
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
ترجمه هرمز شهرياری-آيمر توت ٢ ٢۵٣۶ ١  هندسه نااقليدسی پيش از اقليدس 
 چرخ در رياضيات جديد دکتر عليرضا اميرمعز ٢۴ ٢۵٣۶ ١
 آشنايی با نظريه گروهها  ترجمه محمدحسين احمدی-مارتين گاردنر ٣٠ ٢۵٣۶ ١
بوط به تاريخ رياضيات آثار مر غالمحسين صدری افشار ۴١ ٢۵٣۶ ١

 در زبان فارسی 
 عشق به حساب - ۴٧ ٢۵٣۶ ١
 ترجمه دکتر محسن مدرس -بوشل.و ۴٨ ٢۵٣۶ ١

 رضوی
 چرا فضا دارای سه بعد است؟

فهرست برخی رصدخانه ها که به  - ۵۴ ٢۵٣۶ ١
 دست ايرانيان ساخته شده 

ترجمه پرويز شهرياری-آرت بوخوالد ۵۵ ٢۵٣۶ ١  نمی توانند چرا پدر و مادرها 
 مسأله ها را حل کنند

 رمز و راز عددها - ۵۶ ٢۵٣۶ ١
 آموزش رياضی علی اکبر عالم زاده ۵٧ ٢۵٣۶ ١
ترجمه پرويز حبيب پور-آرکادی گروموف ۶١ ٢۵٣۶ ١  هنر پيشه رياضيدان 
فهرست برخی کارهای ايرانيان  غالمحسين صدری افشار ٧۵ ٢۵٣۶ ١

در زمينه رياضيات نجومی و 
 نجوم

داويد (بزرگان دانش رياضی - ٨٢ ٢۵٣۶ ١
)هيلبرت  

 فاجعه اسکندريه  ترجمه پرويز شهرياری-به لوو.ه ٨۶ ٢۵٣۶ ١
ترجمه پرويز شهرياری-چيستياکوف.ای ٨٩ ٢۵٣۶ ١  عدد در بند خرافات 
١٣بازی با عدد  - ١٠٧ ٢۵٣۶ ١  
 پاسخ رمز و راز عددها - ١٠٨ ٢۵٣۶ ١

 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 هندسه پوشه ها دکتر عليرضا اميرمعز ٢ ٢۵٣٧ ١
ترجمه هرمز شهرياری-دان پدو ٨ ٢۵٣٧ ١ هندسه شيرين و -توپولوژی 

 اسرارآميز
 هندسه افالک ترجمه پرويز شهرياری ٢٣ ٢۵٣٧ ١
 علی -ترجمه احمدبيرشک-بروس مزرو ٢۵ ٢۵٣٧ ١

 اکبر عالم زاده
    

 هندسه،راهی به رياضيات

 رياضيات در پای فوتباليستها  بهروز مشيریترجمه ۴٠ ٢۵٣٧ ١
 تربيت معلم رياضی محمدحسين احمدی ۴۵ ٢۵٣٧ ١
 رمز و راز عددها - ۵٨ ٢۵٣٧ ١
 يادی از گذشته هوشنگ شکرائيان ۵٩ ٢۵٣٧ ١
حل مسأله های منطقی به کمک  ترجمه پرويز شهرياری-ياروسالوشه ديوی ۶٢ ٢۵٣٧ ١

 گرافها



دان به معشوقنامه رياضي - ٧٧ ٢۵٣٧ ١  
ابتکارات علمی ابوالوفای  جعفر آقايانی چاوشی ٧٩ ٢۵٣٧ ١

 بوزجانی در مثلثات
 شگفتيهای عدد پرويز شهرياری ٩٠ ٢۵٣٧ ١
فرانک سونتز-جوليوس گلدبرگ ٩٢ ٢۵٣٧ ١  امتحان رياضی در شوروی 
 پاسخ رمز وراز عددها و شکلها - ١٠٧ ٢۵٣٧ ١
٢ ١۵٣٧    

دهنويسن صفحه سال شماره  عنوان 
ترجمه پرويز شهرياری.سوروکين.آ ۴ ٢۵٣۶ ٣  جبر بول و مسأله های منطقی 
 مسأله جهار رنگ محمد حسين احمدی ١۴ ٢۵٣۶ ٣
 انتقال،ناواهو و بازی با نخ دکتر عليرضا اميرمعز ١٨ ٢۵٣۶ ٣
يک عدد طاليی-فی  ترجمه هرمز شهرياری-مارتين گاردنر ٢٨ ٢۵٣۶ ٣  
ن کتاب رياضی چاپ قديمتري - ۴٣ ٢۵٣۶ ٣

 مکزيک 
 خليل بن ابی بکر آملی - ۴۴ ٢۵٣۶ ٣
انديشه هايی درباره دانش و  دکتر محسن هشترودی ۴۵ ٢۵٣۶ ٣

صنعت و هنر آينده و کاربرد 
 رياضيات در آنها

 رياضيات و هواشناسی پرويز شهرياری ۵٢ ٢۵٣۶ ٣
 حاشيه بر هواشناسی - ۵٣ ٢۵٣۶ ٣
رجمه بهروز مشيری ت-هينريش تينزه ٧۶ ٢۵٣۶ ٣  ترسيم هفده ضلعی منتظم 
ترجمه غالمحسين صدری افشار-اسميت ٨۵ ٢۵٣۶ ٣  تقويم تاريخ رياضيات 
 يک معمای کهن - ١٠١ ٢۵٣۶ ٣
 يک مسأله هندی - ١٠١ ٢۵٣۶ ٣
 بزرگان دانش رياضی  - ١٠٢ ٢۵٣۶ ٣
 پاسخ مسأله های جبر بول - ١٠٧ ٢۵٣۶ ٣

 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 رياضيات در زيست شناسی ترجمه پرويز شهرياری ١ ٢۵٣٧ ٢
 معرفی کتاب هوشنگ شکرائيان ٢٠ ٢۵٣٧ ٢
 شطرنج و کامپيوتر جعفرقلی بيات ٢۵ ٢۵٣٧ ٢
 رمز و راز اعداد - ۴۴ ٢۵٣٧ ٢
 شطرنج چهار نفره - ۴۵ ٢۵٣٧ ٢
 حمله و عقب نشينی در استقرا دکتر عليرضا اميرمعز ۴٧ ٢۵٣٧ ٢
 پاسخ رمز و راز اعداد - ۵١ ٢۵٣٧ ٢
ترجمه هرمز شهرياری-مارتين گاردنر ۵٢ ٢۵٣٧ ٢  مقاطع مخروطی 
پژوهشهای نجومی ابوريحان  جعفر آقايانی چاوشی ۶٨ ٢۵٣٧ ٢

 بيرونی
٣٢از صفر تا  - ٨٢ ٢۵٣٧ ٢  
 شگفتيهای عدد - ٨۴ ٢۵٣٧ ٢



ترجمه پرويز شهرياری.ديچ.ج.آ ٩٩ ٢۵٣٧ ٢  نوار موبيوس 
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره

٧(٣( نگاهی به مسائل و مشکالت کتاب  هوشنگ شکرائيان ١ دوم 
های رياضی ايران و معرفی و 

 نقد چند کتاب
٧(٣(  رياضيات و موسيقی پرويز شهرياری ٢۴ دوم 
٧(٣(  سرگذشت يک رابطه جعفر قلی اميربيات ۵٧ دوم 
٧(٣(  هندسه واسطه ها دکتر عليرضا اميرمعز ٧١ دوم 
٧(٣(  طبيعت و ترکيب های مارپيچی مارتين گاردنر ٧٨ دوم 
٧(٣(  توپ بيليارد و رياضيات - ٨٧ دوم 
٧(٣( نکاتی چند درباره مسأله ديريد و  دکتر مهندس ناصر کنعانی ٩٠ دوم 

»تثليث زاويه«غير قابل حل  
٧(٣(  منازعات اوليه تارتاکليا - ٩۶ دوم 
٧(٣( ويز شهرياری ترجمه پر-مارتين گاردنر ١٠٠ دوم  پروفسوری که نزديک بود پشت  

 و رو شود 
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
تاريخ رياضيات و آنچه بايد برای  غالم حسين صدری افشار ١ ٢۵٣۶ ٢

 آن بشود
محمدبن موسی خوارزمی  پرويز شهرياری ۴ ٢۵٣۶ ٢

 بنيانگذار جبر
نخمقدمات جبر بازی با  دکتر عليرضا اميرمعز ١٣ ٢۵٣۶ ٢  
گنه دنکو.ب ٣٢ ٢۵٣۶ ٢  

 ترجمه پرويز شهرياری
رياضيات کاربسته و چشم انداز 

 آينده
 رمز و راز عددها و شکل ها - ۵٢ ٢۵٣۶ ٢
 تعريف دکتر اسداهللا آل بويه ۵٣ ٢۵٣۶ ٢
 شگفتيهای عدد - ۵۵ ٢۵٣۶ ٢
 هم مرزی در رياضيات  ترجمه بهروز مشيری-هينريش نيتزه ۵۶ ٢۵٣۶ ٢
تر علی اکبر عالم زادهدک ٧٣ ٢۵٣۶ ٢  روش تدريس رياضی 
 شگفتی های عدد - ٧٨ ٢۵٣۶ ٢
 ديويدکهن ٧٩ ٢۵٣۶ ٢

