزيک اين مجموعه:

www.fatemi.ir
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الكتريسيته، مغناطيس و موج
محمود بهمن آبادی و ...

شاره ها، حرارت و نور
امير آقامحمدی و...

مكانيك
امير آقامحمدی

مسأله های الكتريسيته، مغناطيس و موج
سيداحمدرضا حسينی

مسأله های شاره ها، حرارت و نور
سيداحمدرضا حسينی

مسأله های مكانيك
سيداحمدرضا حسينی/ روشن تورانی

مسأله های كوتاه المپيادهای فيزيك
سيداحمدرضا حسينی

آزمون های المپياد فيزيك
سيداحمدرضا حسينی

المپیاد  های
 كامپیوتر ايران

ياسر احمدی فوالدی

جلد دوم

کتاب های آمادگی برای المپیاد کامپیوتر 

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب

تقدیر شدة نهمین 
دورة جشنوارة رشد
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معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب

کتاب های آمادگی 
برای المپیاد کامپیوتر

آشنایی با گراف ها
تألیف سّید عباداهلل  محمودیان، یاسر احمدی فوالدی

این کتاب به بیان مفاهیم اولیة مورد نیاز در گراف ها برای شرکت در المپیادهای ریاضی 
و کامپیوتر می پردازد. تالش بر این بوده است که با ارائة بسیاری از شکل های رسم شدة 
گراف ها و تأکید بر شهود، مفاهیم به زبانی ساده و به طور مختصر، به گونه ای بیان شوند 
که خواندن کتاب، پیش نیاز الزم نداشته باشد و نیز در مدت کوتاهی، فرد به مهارت مورد 
نیاز دست یابد. برای بیان ساده تر مطالب کتاب، قضیه ها به طور رسمی ثابت نشده اند و 

برای هر قضیه، طرحی از یک اثبات بیان شده است. 

مسئله های الگوریتمی 
برنامه نویسی و نظری

جلد اول

تألیف محمد قدسی، محمد مهدیان
این کتاب شامل مسئله  هایی است که در اردوهای آمادگی تیم های ملی المپیاد کامپیوتر 
این  مطالعة  دارند.  الگوریتمی  ماهیت  همگی  و  شده  اند  مطرح  مختلف  دوره های  در 
کتاب، عالوه بر دانش آموزان عالقه مند به شرکت در المپیاد کامپیوتر، برای دانشجویان 

رشته های ریاضی و مهندسی کامپیوتر و همة عالقه مندان به علم کامپیوتر مفید است.

معماهای الگوریتمی
تألیف محمد قدسی، یاشار گنجعلی

این کتاب برای کسانی تهیه شده  است که هم به مسئله های معماگونه عالقه مندند، هم 
به مسئله هایی که ماهیت الگوریتمی دارند. در این کتاب تعداد زیادی مسئله آمده است 
که حل کردن آن ها نیاز به معلومات خاصی ندارد و تنها به قوة ابتکار و خالقیت خواننده 
متکی است. مطالعة این کتاب برای دانش آموزان عالقه مند به شرکت در المپیادهای 
کامپیوتر و ریاضی، دانشجویان و تمامی عالقه مندانی که به گسترش توانایی های خود در 

تفکر الگوریتمی تمایل دارند، مفید است.

بها  5500 تومان

شاِبک  964-318-636-4 -978

مجموعه ي منابع آموزشي براي مرحله ي اّول المپيادهاي علمي شامل بيش از 40 عنوان كتاب 
المپيادهاي داخلي كشور  برنامه هاي درسي  براساس  كه  و مسائل است  تمرين  كتاب  و  درسي 
در رشته هاي رياضي، كامپيوتر، فيزيك، نجوم ، شيمي، زيست شناسي و ادبيات فارسي طراحي 
شده است. اين مجموعه را جمعي از مؤلفان باتجربه كه در تدريس كالس هاي المپياد سابقه ي 
ممتد دارند و استاداني كه سرپرستي تيم هاي المپياد جهاني را برعهده داشته اند تأليف و ويرايش 

كرده اند. 
     در طراحي و تأليف كتاب ها تالش شده است تا آنجا كه ممكن است تمام سرفصل هاي برنامه ي 
درسي  منبع  يك  عنوان  به  مي تواند  مجموعه  اين  بنابراين،  شود.  داده  پوشش  المپياد  درسي 
قابل اعتماد در كليه ي مدارس كشور كه دانش آموزان را براي رقابت در مسابقه هاي علمي آماده 
مي كنند استفاده شود. از طرف ديگر روش نگارش كتاب ها و وجود مثال هاي حل شده ي فراوان 
اين امكان را نيز فراهم مي كند تا دانش آموزان عالقه مند در اقصي نقاط كشور بتوانند، حتي بدون 

نياز به معلم، با مطالعه ي آنها خود را براي رقابت در المپيادهاي علمي آماده كنند.

کتاب هاي کامپیوتر اين مجموعه:

www.fatemi.ir

تر
یو
مپ
کا
اد   
پی
الم

 

 منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی

تر
یو
مپ
کا
اد  
پی
الم

 
می

 عل
ای
ده
پیا
الم
ل 
 او
ی
له 
رح
ی م

برا
ی 
زش
مو
ع آ
ناب
 م

آشنايی با الگوريتم ها
يحيی تابش

آشنايی با تركيبيات
سيد عباس موسوی

آشنايی با گراف ها
سيد عباداهلل محموديان، ياسر احمدی فوالدی

مسأله های مقدماتی المپياد كامپيوتر
ياسر احمدی فوالدی، هادی احمدی فوالدی

المپيادهای كامپيوتر ايران)جلد اول(
ياسر احمدی فوالدی

المپيادهای كامپيوتر ايران)جلد دوم(
هاياسر احمدی فوالدی
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سّید عباداهلل محموديان، ياسر احمدی فوالدی 
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معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب



کتاب های علمی - عمومی
نام گذاری بر بی نهایت ها

تألیف لورن گراهام، ژان میشل کانتور 
ترجمة رحیم زارع نهندی 

محور اصلی این کتاب درخشان، تالقی پرشور خالقیت ریاضی و تفکرات عرفانی در مورد 
پیدایش نظریة مجموعه ها در روسیه در اوایل سدة بیستم میالدی است.

شرح تمایز توسعة این نظریه در فرانسه، داستان را واضح تر می کند. کتاب با ترسیم 
زندگی ریاضی دانان بزرگ مورد بحث، مهیج تر می شود: مؤلفان توصیفی موجز، استادانه 
و استوار از مفهوم بی نهایت ارائه می کنند که برای خوانندگانی که با ریاضیات آشنایی 

چندانی ندارند هم فهمیدنی است.

کمدی منطق  
سفری حماسی در پی حقیقت

تألیف آپوستولوس دوکسیادیس، کریستوس  پاپادیمیتریو
ترجمة امیرحسین اصغری

برتراند راسل، قهرمان اصلي كمدي منطق، یكي از بزرگ ترین فالسفة معاصر و یكي از 
شناخته شده ترین پایه گذاران مباني ریاضیات است. كمدي منطق به همان تعبیر كمدي 
است كه اثر بزرگ دانته، كمدي الهي، كمدي است: سفري از تاریكي به روشني. كمدي 
منطق، رماني تاریخي است كه قهرمانان اصلي آن، راسل، كانتور، فرگه، هیلبرت، گودل و 
ویتگنشتاین مسیري بسیار ناهموار را براي دست یابي به حقیقت طي مي كنند؛ مسیري 
كه بعضي از آن ها را به مرز جنون مي كشاند، و بعضي را از مرز مي گذراند. اما داستان 

پایاني خوش دارد.

نظریة جاویدان
تألیف شارون برچ مك گرین 

ترجمة محمدرضا مشکانی 
نظریة جاویدان، گزارشی جذاب از نظریه ای در احتمال برای محاسبة احتمال علت های 
مختلف یک پیشامد است.  کاربردهای جالب نظریة جاویدان در حل مسائل علمی، اقتصادی 

و اجتماعی، این نظریه را به یکی از ابزارهای علمی رایج امروزی تبدیل کرده است.
کاربست های جالب این نظریه درمسائل خطیر و بسیار گوناگون، تصویری از تحول و 
تکامل یک نظریة علمی را گزارش می کند. گفته اند که کاربرد آن در شکستن رمز نیروی 

دریایی آلمان در جنگ جهانی دوم، مدت جنگ را دو سال کوتاه تر کرد.  