ليدا فرخو-ترجمه محمدحسين احمدی  
 راهی نو برای يافتن عددهای 

 اول
زمان-فضا - ٨۵ ٢۵٣۶ ٢  
 حکايت و اقوال - ٨٨ ٢۵٣۶ ٢
 رياضيات پيش از تاريخ ترجمه باقر امامی ٨٩ ٢۵٣۶ ٢
 رياضيدان هنرمند - ١٠٢ ٢۵٣۶ ٢
پاسخ رمز و راز عددها و شکل  - ١٠٨ ٢۵٣۶ ٢

 ها
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
اواريست (بزرگان دانش رياضی - ٣ ٢۵٣۶ ۴



)گالوا  
 تقسيم طالئی دکتر عليرضا اميرمعز ١٢ ٢۵٣۶ ۴
نظريه گروهها در رياضيات و   علی اکبر عالم زاده-احمد بيرشک ١٩ ٢۵٣۶ ۴

ش رياضیدر آموز  
ترجمه محمدحسين احمدی-ژان پدرسن ٢۴ ٢۵٣۶ ۴  اريگامی 
 گرافها و کاربرد آنها  ترجمه  پرويز شهرياری-گولوويتا.ن.ل ۴٢ ٢۵٣۶ ۴
 تعميم رياضی - ۶٧ ٢۵٣۶ ۴
 تکامل تاريخی وسايل حساب ناصر کنعانی ۶٨ ٢۵٣۶ ۴
 شگفتيهای عدد - ١٠٨ ٢۵٣۶ ۴
ت سال فهرست موضوعی مقاال - ١٠٩ ٢۵٣۶ ۴

»آشتی با رياضيات«اول   
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
نوزدهمين المپياد بين المللی  پرويز شهرياری ١ ١٣۵٧ ۴

 رياضی
هشترودی: به استادم فرهاد قابوسی ١٠ ١٣۵٧ ۴  
»گ«تا»الف«منطق از   ترجمه شهريار  شهرياری-پل هالموس ١٧ ١٣۵٧ ۴  
الحسين مصحفیترجمه عبد-آندره وارس فل ٣٠ ١٣۵٧ ۴ »رياضيات جديد«فصلی از کتاب
ترجمه پرويز -پتر سرگه يه ويچ نوويکوف ۴۵ ١٣۵٧ ۴

 شهرياری
 برای ورود به منطق رياضی

 منطق و رياضيات - ٧٠ ١٣۵٧ ۴
قواعد نقطه گذاری در زبان  علی اکبر عالم زاده ٧٢ ١٣۵٧ ۴

 فارسی و زبان رياضی
 سفسطه در رياضيات - ٩١ ١٣۵٧ ۴
ترجمه هوشنگ شکرائيان-دونا لدای کنات ٩٨ ١٣۵٧ ۴  الگوريتم 

 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
ترجمه پرويز شهرياری-خه وستووا.و.ک ١ ١٣۵٧ ۵ کاربرد روش های رياضی در  

 تاريخ
ترجمه سيمسن بهروزی-نورمن اسالوسکی ٢٠ ١٣۵٧ ۵  هنرمند به عنوان رياضيدان 
 معما - ٣۶ ١٣۵٧ ۵
 دانه های برف - ٣٧ ١٣۵٧ ۵
 سطح يک رويه موبيوس  ٣٨ ١٣۵٧ ۵
 ترجمه هرمز - ولفانگ هيکن-کنت اپل ٣٩ ١٣۵٧ ۵

 شهرياری
 حل مسأله چهار رنگ

 بوريس آيرامويچ روزنفلد ترجمه عبدالحسين مصحفی ٧۶ ١٣۵٧ ۵
 رمز و راز عددها - ٨١ ١٣۵٧ ۵
نی رساله ای از ابوالوفای بوزحا جعفر آقايانی چاوشی ٨۵ ١٣۵٧ ۵

درباره اصطالحات رياضيات 
 قديم

 دايره هايی از خط های راست - ١٠٢ ١٣۵٧ ۵



مفهوم های بنيانی انديشه  پرويز شهرياری ١٠۴ ١٣۵٧ ۵
 توپولوژی 

 پاسخ رمز و راز عددها - ١۴٢ ١٣۵٧ ۵
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 گذشته،حال و آينده رياضيات  ترجمه پرويزشهرياری ١ ١٣۵٧ ۶
 ترجمه عبدالحسين -واروال.ويليام پی ٣٨ ١٣۵٧ ۶

 مصحفی
 بازی گوگل

 ترجمه منصور - نيکالس دی نايندار ۴٩ ١٣۵٧ ۶
 جيالوی

 پوکر کامپيوتری

 راز اسکناس - ۶٩ ١٣۵٧ ۶
۵اتاق شماره  هوشنگ شکرائيان ٧٢ ١٣۵٧ ۶  
 نظريه فاجعه ها ترجمه علی تابش ٩٧ ١٣۵٧ ۶
ریترجمه پرويز شهريا ١٠۵ ١٣۵٧ ۶  سلطان رياضيدانان 
)بقيه(راز اسکناس - ١١٧ ١٣۵٧ ۶  
 از اينجا و آنجا - ١١٩ ١٣۵٧ ۶

 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
١١(١(  سرمقاله - ١ ١٣۵٨ 
١١(١( غياث الدين جمشيد کاشانی آخرين  پرويز شهرياری ٣ ١٣۵٨ 

 خورشيد رياضی آسمان ايران
١١(١( پرويز شهرياری-ميرم چلبی ٨ ١٣۵٨   دستورالعمل و تصحيح الجدول 
١١(١(  کاشانی و رصدخانه سمرقند غالمحسن صدری افشار ٢٩ ١٣۵٨ 
١١(١(  غياث الدين جمشيد کاشانی - ٣٣ ١٣۵٨ 
١١(١(  رمز و راز عددها و شکل ها - ٣۴ ١٣۵٨ 
١١(١( محمدحسين -استف ستال-جين نورمن ٣۵ ١٣۵٨ 

 اميرتيموری
مشکل گشايی در هنر و رياضيات

١١(١(  شرکت پذيری دکتر عليرضا اميرمعز ۵١ ١٣۵٨ 
١١(١(  آفريننده های رياضيات عالی  پرويز شهرياری-لئون سه مه ئويچ فريمان ۵۶ ١٣۵٨ 
١١(١(  شگفتی های عدد - ۶٢ ١٣۵٨ 
١١(١(  درباره مثلث های فيثاغورثی غالمرضا خاتمی ۶۵ ١٣۵٨ 
١١(١(  عددهای فرما ترجمه عبدالحسين مصحفی ٩٢ ١٣۵٨ 
١١(١(  مرگ يک رياضيدان - ١٠٢ ١٣۵٨ 

 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 نظريه بازی در رياضيات - ١ ١٣۵8 ١٢
اميد رياضی در داستان  محمد باقری ٢۴ ١٣۵8 ١٢

 مالنصرالدين
 رمز و راز عددها و شکل ها - ٢٧ ١٣۵8 ١٢
  بازیرياضيات و ورق های  ترجمه پرويز شهرياری-مارتين گاردنر ٢٨ ١٣۵8 ١٢
 مربع جادوئی يا مربع وقفی بهروز مشيری ٣٧ ١٣۵8 ١٢
کاربردی از رياضيات در علوم  عبدالحسين مصحفی ۴٨ ١٣۵8 ١٢



 انسانی
 شگفتی های عدد - ۵۵ ١٣۵8 ١٢
ترجمه پرويز شهرياری-فريمان.س.ل ۵٨ ١٣۵8 ١٢  يوهان کپلر 
پاسخ رمزو راز عددها و شکل ها - ٧١ ١٣۵8 ١٢
تر عبدالکريم قريبدک ٧۵ ١٣۵8 ١٢  اسرار باد 
 تدريس رياضيات ترجمه شهريار شهرياری ٧٩ ١٣۵8 ١٢
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
١۴ ١٣۵١  ٩  سرمقاله - 
پرويز شهرياری-گنه دنکو.و.به ۵ ١٣۵٩ ١۴  خالقيت رياضی 
شهريار شهرياری-مارتين گاردنر ١٩ ١٣۵٩ ١۴ به ظاهر معما،ولی در واقع قابل  

 حل
 ابوريحان بيرونی و گلها عليرضا اميرمعز ٢٣ ١٣۵٩ ١۴
 روش اصولی  محمد باقری-وايلدلر.ريموندل ٣١ ١٣۵٩ ١۴
 دو شعبده - ۵٣ ١٣۵٩ ١۴
)آلوگون(اصم دکتر اسداهللا آل بويه ۵۵ ١٣۵٩ ١۴  
 رسم عددهای گنگ غالمرضا خاتمی ۵٩ ١٣۵٩ ١۴
پرويز شهرياری-فريمان.س.ن ۶۵ ١٣۵٩ ١۴ )۴(اضیآفرينندگان ري   
هرمز شهرياری-مارتين گاردنر ٧۴ ١٣۵٩ ١۴  بازيهای فکری و سام لويد 
مسأله های )٢(مسأله های قديمی - ٨٧ ١٣۵٩ ١۴