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب
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ریاضیات و فیزیك
تألیف یوری منین 

ترجمة محمد علی جعفری
موضوع کتاب، پیوند ریاضیات با فیزیک است. بحث کتاب در این مورد است که چگونه  
ریاضیات، انگاره های عقالنی خود را به مهم ترین مفاهیم انتزاعی فیزیک )مدل ها( نسبت 

می دهد؛ انگاره هایی که از تأثیرات مستقیم تجربه و آزمایش فراترند.
نویسنده در آغاز نگارش این کتاب پی برد که حجم کتاب برای توضیح معنای »و« در 
عنوان کتاب کفایت نمی کند. این دو علم، که زمانی شاخة واحدی از درخت معرفت بودند، 
در زمانة ما تا حدودی از هم جدا شده اند. یکی از دالیل این امر این است که در این 

قرن، هر دو درگیر خودکاوی و گسترش درونی خود بوده اند.

انفجار ریاضیات
تألیف انجمن ریاضی فرانسه، انجمن ریاضیات کاربردی و صنعتی فرانسه

ترجمة ارسالن شادمان
این کتاب ترجمة فارسی کتابی است که انجمن های ریاضی فرانسه منتشر کرده اند. این 
کتاب، مفاهیمی از کدنگاری  گرفته تا پردازش تصاویر، از فروش های مزایده ای گرفته 
تا صنایع هوانوردی، از دیسک های نوری گرفته تا تلفن همراه، از فیزیک ذرات بی نهایت 
کوچک گرفته تا ژنتیک مولکولی، از دنیای اقتصاد و امور مالی گرفته تا فناوری پیشرفته، 
از دنیای آکادمیک تا جهان صنعت، و... از کاربردهای ریاضی در علوم مختلف را به تصویر 

کشیده است.

مقدمه ای کوتاه بر ریاضیات
تألیف تیموتی گاورز 

ترجمة مهران اخباریفر
این کتاب مقدمه ای است که تیموتی گاورز، یکی از ریاضی دانان نامی، در آن می کوشد 
تفاوت های میان ریاضیات پیشرفته و ریاضیات مدرسه ای را روشن سازد. با خواندن این 
کتاب می توان مفاهیمی چون »بی نهایت«، »فضای منحنی« و »عدد موهومی« را به سادگی 
درک کرد. اگر بتوان گفت که این کتاب پیامی دارد، آن پیام این است که باید انتزاعی 
اندیشیدن را یاد گرفت، چون با این کار، بسیاری از مشکالت فلسفی خود به خود از 
میان می روند. این کتاب با نوعی انتزاع سروکار دارد که مرتبط با فرایند بیرون کشیدن 

ویژگی های اساسی یک مسئلة مربوط به جهان واقعی است. 

کتاب های 
علمیـ  عمومی

معرفی شدة 

دبیرخانة کتاب های 

آموزشی رشد 

به  عنوان کتاب 

منا سب
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رهیافتی به تاریخ ریاضیات در ایران معاصر
گردآوری و نگارش  فرید قاسملو 

یکی از حوزه های کمتر بررسی شدة تاریخ علم در ایران، دورة معاصر آن )از نیمه های 
حکومت قاجار تاکنون(است. بررسی این دوره از تاریخ علم ایرانی هم نظریه پردازی، هم 
منبع شناسی و هم روش شناسی خاص خود را دارد که بر این اساس، پژوهش دربارة آن 

را با ادوار گذشتة تاریخ علم در ایران متفاوت ساخته است.
ناظر به این سه اصل )نظریه پردازی، منبع شناسی و روش شناسی( کتاب حاضر نگاهی 
دارد به تکوین دانش ریاضی در ایران در دورة معاصر)از نیمة حکومت قاجار(، با تأکید بر 
هنگام تأسیس دارالفنون تا برپایی مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات )پژوهشگاه 
دانش های بنیادی فعلی( در تهران. در کتاب حاضر در چهارده فصل، گوشه های مختلفی 
از تاریخ ریاضیات در ایران معاصر شامل تأسیس دارالفنون و دانش ریاضی در آن؛ 
تأسیس دانشگاه تهران و گروه ریاضی آن؛ چگونگی پیدایش انجمن ریاضی ایران و مانند 

آن مورد بحث قرار گرفته است.

خوارزمی 
بنیان گذار جبر

تألیف کارونا برزینا
ترجمة حسن ساالری

محمدبن موسی خوارزمی، چنانکه سارتن در کتاب مقدمه بر تاریخ علم می گوید، یکی از 
بزرگ ترین ریاضی دانان همة اعصار به شمار می آید. او با نگارش کتاب الجبر و المقابله، 
شاخة جدیدی از ریاضیات را به نام جبر بنیان نهاد و با نگارش کتاب الجمع و التفریق 
بحساب الهند، جهانیان را با شیوة حساب و ارقام هندی، یعنی همین شیوة حساب و 
به  صورت واژة  را  نام خوارزمی  بود که  امروزی، آشنا کرد. همین کتاب  عدد نویسی 
الگوریتم )تلفظ التین واژة خوارزمی( در زبان های اروپایی ماندگار کرد. این کتاب را پس 
از ترجمه، یونس کرامتی، پژوهشگر تاریخ علم، ویرایش ِاسنادی کرد. مترجم با راهنمایی 
او ، مطالب کوتاهی را درون کادرهایی جدا از متن به آن افزوده است تا فهم مطالب کتاب 

برای خوانندگان آسان تر شود. 



تلفنآدرسنام کتاب فروشینام شهر
66961728خیابان انقالب - خیابان دانشگاه - نبش خیابان شهدای ژاندارمری فاطمیتهران
66951569خیابان انقالب - 12 فروردین - کوچه نوروز - پالک 7كتاب نوینتهران
66۴123۴2خیابان  انقالب  - پاساژ فروزنده قائم تهران
88970۴62خیابان فاطمی - روبه روی هتل اللهنشر مرکزتهران
22781733شریعتیـ  اتوبان صدرـ خروجی بهار جنوبیـ  نبش بن بست نیکبختمن و کتابتهران
877۴1000کریمخانـ  ایرانشهرـ  پارک هنرمندانهنرمندانتهران
66۴05385خیابان انقالب -  بین اردیبهشت و فروردین صانعی تهران
8802۴086یوسف  آبادـ  میدان سلماسـ  پالک 8فرح بخشتهران
66۴8702۴خیابان انقالب - جنب بانك صادرات - پالك 1۴8۴كتاب كودك تهران
۴۴0۴3090فلكة دوم صادقیه - آیت اهلل  كاشانی - ابتدای رامین شمالیكتابشهر ایرانتهران
22062626سعادت آبادـ  میدان کاجـ  پاساژ کسریـ  شمارة 9کلکتهران
66۴13998خیابان  انقالب - مقابل  دانشگاه  تهران -  پالك  13۴6گوتنبرگ  تهران
669۴1۴83ستارخانـ  مقابل نمازی سومـ  نبش کوچة اکبریان آذرمفیدتهران
66۴092۴3خیابان انقالب - چهارراه ابوریحان - پالك 1158 مولی تهران
8879727۴میدان ونکـ  خیابان پردیسـ  نبش کار و تجارتـ  پالک 338 شهر کتاب ونک تهران
22550۴73پاسدارانـ  بین گلستان 3 و ۴ـ  جنب ساندویچ ویداـ  پالک 25/2نقشتهران
88796993خیابان ونكـ  خیابان كار و تجارتـ  پالك 25  نگارش ونکتهران
22878726خیابان شریعتیـ  بعد از حسینیه ارشادـ  نبش کوچة آسا  بهشت ترنجستانتهران
۴۴280019ستارخانـ  مابین اتوبان و برق آلستومـ  پالک 670نورتهران
88925869پایین تر از میدان  ولیعصر -  شمارة 637 هاشمی  تهران
88832038خیابان كریم خان - روبه روی داروخانة سیزده آبان - پالك 78یساولی تهران
77692020نارمکـ  خیابان گلستانـ  مقابل داروخانة شهریارـ  پالک 151بانک کتاب جهانشاهیتهران
22۴5۴30میدان شهداـ  پاساژ اتحادـ  طبقة دوماندیشهاراک
222800۴خیابان مخابراتـ  طبقة پایین ادارة پستگزینة درستاراک