 مصری
مردی از اين سرزمين با خلق و  موسی نثری ٩١ ١٣۵٩ ١۴

 خويی از مردم اين سرزمين
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
کودرياوتسف.د.ل ١ ١٣۵٩ ١۵ ا چگونه درس بدهيم؟رياضيات ر 
 شگفتيهای عدد - ١٣ ١٣۵٩ ١۵
 دانش ارشميدس عليرضا اميرمعز ١۴ ١٣۵٩ ١۵
 نگاهی بر نظريه کنترل  شهريار شهرياری ١٧ ١٣۵٩ ١۵
 ساعت - ٣٠ ١٣۵٩ ١۵
)۵(آفرينندگان رياضيات عالی  لئون سه مه نوويچ فريمان ٣۴ ١٣۵٩ ١۵  
لوفالکساندر الکساندروويچ گيري ۴٣ ١٣۵٩ ١۵  حد 
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
تالشی برای تنظيم فرهنگ  پرويز شهرياری ٢ ١٣۵٩ ١۶

)تحليلی(رياضی  
 مثالی از معادالت تفاوتی شهريار شهرياری ٢٢ ١٣۵٩ ١۶
 مربع های سحری عليرضا اميرمعز ٢٧ ١٣۵٩ ١۶
 يولگارسکی ٣۵ ١٣۵٩ ١۶

 پرويز شهرياری
 پيشرفت رياضيات در هند

 شرح حال و جوهر - ۴۵ ١٣۵٩ ١۶
فريمان.س.ن ۴٨ ١٣۵٩ ١۶ )۶(آفرينندگان رياضيات عالی   



 پرويز شهرياری
١۶ ١٣۵٩ ۶٠ - - 
١۶ ١٣۵٩ ۶٣ - - 
چيستياکوف پرويز شهرياری .د.و ۶۴ ١٣۵٩ ١۶  مسأله های يونانی 
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
دبيرستانهندسه در   پرويز شهرياری-الکساندروف.د.آ ١ ١٣۶٠ ١٧  
غالمحسين صدری افشار-استيلمن دريک ١٩ ١٣۶٠ ١٧  گاليله و نخستين ابزار مکانيکی 
هرمز شهرياری-مارتين گاردنر ٣۶ ١٣۶٠ ١٧  پنج جسم افالطونی 
تالشی برای تنظيم فرهنگ  پرويز شهرياری ۴٨ ١٣۶٠ ١٧

 رياضی
 گردآوری و ارائه اطالعات محمد باقری ۵٨ ١٣۶٠ ١٧
پرويز شهرياری-فريمان.س.ل ۶۶ ١٣۶٠ ١٧ )٧(آفرينندگان رياضيات عالی   
 مسافرت به جهان دو بعدی - ٧۴ ١٣۶٠ ١٧
برداشت و نظر يک رياضيدان  يحيی دانش ٧٧ ١٣۶٠ ١٧

 ويتنامی فردريک فام
 صفر دکتر اسداهللا آل بويه ٧٩ ١٣۶٠ ١٧
 طلوع رياضيات جديد محمدحسين احمدی ٨۴ ١٣۶٠ ١٧
نپيشگاما - ٩٨ ١٣۶٠ ١٧  
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
پرويز شهرياری-وروبيف.ن ١ ١٣۶٠ ١٩ رياضيات مرز سودمن بودن را  

 معين می کند
هرمز شهرياری-مارتين گاردنر ١۵ ١٣۶٠ ١٩  علم وصنعت در پالنيورس 
تحقيق دربره تعداد عددهای اول  غالمرضا حاتمی ٣٧ ١٣۶٠ ١٩

 در حوزه های مختلف عددی
 رمز و راز عددها و شکل ها - ۵۵ ١٣۶٠ ١٩
پرويز شهرياری-فريمان.س.ل ۵٨ ١٣۶٠ ١٩  دانش جديد شکل می گيرد 
تالشی جديد برای تنظيم فرهنگ  شهرياری ٧٢ ١٣۶٠ ١٩

 رياضی
 کاربرد هندسه در علم جغرافيا مجيد همراه ٧٩ ١٣۶٠ ١٩
 رياضی کردن فيزيک فرهاد قابوسی ٩۶ ١٣۶٠ ١٩
 پيشگامان - ١١٨ ١٣۶٠ ١٩
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 سر مقاله - ١ ١٣۶٢ ١
دوبروخوئوا.آ.م ٣ ١٣۶٢ ١  

سافونوف.ن.آ  
 ترجمه پرويز شهرياری

معادله های ديفرانسيلی و اهميت 
 آنها در دانش های طبيعی

 بيضوی کاسينی و برنولی عليرضا اميرمعز ٣٠ ١٣۶٢ ١
لوکوربه يه ترجمه محمدباقری.پ ٣٢ ١٣۶٢ ١ فضاانحنای    
)فونکسيون(تابع يا عمل و کردار دکتر اسداهللا آل بويه ۵٢ ١٣۶٢ ١  



ترجمه پرويز شهرياری.س.ل ۵۶ ١٣۶٢ ١  گوتفريد ويلهام اليب نيتس 
 راز و رمز عددها و شکل ها - ٨٠ ١٣۶٢ ١
اوسينسکی ترجمه کورس ضيائی.آ.و ٨١ ١٣۶٢ ١ کاربردهايی از مکانيک در  

 رياضيات
راز و رمز عددها وشکل هاپاسخ  - ١٣۵ ١٣۶٢ ١

 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 هفت فاجعه ترجمه پرويز شهرياری ١٣٧ ١٣۶١ ٢
 رياضيات و تصميم گيری جمعی شهريار شهرياری ١۵٣ ١٣۶١ ٢
 رازو رمز عددها و شکل ها - ١۵٨ ١٣۶١ ٢
 تعيين تعداد صفرهای !A غالمرضا خاتمی ١۵٩ ١٣۶١ ٢
الحسين مصحفیترجمه عبد ١۶١ ١٣۶١ ٢  نکته هايی از تاريخ عددنويسی 
 يک پارادوکس درباره احتمال ترجمه محمد باقری ١٧١ ١٣۶١ ٢
 معماهای مکانيکی ترجمه هرمز شهرياری ١٧٢ ١٣۶١ ٢
ابوجعفر (راياضيدانان ايران  ابوالقاسم قربانی ١٩٣ ١٣۶١ ٢

)خازن  
)١٢(عالیآفرينندگان رياضيات  ترجمه پرويز شهرياری ٢٠٢ ١٣۶١ ٢  

)برادران برنولی(  
 راز و رمز عددها و شکل ها - ٢٣٢ ١٣۶١ ٢
 شگفتی های عدد - ٢٣٣ ١٣۶١ ٢
ساده کردن عبارت های شامل  - ٢٣٧ ١٣۶١ ٢

 راديکال
 حل راز و رمز عددها و شکل ها - ٢۴٢ ١٣۶١ ٢

 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 مجموعه ها ترجمه پرويز شهرياری ٢۴٩ ١٣۶١ ٣
 درباره رشته فيبوناتچی ترجمه عبدالحسين مصحفی ٢۶۵ ١٣۶١ ٣
 قضيه باقيمانده و بخش پذيری منصور معتمدی ٢٧٠ ١٣۶١ ٣
اصل پنجم اقليدس و زاده نوين آن ترجمه شهريار شهرياری ٢٧٢ ١٣۶١ ٣
بررسی مکعب روبيک به کمک  ترجمه محمد باقری ٢٨٣ ١٣۶١ ٣

 رياضيات
انیابوالقاسم قرب ٢٩٨ ١٣۶١ ٣ )ابن سينا(رياصيدانان ايران   
 رمز و راز عددها و شکل ها - ٣٠٧ ١٣۶١ ٣
)١٣(آفرينندگان رياضيات عالی ترجمه پرويز شهرياری ٣١٠ ١٣۶١ ٣  

)لئونار اولر(  
پاسخ رمز و راز عددها و شکل  - ٣۵٩ ١٣۶١ ٣

 ها
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
)١(و رياضياتزنان  ترجمه شهين نعمت زاده ۵٠٧ ١٣۶١ ۵  
 منحنی استروفوئيد ترجمه محمد باقری ۵٢۵ ١٣۶١ ۵
 مقايسه کميت ها پرويز شهرياری ۵٢٩ ١٣۶١ ۵



 ريشه های رقمی ترجمه هرمز شهرياری ۵٣٧ ١٣۶١ ۵
 مسأله های قديمی ترجمه پرويز شهرياری ۵۴٧ ١٣۶١ ۵

)مسأله های ايرانی(  
نرياضيدانان ايرا ابوالقاسم قربانی ۵۵٨ ١٣۶١ ۵  
طرح برنولی و تخته های  ترجمه عبدالحسين مصحفی ۵۶١ ١٣۶١ ۵

 ميخکوبی شده
حوزه مقادير قابل قبول-ميدان - ۵٧١ ١٣۶١ ۵  
 حل معادله ها را تمرين کنيد - ۵٨٠ ١٣۶١ ۵
)١۵(آفرينندگان رياضيات عالی ترجمه پرويز شهرياری ۵٨١ ١٣۶١ ۵  

 بروک تيلور
راه با رأی گيری هم«معمای  - ۵٨٩ ١٣۶١ ۵

»امتياز  
 پاسخ ها - ۵٩۴ ١٣۶١ ۵

 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
۶ ١٣۶١ ۶٠٣-

۶٧٢ 
 روش مونت کارلو ترجمه پرويز شهرياری و کيومرث پريانی

 
قالب ريزی کميت های -فصل اول  ۶١٠ ١٣۶١ ۶

 تصادفی
نمونه هايی از روش -فصل دوم - ۶٣٧ ١٣۶١ ۶

 مونت کارلو
ربانیابوالقاسم ق ۶٧٣ ١٣۶١ ۶ محمد باقر (رياضيدانان ايران 

)يزدی  
)١٧(آفرينندگان رياضيات عالی ترجمه پرويز شهرياری ۶٨٠ ١٣۶١ ۶  

 آلکسيس کلود کلرو
)٢(زنان و رياضيات ترجمه شهين نعمت زاده ۶٩٣ ١٣۶١ ۶  
 بخش پذيری عددها پرويز شهرياری ٧٠٨ ١٣۶١ ۶
 شگفتی های عدد - ٧١۶ ١٣۶١ ۶
هاپاسخ  - ٧١٨ ١٣۶١ ۶  
 فهرست موضوعی سال ششم - ٧١٩ ١٣۶١ ۶
»آشتی با رياضيات«به خواننده  - ٧٢٢ ١٣۶١ ۶  