22۴2667خیابان  خیام جنوبی  - پاساژ ارك ظرافتارومیه
2211339امام حسین - باغ  گل  دسته - درب  شرقی  بازار هنر فرهنگیان اصفهان
22160۴0خیابان آمادگاه - روبه روی هتل  عباسی - طبقة  پایین بهروز اصفهان
36635110خیابان شیخ صدوق شمالیـ  ابتدای شیخ مفیدپدراماصفهان
32121335دروازه دولتـ  خیابان باب الرحمهـ  ارگ عظیم جهان نما سمپاداصفهان
2227832خیابان سید علی خان - كوی فتح آباد - پالك 118 گلفام  اصفهان
2226۴۴5خیابان فلسطین - ساختمان  نویدنوشته اصفهان
۴3336310خیابان ولیعصر شمالیـ  خیابان شهید باباییـ  پالک1۴مهرگانالیگودرز

22163۴5خیابان حافظ -  بین  سیروس  و نادری رشداهواز
2227782خیابان چهارسوق  حمدی  بابل

5250103خیابان پاسداران - روبه روی آموزش و پرورش دانشگاه بابلسر
3۴26۴567خیابان بیمارستانـ  جنب پاساژ مولوی كردكتاب آیندهبانه

22۴8060مابین چهارراه امیریه و مخابرات - كوچة شهید رنجبر شهر دانشبجنورد
۴231229خیابان شهید چمران - پاساژ نادر -  پالك 59راهیان دانشبرازجان
2629550خیابان شهدا - پاساژ آینهوالیتبروجرد
۴22۴221ابتدای بلوار سعدیاندیشهبروجن
۴521067بلوار هاشمی نژاد- جنب پارک ملتتربیتبهشهر
2222221خیابان مدرس - نبش مدرس )2( - ساختمان خوارزمیخوارزمی بیرجند
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تلفنآدرسنام کتاب فروشینام شهر
5561961خیابان امام - روبه روی سه راه طالقانیشایسته تبریز
3362929نرسیده به چهارراه آبرسان - روبه روی كوی بزرگمهر  فروزش  تبریز
3301۴67خیابان ولیعصر - نرسیده به فلكة بازار فروزش3تبریز
532۴۴38بلوار امام خمینیـ  پاساژ دوست خواهـ  طبقة اولکالجچابهار

221383۴بین  میدان  شهدا و چهارراه  فرهنگ نشروقلم خرم آباد
352۴6829 پاساژ مطبخانـ  طبقة اولمهرگاندامغان
2223637خیابان امام  خمینی مژده  رشت
22۴۴۴88ابتدای خیابان  سعدی مهرانرشت
32326۴۴فلكة  گاز - ابتدای  خیابان  نامجو وارسته  رشت

5239755میدان شهدا - پاساژ صادقی خورشید شبرفسنجان
322۴۴81میدان  انقالب -  ابتدای  خیابان سعدیشهرکتاب زنجان
332۴516میدان  انقالب - مقابل سینما قدس سابقفرهنگزنجان
2261289سیدجان - خیابان محمد کافیپژواکزنجان
2221807 خیابان  انقالب -    كوچة بوستان مدرسه ساری
2229296خیابان فرهنگ -  سه راه ایران پورمعارفساری
32۴1372خیابان پیام نور - چهارراه بهمن فدکشهرکتابساری
227۴۴۴0خیابان  امام - جنب  سپاه پاسداران نوروزی سنندج
2261289خیابان احمد کافیپژواکسیرجان
091771259۴9خ رودکیارمغان هنرشیراز
629۴605بلوار مطهری جدید - مجتمع نسترنبانك  كتابشیراز
6277338فلكة  نمازی -  اول  خیابان  مالصدرامحمدی  شیراز
6265032میدان ارمـ  دانشگاه شیرازـ  ابتدای ورودیانتشارات دانشگاهشیراز

2229397خیابان امام خمینی - چهارراه امام خمینیكتاب مبینفردوس
3333287خیابان خیام شمالیـ  روبه روی بانك تجارتآریاكتابقزوین

77۴8767خیابان ارم - پاساژ قدس - پالك  90میرمحمدی قم
7830375خیابان ارم - روبه روی پاساژ قدسیادگارقم
32228079 خیابان  شهید بهشتی - خیابان فاطمیهفجر كرجكرج
36502303فردیسـ  فلکة 5ـ  خیابان 51 غربیفرهنگكرج

3287۴55خیابان پاسداران - پاساژ شاهو - طبقة همکففرهنگ)ژنا(کردستان
32۴69600 خیابان بهشتیبانک کتاب آزادیكرمان

723۴987دبیر اعظم -  پاساژ سروش  - طبقة  دوم كتاب دانش  كرمانشاه
7231099خیابان خواجه نصیر جنوبیـ  جنب ادارة فرمانداریـ  پالك 22ری رامراغه
2210500میدان بیمارستان امام رضا - ابتدای خیابان رازیبه نشرمشهد
852۴878خیابان  17شهریور - خیابان عنصری غربی  دارالفنون مشهد
2252908خیابان سعدی - پاساژ مهتاب  - طبقة  همكف دانیال  دامونمشهد
221222۴خیابان  امام - جنب  ادارة كل  آموزش  و پرورش ضریح آفتاب مشهد
22۴1۴56خیابان سعدیـ  پاساژ مهتابـ  طبقة 2-مانامشهد

2211770خیابان  فردوسی  شمالیدانشنیشابور
36267071مسجد جامع شهرك رضی فرهنگیان - خیابان مفتح - پالك 29كتاب فروشی قلمورامین
2517595میدان امام - ابتدای خیابان شریعتیجهان  دانشهمدان

6261770میدان  آزادی  - روبه روی  شهرداری چشمك یزد
3626۴۴79خیابان شهید چمران - روبه روی بانک صادراتفرهنگیزد
6280172خیابان کاشانی - خیابان قریشی - پالک 9انتشارات کودکانیزد



خرید اینترنتی
به  فاطمی  انتشارات  سایت  به  مراجعه  با  می توانید  شما 
نشانی www.fatemi.ir  و خرید آنالین، از 10 درصد تخفیف 
)در  پیک  روش  سه  به  ارسال  امکان  شوید.  برخوردار 

تهران(، پست سفارشی و پست پیشتاز وجود دارد. 
نیز  سفارش  تحویل  هنگام  فاکتور  مبلغ  پرداخت  ضمناً 

ممکن است. 

مراجعه به فروشگاه کتاب فاطمی
نشانی: تهران، خیابان انقالب، 

خیابان دانشگاه، نبش خیابان شهدای ژاندارمری
تلفن: 66973478 ـ 66961728  

نمابر: 66973710
ساعت کار فروشگاه : شنبه تا پنج شنبه : 8:30 - 19

مراجعه به نمایندگی  های فروش
ایران  شهرهای  سایر  و  تهران  در  فاطمی  انتشارات 
نمایندۀ فروش دارد. با مراجعه به کتابفروشی محل 
را  فاطمی  انتشارات  کتاب  های  می  توانید  خود  اقامت 
انتشارات  نمایندگی  های  از  اطالع  برای  کنید.  تهیه 
فاطمی و مراکز فروش در شهر خودتان، لطفاً به سایت 
و  فروش  واحد  با  یا  کنید  مراجعه  فاطمی  انتشارات 

بازاریابی تماس بگیرید.  خرید از طریق تلفن 
با   19 تا   8:30 ساعت  از  پنج شنبه،  تا  شنبه  از  می توانید  شما 
فروشگاه کتاب فاطمی تماس بگیرید و کتاب های مورد نظر خود 
را سفارش دهید. ارسال کتاب ها در تهران از طریق پیک حداکثر 
تا 48 ساعت و در شهرستان ها از طریق پست پیشتاز یا  سفارشی 

انجام می شود.

10 درصد تخفیف 
برای خرید از سایت و فروشگاه کتاب فاطمی

شیوه های  خرید

به  زودی منتشر می شود
جبر خطی

تألیف شلدون اکسلر
ترجمۀ علیرضا حسین خان
نظریۀ مقدماتی گراف ها

تألیف سعید اکبری

مسأله های ریاضی عمومی 
برگزیده ای از مسئله های معتبرایران وآمریکا

تألیف سعید اکبری



دفتر انتشارات: تهران، میدان فاطمی، خیابان جویبار،
 خیابان میرهادی شرقی، پالک  14، کد پستی: 1415884741         

 تلفن: 88945545 )20 خط(       نمابر: 88944062  

فروشگاه کتاب: تهران، خیابان انقالب، 
 خیابان دانشگاه، نبش خیابان شهدای ژاندارمری
 تلفن: 66961728         نمابر: 66973710