 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 موريس کالين ١ ١٣۵٨ ١٣

 ترجمه هرمز شهرياری
 هندسه

 رياضيات در زبان شناسی ترجمه محمد باقری ٢٠ ١٣۵٨ ١٣
حل چند مسأله مربوط به معادله  - ٣٢ ١٣۵٨ ١٣

  تابعیهای
 عدد متعالی پس  ترجمه داود ريحان-مارتين گاردنر ٣۶ ١٣۵٨ ١٣
فريمان.س.ل ۴٨ ١٣۵٨ ١٣  

 ترجمه پرويز شهرياری
)٣(آفرينندگان رياضيات عالی  



 مسأله های قديمی - ۵٨ ١٣۵٨ ١٣
تربيع دايره و غير جبری بودن  گرشن النحيلهويچ در نيفلد ۶١ ١٣۵٨ ١٣

 عدد
هنويسند صفحه سال شماره  عنوان 
فرهنگ رياضی و زيبائی شناسی ترجمه پرويز شهرياری ١ ١٣۶٢ ١
 خواص بخش پذيری ترجمه داويدريحان ١۶ ١٣۶٢ ١
کمال الدين (رياضيدانان ايران ابوالقاسم قربانی ٢٨ ١٣۶٢ ١

)فارسی  
 درباره واژه پورسانتاژ احمد شرف الدين ۴٣ ١٣۶٢ ١
 علم حروف عبدالحسين مصحفی ۴۴ ١٣۶٢ ١
 اريگامی يا باری با کاغذ ترجمه هرمز شهرياری ۵۵ ١٣۶٢ ١
 تابع های متناوب پرويز شهرياری ۶۶ ١٣۶٢ ١
 تعريفو تاريخچه عددهای متحاب ابوالقاسم قربانی ٧٨ ١٣۶٢ ١
اروپای ) ٧(مسأله های قديمی، ترجمه پرويز شهرياری ٩١ ١٣۶٢ ١

 غربی
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
مه پرويز شهرياریترج ١ ١٣۶٣ ١  معلمی و شاگردی 
 کارنامه رياضيدانان ايران ابوالقاسم قربانی ٣۶ ١٣۶٣ ١

 بررسی کتاب هندسه بنوموسی
رابطه نظريه نسبيت به کمک  - ۵۴ ١٣۶٣ ١

 قضيه فيثاغورث
 مساله های مسابقه ای - ۵۵ ١٣۶٣ ١
)٨(زنان و رياضيات ترجمه شهين نعمت زاده ۶٠ ١٣۶٣ ١  

وترن)آمالی(امی  
مساله هايی درباره ساختمان سايه - ٧٠ ١٣۶٣ ١
 قضيه مورلی - ٧٨ ١٣۶٣ ١
 والينگفورد ترجمه غالمحسين صدری افشار ٨٢ ١٣۶٣ ١
نقوش هندسی دست يافته های  جابر عناصری ٨٨ ١٣۶٣ ١

 عشاير ترکمن
 نامه يک خواننده کامران علی مقدم ٩۵ ١٣۶٣ ١
دهابخش پذيری عد احمد کاشی ٩٧ ١٣۶٣ ١  
 راز و رمز عددها و شکل ها - ١٠٠ ١٣۶٣ ١
استفاده از مشتق برای تبديل  - ١٠١ ١٣۶٣ ١

 عبارت ها
معرفی کتاب مقدمه ای بر فلسفه  - ١٠۵ ١٣۶٣ ١

 علم
 حل مساله ها - ١٠٨ ١٣۶٣ ١

 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 رياضيات ناروشن ها ترجمه پرويز شهرياری ١٣٩ ١٣۶٣ ٢



 چند برهای متناوب ترجمه عبدالحسين مصحفی ١۵٢ ١٣۶٣ ٢
 سفسطه ترجمه هرمز شهرياری ١۵۶ ١٣۶٣ ٢
 رمزو راز عددعا و شکل ها - ١۶۵ ١٣۶٣ ٢
)کاشانی(رياضيدانان ايرانی ابوالقاسم قربانی ١۶۶ ١٣۶٣ ٢  
 آيا درس رياضی خود را ميدانيد؟ پرويز شهرياری ١٩۴ ١٣۶٣ ٢

مثلثات،نامساوی ها و اکسترموم 
 ها

زنان و  ترجمه شهين نعمت زاده ٢٠۶ ١٣۶٣ ٢
،مارکيزدوشاتله)٣(رياضيات  

،اروپای )٨(مسأله های قديمی ترجمه پرويز شهرياری ٢٢٠ ١٣۶٣ ٢
 غربی

 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 رياضيات را بهتر بشناسيم پرويز شهرياری ٢۵٧ ١٣۶٣ ٣
يطيه،تاليف سيری در رساله مح ابوالقاسم قربانی ٢۶۵ ١٣۶٣ ٣

 کاشانی
جليل فقيهی-ترجمه پرويز شهرياری ٢٨٩ ١٣۶٣ ٣  اثبات در هندسه 
 نامه يک خواننده - ٣۵۴ ١٣۶٣ ٣
شهين نعمت زاده:تحقيق و ترجمه ٣۵۶ ١٣۶٣ ٣ )۴(زنان و رياضيات   

 کارولين هرشل
استدالل و داوری درست، تنظيم  - ٣۶۶ ١٣۶٣ ٣

 نفی يک حکم
هرياریترجمه پرويز ش ٣٧٢ ١٣۶٣ ٣ )٩(مسأله های قديمی   
 شگفتی های عدد - ٣٨٣ ١٣۶٣ ٣

 عنوان نوسنده صفحه سال شماره
 دانش رياضی پرويز شهرياری ٣٨۵ ١٣۶٣ ۴
چند مثلث عددی از گونه مثلث  ترجمه عبدالحسين مصحفی ۴٠٩ ١٣۶٣ ۴

خيام-پاسکال  
 تعميم يکی از قضيه های هندسه احمد شرف الدين ۴٣٩ ١٣۶٣ ۴
)۵(زنان و رياضيات ترجمه شهين نعمت زاده ۴۴٢ ١٣۶٣ ۴  

 سوفی ژرمن
 تقاطع و مقطع پرويز شهرياری ۴۵٣ ١٣۶٣ ۴
)بيرونی(رياضيدانان ايران ابوالقاسم قربانی ۴۵٩ ١٣۶٣ ۴  
آشنايی با کتاب صور کواکب ثابته جابر عناصری ۴٨٣ ١٣۶٣ ۴
 ديالکتيک زنون اسداله آل بويه ۴٨٧ ١٣۶٣ ۴
از فاجعه جنگ هسته ای، می  - ۴٩۴ ١٣۶٣ ۴

 توان و بايد جلوگيری کرد
صنعت هسته ای و آلودگی محيط  ترجمه عليرضا آقا ميبدی ۵٠٢ ١٣۶٣ ۴

 زيست
 خواب و درجه حرارت پرويز شهرياری ۵١٠ ١٣۶٣ ۴



 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 رياضيات در خدمت انسان پرويز شهرياری ۵١٣ ١٣۶٣ ۵
اسم قربانیابوالق ۵۴٠ ١٣۶٣ ۵ )ابوالجود(رياضيدانان ايران   
 رياضات مقصر است يا فيزيک؟ محمد باقری ۵۴۵ ١٣۶٣ ۵
مسأله هايی برای تشکيل و حل  پرويز شهرياری ۵۴٩ ١٣۶٣ ۵

 معادله ها
)۶(زنان و رياضيات  ترجمه شهين نعمت زاده ۵۵٨ ١٣۶٣ ۵  

 مری فرفاس سومرويل
رای سرگرمینه مسأله ب پرويز شهرياری ۵٧۶ ١٣۶٣ ۵  
 عددهای کامل - ۵٧٨ ١٣۶٣ ۵
 نقش اعداد در پندار عوام جابر عناصری ۵٨٧ ١٣۶٣ ۵
 رمز و راز عددها - ۵٩۵ ١٣۶٣ ۵
واژه های مربوط به زمان های  دکتر عبدالکريم قريب ۶٠٠ ١٣۶٣ ۵

 زمين شناسی
 دوازده وجهی منتظم در کره - ۶٠۵ ١٣۶٣ ۵
شگفت انگيزنور زنده،يک پديده  - ۶٠۶ ١٣۶٣ ۵  
 حل مسأله ها - ۶٢٢ ١٣۶٣ ۵

 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 رياضيات در خدمت انسان پرويز شهرياری ۶٣٣ ١٣۶٣ ۶
کارنامه رياضيدانان ايران  ابوالقاسم قربانی ۶۴٨ ١٣۶٣ ۶

 خوارزمی و کتاب حساب او
...رهرو آن نيست که گه تندو پرويز شهرياری ۶۴٨ ١٣۶٣ ۶  
)٧(زنان و رياضيات ترجمه شهين نعمت زاده ۶۶۵ ١٣۶٣ ۶  

 سونيا کووالوسکی
 محاسبه مقادير تقريبی جذر محمدهادی فراهی ۶٨٨ ١٣۶٣ ۶
حوصله،تصور هندسی و توانائی  ترجمه پرويز شهرياری ۶٩٠ ١٣۶٣ ۶

خود را در انديشه منطقی،تمرين 
 کنيد

 روش هايی برای حل نامعادله ها - ٧٠٠ ١٣۶٣ ۶
 رودرروی اولر ترجمه داويد ريحان ٧١١ ١٣۶٣ ۶
نقش اساطير در نگهداشت حساب  جابر عناصری ٧٢٢ ١٣۶٣ ۶

 ايام
ح غفوريان.ترجمه غ ٧٣١ ١٣۶٣ ۶  يک ميليارد سال در نه ماه 
 حل مسأله ها - ٧۴٧ ١٣۶٣ ۶
 معرفی کتاب - ٧۵١ ١٣۶٣ ۶
 فهرست مقاله های سال هفتم - ٧۵٢ ١٣۶٣ ۶

 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 روش در مکان هندسی ترجمه پرويز شهرياری ١٢٩ ١٣۶۴ ٢
 با کاغذ درست کنيد - ١۵۶ ١٣۶۴ ٢



)ماهانی(رياضيدانان ايران ابوالقاسم قربانی ١۵٧ ١٣۶۴ ٢  
 عددهای اول و شناسائی آنها ترجمه هرمز شهرياری ١۶٢ ١٣۶۴ ٢
 مساله های مسابقه ای - ١٩٧ ١٣۶۴ ٢
د بزرگ از ميان رفتيک دانشمن - ٢٠٢ ١٣۶۴ ٢  
ابرمردان تلريخ نجوم و رياضی  جابر عناصری ٢٠۴ ١٣۶۴ ٢

 ايران در دوره اسالم
آيا درس رياضی خود را می  ترجمه پرويز شهرياری ٢١٠ ١٣۶۴ ٢

 دانيد؟
 اتحادو معادله

 حل مساله ها - ٢١٩ ١٣۶۴ ٢
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 معادله های با جواب های درست ترجمه پرويز شهرياری ٢۴٩ ١٣۶۴ ٣
 خط را پيدا کنيد - ٣١۵ ١٣۶۴ ٣
)بوزجانی(راضيدانان ايران ابوالقاسم قربانی ٣١۶ ١٣۶۴ ٣  
 رسم منحنی - ٣٣٢ ١٣۶۴ ٣
 منطق از ديد مجموعه ها عبدالحسين مصحفی ٣٣٣ ١٣۶۴ ٣
 مساله های مسابقه ای - ٣۴٧ ١٣۶۴ ٣
ی آيا درس رياضی خود را م - ٣۵١ ١٣۶۴ ٣

 دانيد؟
استفاده از ويژگی های چند جمله 
ای های متقارن در حل معادله 

 های مثلثاتی
 حل مساله ها - ٣۵۶ ١٣۶۴ ٣

 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 نقش تربيتی درس های رياضيات ترجمه پرويز شهرياری ٣٧٧ ١٣۶۴ ۴
 نقوش هندسی سفاليته های ايران جابر عناصری ۴١٠ ١٣۶۴ ۴
 نظام اعرج نيشابور ابوالقاسم قربانی ۴١٨ ١٣۶۴ ۴
 مساله های مسابقه ای - ۴٢١ ١٣۶۴ ۴
 تجربه با قضيه پاپوس عليرضا اميرمعز ۴٢٧ ١٣۶۴ ۴
آيا درس رياضی خود را می  - ۴٣٢ ١٣۶۴ ۴

 دانيد؟
 خط و صفحه در فضا

 استفاده از تجانس - ۴۴٠ ١٣۶۴ ۴
ژگان رياضیمعرفی کتاب وا غالمحسين صدری افشار ۴۴٩ ١٣۶۴ ۴  
 شگفتی های شکل - ۴۵١ ١٣۶۴ ۴
٣*٣*٣مکعب - ۴۵٧ ١٣۶۴ ۴  
١٩٨۵ به کمک ٣٠ تا ٠عددهای  - ۴۶٠ ١٣۶۴ ۴
 حل مساله ها - ۴۶١ ١٣۶۴ ۴
تقسيم کمان دايره به نسبت  - ۵٠٣ ١٣۶۴ ۴



 مفروض
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
ياتنظريه بازتاب و رياض ترجمه پرويز شهرياری ۵٠۵ ١٣۶۴ ۵  
 مساحت و تناسب عليرضا اميرمعز ۵٢٧ ١٣۶۴ ۵
عدد و اندازه گيری در کهنترين  ترجمه هرمز شهرياری ۵٣٣ ١٣۶۴ ۵

 نوشته ها
 مساله های مسابقه ای - ۵۵٨ ١٣۶۴ ۵
)کوشيار گيلی(رياضيدانان ايران ابوالقاسم قربانی ۵۶٢ ١٣۶۴ ۵  
آيا درس رياضی خود را می  - ۵٧١ ١٣۶۴ ۵

 دانيد؟
 اشتباهات در حل نامعادله برخی

 ها
 تصور های بصری - ۵٧٩ ١٣۶۴ ۵
 حل مساله ها - ۵٨۴ ١٣۶۴ ۵
 عدد جالب محمد آذرتاش ۶١٠ ١٣۶۴ ۵
 معرفی کتاب غالمحسين صدری افشار ۶١٣ ١٣۶۴ ۵
 درگذشت باقر امامی - ۶١۶ ١٣۶۴ ۵

 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
زه گيری فاصله بين تابع هااندا ترجمه پرويز شهرياری ۶١٧ ١٣۶۴ ۶  
)کوهی(رياضيدانان ايران ابوالقاسم قربانی ۶٣۴ ١٣۶۴ ۶  
 حرکت های تصادفی ترجمه توفيق حيدرزاده ۶۴۶ ١٣۶۴ ۶
 مقاطع چنبره عليرضا اميرمعز ۶۵۵ ١٣۶۴ ۶
 مساله های مسابقه ای - ۶۵٩ ١٣۶۴ ۶
 شگفتی های عدد حسين زند ۶۶٣ ١٣۶۴ ۶
 رياضی خود را می آيا درس - ۶۶۶ ١٣۶۴ ۶

 دانيد؟
مساله های مربوط به آناليز 

 ترکيبی
نقش های هندسی : معرفی کتاب جابر عناصری ۶٧١ ١٣۶۴ ۶

 در هنر اسالمی
درباره عناصر پارمنيدسی در  حميد حميد ۶٧٧ ١٣۶۴ ۶

...منطق صوری و  
سه جمله ای اويلر و عددهای  - ۶٨٧ ١٣۶۴ ۶

 فرما
 حل مساله ها - ۶٩١ ١٣۶۴ ۶
 فهرست مقاله های سال هشتم - ٧١٠ ١٣۶۴ ۶

 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 نيوتون و گوته ترجمه پرويز شهرياری ١ ١٣۶۵ ٧
 شگفتی های عدد و شکل - ٣٠ ١٣۶۵ ٧



درباره ناصر پارميندسی در  حميد حميد ٣١ ١٣۶۵ ٧
...منطق صوری و  

 مساله های مسابقه ای - ۴۶ ١٣۶۵ ٧
ناصریجابر ع ۵١ ١٣۶۵ ٧  حساب سياق 
آيا درس رياضی خود را می  - ۵٧ ١٣۶۵ ٧

 دانيد؟
چند جمله ای های متقارن نسبت 

 به سه مجهول
 رياضيدانان ايران  ابوالقاسم قربانی ۶۴ ١٣۶۵ ٧

)ابونصر عراق(  
 يادی از گذشته - ٨٢ ١٣۶۵ ٧
 حل مساله ها - ٨٣ ١٣۶۵ ٧

 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
جمه پرويز شهرياریتر ١٠۵ ١٣۶۵ ٨ ژرژ کانتور و پيدايش نظريه های  

 ترانسفيشی
 محاسبه عددی - ١٣۶ ١٣۶۵ ٨
 افسانه کشف لگاريتم در ايران ابوالقاسم قربانی  ١٣٧ ١٣۶۵ ٨
 سکه تقلبی - ١٣٩ ١٣۶۵ ٨
آيا درس رياضی خود را می  - ١۴٠ ١٣۶۵ ٨

 دانيد؟
توانائی و مهارت خود را در حل 

دمساله آزمايش کني  
يک مساله هندسی،شش دايره،يک  - ١۵٠ ١٣۶۵ ٨

 مساله ساختمانی،کدام سال
 هندسه در معماری ايران جابر عناصری ١۵١ ١٣۶۵ ٨
درباره عناصر پارمنيدسی در  حميد حميد ١۵٧ ١٣۶۵ ٨

 منطق صوری 
دو شيشه الکل،محاسبه  - ١٧٣ ١٣۶۵ ٨

 عددی،معادله مثلثاتی،چند جواب
 مساله نارگيل ديوفانتوس ايرج اديبی ١٧۴ ١٣۶۵ ٨
 حل مساله ها - ١٨۴ ١٣۶۵ ٨

 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
اواريست گالوا انقالبی و  ترجمه پرويز شهرياری ٢٠٩ ١٣۶۵ ٩

 رياضيدان فرانسوی
)نيک(اعداد سعد ايرج اديبی ٢٣٩ ١٣۶۵ ٩  
آيا درس رياضی خود را می  - ٢۴٣ ١٣۶۵ ٩

 دانيد؟
ايی را می توان با چه مساله ه

 روش استقراء رياضی حل کرد؟



 هندسه برداری کره ها عليرضا اميرمعز ٢۵۴ ١٣۶۵ ٩
 مساله های مسابقه ای - ٢۶٠ ١٣۶۵ ٩
نگاهی گذرا به کتاب خالصة  جابر عناصری ٢۶۴ ١٣۶۵ ٩

 الحساب شيخ بهائی
شکل مغنی و رياضيدانان ايرانی  ابوالقاسم قربانی ٢۶٩ ١٣۶۵ ٩

نمخترع آ  
 حل مساله ها - ٢٨۵ ١٣۶۵ ٩

 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 آلبرت آينشتين و برنارد شاو ترجمه پرويز شهرياری ٣١٣ ١٣۶۵ ١٠
رياضيات سه بعدی های پر اليه  ترجمه هرمز شهرياری ٣٢٠ ١٣۶۵ ١٠

 يا پراليه هی سه بعدی
حساب جمل و محاسبه ساده تاريخ جابر عناصری ٣۶٣ ١٣۶۵ ١٠
 مساله های مسابقه ای - ٣۶٧ ١٣۶۵ ١٠
 معما ايرج اديبی ٣٧١ ١٣۶۵ ١٠
مسائل نادرست کنکورهای  بوذرجمهرپرخيده ٣٧٣ ١٣۶۵ ١٠

 دانشگاه های ايران
آيا درس رياضی خود را می  - ٣٧٩ ١٣۶۵ ١٠

دانيد؟ استفاده از ويژگی های 
برای اثبات ,معادله

محاسبه عبارت ها و حل ,اتحادها
 دستگاه ها

 شگفتيهای عدد - ٣٨٧ ١٣۶۵ ١٠
 حل مساله - ٣٩٠ ١٣۶۵ ١٠
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 سيمون دنی پراسون ترجمه پرويز شهرياری ۴٠٩ ١٣۶۵ ١١
کارنامه رياضيدانان ايرانی کتاب  ابوالقاسم قربانی ۴٢١ ١٣۶۵ ١١

 اعمال هندسی بوزجانی
ی نقوش هندسی در کاشيکار جابر عناصری ۴٣٠ ١٣۶۵ ١١

 ايران
آيا درس رياضی خود را می  - ۴٣٧ ١٣۶۵ ١١

 دانيد؟
 ترکيب و نظريه احتمال 

 چند قاعده برای محاسبه ذهنی - ۴۶۴ ١٣۶۵ ١١
 ارشميدس از زبان ديگران - ۴۶٨ ١٣۶۵ ١١
 محاسبه عدد پی بيژن کاووسی ۴۶٩ ١٣۶۵ ١١
 مساله های مسابقه ای - ۴٧١ ١٣۶۵ ١١
 برای حل مساله روش ماتريسی - ۴٧۴ ١٣۶۵ ١١

 های منطقی
)روش برداری(مثلثات کروی  عليرضا اميرمعز ۴٧٧ ١٣۶۵ ١١  



 شگفتی های عدد - ۴٧٩ ١٣۶۵ ١١
 تصاعد عددی از عددهای اول - ۴٨٢ ١٣۶۵ ١١
١٣ ١١۶۵ ۴٨۴ - E درباره عدد 
 حل مساله ها - ۴٨۶ ١٣۶۵ ١١
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 جيوردانو برونو  شهرياریترجمه پرويز ۵٠۵ ١٣۶۵ ١٢
 کارنامه رياضيدانان ايران ابوالقاسم قربانی ۵١٨ ١٣۶۵ ١٢

)شکل ظلی و مخترع ايرانی آن(  
چتد ضلعی هايی که زاويه های  - ۵٢٩ ١٣۶۵ ١٢

 برابر يا ضلعهای برابر دارند
از دانه های خشخاش تا اعداد  ايرج اديبی ۵٣٢ ١٣۶۵ ١٢

 بزرگ
رياضی خود را می آيا درس  - ۵٣۴ ١٣۶۵ ١٢

 دانيد؟ کاربرد عددهای مختلط
١٣ ١٢۶۵ ۵۴۴ -      2                     

A  درباره راديکال 
نقوش هندسی دست يافته های  جابر عناصری ۵۴۶ ١٣۶۵ ١٢

 عشاير قشقايی
 اثباتی از نابرابری کوشی - ۵۵٢ ١٣۶۵ ١٢
 مساله های مسابقه ای - ۵۵۴ ١٣۶۵ ١٢
 شکل های هندسی و چشم نوازها  اصغر نيک بختعلی ۵۵٨ ١٣۶۵ ١٢
 از البه الی تاريخ مزتضی هندی نژاد ۵۶٢ ١٣۶۵ ١٢
 حل مساله ها - ۵۶٣ ١٣۶۵ ١٢
 فهرست مقاله های سال نهم - ۵٩٨ ١٣۶۵ ١٢
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 کارل فردريک گوس ترجمه پرويز شهرياری ١ ١٣۶۶ ١٣
 مساله منطقی - ١٣ ١٣۶۶ ١٣
 عددنويسی يونانی احمد بيرشک ١۴ ١٣۶۶ ١٣
 بررسی سه جمله ای درجه دوم - ١٧ ١٣۶۶ ١٣
نگاهی گذرا به نقوش هندسی  جابر عناصری ٢٧ ١٣۶۶ ١٣

 پوشاک
آيا درس رياضی خود را می  - ٣٠ ١٣۶۶ ١٣

 دانيد؟
 حل بعضی معادله ها

 يک مساله جالب مرتضی هندی نژاد ٣٢ ١٣۶۶ ١٣
اله های مسابقه ایمس - ٣٣ ١٣۶۶ ١٣  
 درازای کانونی مقاطع مخروطی عليرضا امير معز ٣٧ ١٣۶۶ ١٣
در مثلث» ناميانه« - ۴١ ١٣۶۶ ١٣  
 شمارش يا گروه ها دکتر شهريار شهرياری ۴٩ ١٣۶۶ ١٣



 رياضيدانان ايران ابوالقاسم قربانی ۶٢ ١٣۶۶ ١٣
)نصيرالدين طوسی (  

ی با روش استقراءتمرينات ترجمه ابراهيم عادل ٨۶ ١٣۶۶ ١٣  
نقش اشکال هندسی در صنايع  محسن نيک بخت ٨٩ ١٣۶۶ ١٣

 چوب
 رمز و راز عددها مرتضی جامی ٩٢ ١٣۶۶ ١٣
 حل مساله ها - ٩٣ ١٣۶۶ ١٣
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 برنهارد ريمان ترجمه پرويز شهرياری ١١٣ ١٣۶۶ ١۴
مياله هايی درباره حرکت  - ١٢۶ ١٣۶۶ ١۴

ره هاماهوا  
 يک مساله منطقی - ١٣١ ١٣۶۶ ١۴
 نيم دايره محاطی - ١٣٢ ١٣۶۶ ١۴
 گروه اعداد انيشتين منصور معتمدی ١۴٢ ١٣۶۶ ١۴
 مساله های مسابقه ای - ١۴۶ ١٣۶۶ ١۴
 هندسه نقوش جابر عناصری ١۵٠ ١٣۶۶ ١۴
يک برخورد جبری در تجزيه  ترجمه ابراهيم عادل ١۵۶ ١٣۶۶ ١۴

 در مشتق توابع جبری و روشی
 گيری

 رمز و راز عددها - ١۵٩ ١٣۶۶ ١۴
)عمر خيام(رياضيدانان ايران ابوالقاسم قربانی ١۶٠ ١٣۶۶ ١۴  
 حل مساله ها - ١٧٢ ١٣۶۶ ١۴
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 آلفرد برنهارد نوبل و رياضيات ترجمه پرويز شهرياری ٢٠٩ ١٣۶۶ ١۵
گردش بی دردسر در مازشيوه  ترجمه عيسی ياوری ٢١۴ ١٣۶۶ ١۵  
 يک مساله منطقی - ٢٣١ ١٣۶۶ ١۵
 معادله های ديفرانسيلی - ٢٣٢ ١٣۶۶ ١۵
اشکال هندسی در هنر خاتم  جابر عناصری ٢۵١ ١٣۶۶ ١۵

 سازی
 بيشتر هوش،کمتر رياضيات ايرج اديبی ٢۵٧ ١٣۶۶ ١۵
مجموع توان های سوم جمله های  - ٢۵٨ ١٣۶۶ ١۵

 تصاعد حسابی
 مساله های مسابقه ای ترجمه ابراهيم عادل ٢۵٩ ١٣۶۶ ١۵
دو ويژگی از واسطه توانی دو  - ٢۶۴ ١٣۶۶ ١۵

 عدد
 شگفتی های عدد - ٢۶٧ ١٣۶۶ ١۵
مساله شطرنج نقل از کتاب  ابوالقاسم قربانی ٢۶٨ ١٣۶۶ ١۵

 آثارالباقيه
شمردن دانه شن در رساله ای از  ايرج اديبی ٢٧٨ ١٣۶۶ ١۵



 ارشميدس
 حل مساله ها - ٢٩١ ١٣۶۶ ١۵
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
درباره مهم ترين موضوع های  ترجمه پرويز شهرياری ۵٠۵ ١٣۶۶ ١٨

 تربيتی 
محاسبه مساحت يک چندضلعی يا  ترجمه عبدالحسين مصحفی ۵١۶ ١٣۶۶ ١٨

يک منحنی بسته برحسب 
 مختصات نقطه های آن

دسهشگفتی های هن ترجمه محمدعلی شيخان ۵٢۵ ١٣۶۶ ١٨  
 تاريخ منطق گزاره ها ترجمه بهمن اصالح پذير ۵٣٠ ١٣۶۶ ١٨
روشی برای به دست آوردن  ترجمه ابراهيم عادل ۵۵۵ ١٣۶۶ ١٨

 مشتق توابع
 مساله های مسابقه ای - ۵۵٩ ١٣۶۶ ١٨
 y     x           عليرضا اميرمعز ۵۶٣ ١٣۶۶ ١٨

  x = y منحنی 
ويژگی مثلث ارتفاعيه و برخی  - ۵۶۶ ١٣۶۶ ١٨

 های آن
نمايش هفت گونه تقارن يک بعدی ترجمه عيسی ياوری ۵٧٠ ١٣۶۶ ١٨
 حل مساله ها - ۵٧٢ ١٣۶۶ ١٨
 فهرست مقاله های سال دهم - ۵٩٨ ١٣۶۶ ١٨
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره

١٨(٢( پوکتاجف.يو ١ ۶۶  مساله رياضی را چگونه حل  
 کنيم؟

١٨(٢( رش عناصر بررسی و شما محمد باقری ١۵ ۶۶ 
 نخستين در فضای

 nبعدی
١٨(٢(  بحثی در زمينه عدد طبيعی - ٢٨ ۶۶ 
١٨(٢(  طلوع رياضيات جديد محمد حسين احمدی ٣٢ ۶۶ 
١٨(٢(  حل چند مساله نامتعارف - ۴۶ ۶۶ 
١٨(٢(  نکته هايی درباره عددهای اول غالمرضا فرزين ۵٠ ۶۶ 
١٨(٢(  رمز و راز عددها - ۵۵ ۶۶ 
١٨(٢( فريمان.س.ل ۵۶ ۶۶  )٨(آفرينندگان رياضيات عالی   
١٨(٢(  لگاريتم ها ديويد مرمين ۶٨ ۶۶ 
١٨(٢(  مساله های چينی واسيلی دميتريه ويچ چيستياکوف ٧٨ ۶۶ 
١٨(٢(  شگفتيهای عدد - ١٠۴ ۶۶ 
١٨(٢( تالشی برای تنظيم فرهنگ  پرويز شهرياری ١٠٨ ۶۶ 

 رياضی
١٨(٢(  زمان از رابطه ميان ماده،فضا و فاتاليف ١١۶ ۶۶ 

 نظر نسبيت عمومی



 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 اشاره - ١ ١٣۶٧ ١٩
 تابع معکوس ترجمه پرويز شهرياری ٣ ١٣۶٧ ١٩
 سفسطه های هندسی ترجمه هرمز شهرياری ٢۵ ١٣۶٧ ١٩
 مثلثی با حداقل مساحت - ٣٧ ١٣۶٧ ١٩
 هفت معما در نظريه اعداد حسين زند ٣٨ ١٣۶٧ ١٩
رجمه ابراهيم عادلت ۵٢ ١٣۶٧ ١٩  مساله های مسابقه ای 
کاربرد عددهای مختلط در مثلثات - ۵٧ ١٣۶٧ ١٩
معرفی اجمالی نقوش هندسی  جابر عناصری ٧١ ١٣۶٧ ١٩

دست يافته های عشاير لر و 
 بختياری

 شگفتی های هندسه ترجمه محمدعلی شيخان ٧٧ ١٣۶٧ ١٩
 وجيب تأليف بررسی رساله وتر  ابوالقاسم قربانی ٨۶ ١٣۶٧ ١٩

 غياث الدين جمشيد کاشانی
نکته ای درباره حل معادله و  - ١٠٨ ١٣۶٧ ١٩

 نامعادله ها
 حل مسأله ها - ١١٣  

 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
۴)٢٠(  می بينيم يا به نظرمان ميرسد پرويز شهرياری ١ ۶٧ 
۴)٢٠( حل : مختصات مثلثی و کاربرد آن عبدالحسين مصحفی ٨ ۶٧ 

ه سه پيمانهمسئل  
۴)٢٠( محمد باقری-جان استوارت ١٧ ۶٧  کاربرد مفهوم گروه ها در  

 بررسی تقارن
۴)٢٠(  رمزو راز عددها و شکل ها - ٣۴ ۶٧ 
۴)٢٠( تالشی برای تنظيم فرهنگ  پرويز شهرياری ٣۵ ۶٧ 

)۵(رياضی  
۴)٢٠(  رمز و راز شکل ها - ۴٣ ۶٧ 
۴)٢٠( رين کاری با يک ماتريسشي  هرمز شهرياری-ماتين گاردنر ۴۴ ۶٧   
۴)٢٠( )١٠(آفرينندگان رياضيات عالی  پرويز شهرياری-فريمان.س.ل ۵٢ ۶٧   
۴)٢٠(  هفده ضلعی منتظم عليرضا امير معز ۶٢ ۶٧ 
۴)٢٠(  شگفتيهای عدد - ٧٣ ۶٧ 
۴)٢٠(  پرويز -واسبلی  ديميتريويچ چيستياکوف ٧۴ ۶٧ 

 شهرياری
مساله های ) ۵(مساله های قديمی
 هندی

۴)٢٠(  بررسی فيزيکی يک خطای چشم - ٩٣ ۶٧ 
۴)٢٠( خيزرانی-پرويز  ٩۶ ۶٧   تعميم بسط دو جمله ای 

 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 نهايت و بينهايت پرويز شهرياری ١٢٩ ١٣۶٧ ٢٠
او» هندسه«دکارت و  ترجمه پرويز شهرياری ١۴۶ ١٣۶٧ ٢٠  
 مساله های مسابقه ای - ١۵۵ ١٣۶٧ ٢٠



 شگفتی های هندسه ترجمه و تنظيم محمدعلی شيخان ١۶٠ ١٣۶٧ ٢٠
 استفاده از بردارها - ١٧٧ ١٣۶٧ ٢٠
 شکل بندی مساله پروانه ترجمه ابراهيم عادل ١٨٩ ١٣۶٧ ٢٠
 بازسازی مساله - ٢١٣ ١٣۶٧ ٢٠
 رمزو زاز عددها - ٢٢٢ ١٣۶٧ ٢٠
تکه ای از نامه يک استاد رياضی شهريار شهرياری ٢٢۴ ١٣۶٧ ٢٠
 هندسه و روکش محسن نيک بخت ٢٢۶ ١٣۶٧ ٢٠
 مکعب سحری عليرضا اميرمعز ٢٣١ ١٣۶٧ ٢٠
 حل مساله ها - ٢٣٢ ١٣۶٧ ٢٠
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 منطق هندسه ترجمه پرويز شهرياری ٢۵٧ ١٣۶٧ ٢١
 عددهای اول دکتر شهريار شهرياری ٢٧٨ ١٣۶٧ ٢١
 مسأله های مسابقه ای - ٣٠٠ ١٣۶٧ ٢١
 يک رشته جالب ترجمه ناناز فتح پور ٣٠۶ ١٣۶٧ ٢١
 کاربرد جبر برداری در حل  - ٣١٧ ١٣۶٧ ٢١

 مسأله های هندسه مسطحه
برهانی برای نابرابری بين  ابراهيم عادل ٣٣٩ ١٣۶٧ ٢١

 ميانگين توان ها
معرفی اجمالی نقوش هندسی  جابر عناصری ٣۴٣ ١٣۶٧ ٢١

 دست يافته های ايل سون
 حل مسأله ها - ٣۴٨ ١٣۶٧ ٢١
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
زيبايی و هنر در درس های  پرويز شهرياری ٣۶٩ ١٣۶٧ ٢٢

 رياضی
 مساحت ذوزنقه ها - ٣٧٩ ١٣۶٧ ٢٢
 سه مساله و چند راه حل - ٣٨٠ ١٣۶٧ ٢٢
عبارت های برداری و تفسير  - ۴٠٢ ١٣۶٧ ٢٢

 هندسی آنها
 رابطه ای در چهار ضلعی - ۴١٣ ١٣۶٧ ٢٢
 مساله های مسابقه ای - ۴١۴ ١٣۶٧ ٢٢
 مثلث قائم الزاويه - ۴١۶ ١٣۶٧ ٢٢
 يک مساله در هندسه - ۴١۶ ١٣۶٧ ٢٢
 شگفتی های هندسی ترجمه محمد علی شيخان ۴١٧ ١٣۶٧ ٢٢
 شمار در ايرانی ميانه رقيه بهزادی ۴٣۴ ١٣۶٧ ٢٢
فرمولهای مثلثاتی به روايت بتانی محمد باقری ۴۵٠ ١٣۶٧ ٢٢
          A    B ابراهيم عادل ۴۵۶ ١٣۶٧ ٢٢

B    a مقايسه 
دو رابطه مفيد برای حل مساله  - ۴۵٧ ١٣۶٧ ٢٢

 های هندسه فضايی



 حل مساله ها - ۴۶۵ ١٣۶٧ ٢٢
)يازدهم(فهرست سال  - ۴٧٩ ١٣۶٧ ٢٢  
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 فلسفه و رياضيات پرويز شهرياری ١ ١٣۶٨ ٢٣
 مساله های مسابقه ای - ۶ ١٣۶٨ ٢٣

 نخستين المپياد ملی در آمريکا
 ماتريس مربعی - ٩ ١٣۶٨ ٢٣
تأثير جرج پوليا در اموزش  ترجمه عليرضا رحيمی ١٠ ١٣۶٨ ٢٣

 رياضيات
اثبات قضيه های هندسی به کمک  - ١۴ ١٣۶٨ ٢٣

 بردارها
بازی های فکری و جايزه های  ترجمه هرمز شهرياری ٢۵ ١٣۶٨ ٢٣

 تبليغاتی
 شگفتی های هندسی ترجمه و تنظيم محمدعلی شيخان ٣٣ ١٣۶٨ ٢٣
» جبر و مقاله«بررسی کتاب ابوالقاسم قربانی ۴۴ ١٣۶٨ ٢٣

 خوارزمی
 انتگرال گيری از تابع معکوس ترجمه ابراهيم عادل ٧۶ ١٣۶٨ ٢٣
کاربرد نقوش هندسی در بافت  جابر عناصری ٨٢ ١٣۶٨ ٢٣

 مسند
صوير عدد در باورهای عاميانهت رقيه بهزادی ٨۶ ١٣۶٨ ٢٣  
 رمز و راز عددها - ١١۴ ١٣۶٨ ٢٣
 حل مساله ها - ١١۵ ١٣۶٨ ٢٣
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
نقش معماها و مساله های غير  دکتر شهريار شهرياری ١٢٩ ١٣۶٨ ٢۴

 عادی در تدريس رياضی
 ويژگی هايی از دايره پرويز شهرياری ١۴۴ ١٣۶٨ ٢۴
 مربع هايی دور دايره - ١۶٢ ١٣۶٨ ٢۴
 درباره دايره های محاطی ترجمه ابراهيم عادل ١۶٣ ١٣۶٨ ٢۴
 شگفتی های عدد - ١٧٢ ١٣۶٨ ٢۴
 مساله های مسابقه ای - ١٧٣ ١٣۶٨ ٢۴
 زاويه های برابر - ١٧٧ ١٣۶٨ ٢۴
 مجموع بعضی رشته ها - ١٧٨ ١٣۶٨ ٢۴
 شرط الزم و کافی - ١٨٧ ١٣۶٨ ٢۴
هرمز شهرياریترجمه  ١٩١ ١٣۶٨ ٢۴  شعبده های رياضی 
 شگفتی های هندسی ترجمه و تنظيم محمد علی شيخان ٢٠١ ١٣۶٨ ٢۴
کاربرد نقوش هندسی در هنرهای  جابر عناصری ٢١١ ١٣۶٨ ٢۴

 دستی
 محاسب کنيد - ٢١۵ ١٣۶٨ ٢۴
بحث کوتاهی درباره علم احکام  دکتر يوسف فضائی ٢١۶ ١٣۶٨ ٢۴



 نجوم 
ه هاحل مسال - ٢٢٧ ١٣۶٨ ٢۴  
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 اشاره - ٢۵٧ ١٣۶٨ ٢۵
 عدد شش رقمی - ٢۵٩ ١٣۶٨ ٢۵
تعبير هندسی ساده از جساب  پرويز شهرياری ٢۶٠ ١٣۶٨ ٢۵

 عددهای مختلط
اثبات ديگری از نابرابری ين سن ترجمه ابراهيم عادل ٢٧٩ ١٣۶٨ ٢۵
يتی از دنباله تعميم خاص  محمد باقری-امير دانشگر ٢٨٢ ١٣۶٨ ٢۵

 فيبوناتچی در دنباله بازگشتی
 مساله های مسابقه ای - ٢٩١ ١٣۶٨ ٢۵
 اطالعات مختصری درباره تست احمد فيروزنيا ٢٩۵ ١٣۶٨ ٢۵
 مثلث لغزنده - ٣٠۵ ١٣۶٨ ٢۵
 ترپولوژی گره ترجمه هرمز شهرياری ٣٠۶ ١٣۶٨ ٢۵
 محاسبه مجموع - ٣٢٠ ١٣۶٨ ٢۵
 انتگرالو کاربرهای آن پرويز شهرياری ٣٢١ ١٣۶٨ ٢۵
 معادله - ٣٣١ ١٣۶٨ ٢۵
محمدعلی شيخان:ترجمه و تنظيم ٣٣٢ ١٣۶٨ ٢۵  شگفتی های هندسی 
در سيستان و » اميد رياضی« - ٣۴۴ ١٣۶٨ ٢۵

 بلوچستان
سرچشمه پيدايش و تکامل حساب  يوسف فضايی ٣۴۶ ١٣۶٨ ٢۵

هندسه و رياضيات و ستاره 
 شناسی

 نقوش هندسی جابر عناصری ٣۶٠ ١٣۶٨ ٢۵
 حل مساله ها - ٣۶۵ ١٣۶٨ ٢۵
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
جهان بينی علمی در درسهای  ترجمه پرويز شهرياری ٣٨۵ ١٣۶٨ ٢۶

 رياضيات
جند ضلعی های نرمش (اريگامی ترجمه هرمز شهرياری ۴٠١ ١٣۶٨ ٢۶

)پذير  
 مساله های مسابقه ای - ۴١٩ ١٣۶٨ ٢۶
هيم عادلترجمه ابرا ۴٢۴ ١٣۶٨ ٢۶ نابرابری ميانگين های حسابی و  

 هندسی
حل معادله های شامل پارامتر به  - ۴٢۶ ١٣۶٨ ٢۶

 کمک نمودار
 يک معادله غير عادی - ۴٣۴ ١٣۶٨ ٢۶
 کاربردهای -شگفتی های هندسی ترجمه محمدعلی شيخان ۴٣۵ ١٣۶٨ ٢۶

 هندسه در حل مسائل حساب
 چند مساله از هندسه فضايی - ۴۴۴ ١٣۶٨ ٢۶



 عدد پنجم فرما - ۴۵٠ ١٣۶٨ ٢۶
 بررسی و نقد چند تست احمد فيروزنيا ۴۵١ ١٣۶٨ ٢۶
 چند مساله مرتضی کيهانی ۴۵٨ ١٣۶٨ ٢۶
باز هم درباره برذارها و مساله  - ۴۵٩ ١٣۶٨ ٢۶

 های هندسی
١٣،١١،٧بخش پذبری بر  ستاره ميناواز ۴۶٩ ١٣۶٨ ٢۶  
 رقم ها را پيدا کنيد - ۴٧١ ١٣۶٨ ٢۶
چند نکته درباره کتابهای جبر  کاوه الجوردی ۴٧٢ ١٣۶٨ ٢۶

 دوره دبيرستان
 بررسی اجمالی نقوش هندسی جابر عناصری ۴٧۵ ١٣۶٨ ٢۶
 يک صورت حساب عيالمی رقيه بهزادی ۴٨٠ ١٣۶٨ ٢۶
 حل مساله ها - ۴٨٢ ١٣۶٨ ٢۶
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 سرمقاله - ٣٠۵ ١٣۶۶ ١٧،١۶
 هرمان ويل ترجمه پرويز شهرياری ٣٠٩ ١٣۶۶ ١٧،١۶
 تقارن های هندسی و جبر دکتر شهريار شهرياری ٣۴١ ١٣۶۶ ١٧،١۶
محور تقارن، در نمودار بعضی  - ٣٧٠ ١٣۶۶ ١٧،١۶

 تابع ها
 مساله هايی از تقارن ابراهيم عادل ٣٧۵ ١٣۶۶ ١٧،١۶
 تقارن در علم و هنر ترجمه عيسی ياوری ٣٧٧ ١٣۶۶ ١٧،١۶
 تقارن در بلورها دکتر عبدالکريم قريب ۴٢٢ ١٣۶۶ ١٧،١۶
 تقارن در نوارها ترجمه هرمز شهرياری ۴٣١ ١٣۶۶ ١٧،١۶
 تقارن در دنيای مولکول ها ترجمه عيسی ياوری ۴۵٨ ١٣۶۶ ١٧،١۶
 حل مساله ها - ۵٠١ ١٣۶۶ ١٧،١۶
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
مسئوليت معلمان پرتجربه  پرويز شهرياری ١ ١٣۶٩ ٢٧

ياضی ر  
رابطه خط مماس بر منحنی با  دکتر شهريار شهرياری ۶ ١٣۶٩ ٢٧

 مساحت زير منحنی
اثباتی برای نابرابری چه بی شف ترجمه ابراهيم عادل ١۶ ١٣۶٩ ٢٧
تجريه و تحليل مساله برای جست  - ١٨ ١٣۶٩ ٢٧

 وجوی راه حل 
 مساله های مسابقه ای - ٣۴ ١٣۶٩ ٢٧
ه در شباهت با مساله هايی ک - ٣٩ ١٣۶٩ ٢٧

 مساله های ديگر ساخته شده اند
نابرابری هايی از حاصلضرب  - ۴٣ ١٣۶٩ ٢٧

 فاکتوريل
 بازيهای فکری منطقی ترجمه هرمز شهرياری ۵٠ ١٣۶٩ ٢٧
 تمرين هايی برای بررسی تابع - ۶۴ ١٣۶٩ ٢٧



 مثلث ارتفاعيه - ۶۶ ١٣۶٩ ٢٧
مساله هايی از آزمايشهای  - ٧٠ ١٣۶٩ ٢٧

نشگاه دولتی تا تاشکندورودی دا  
 نقوش هندسی و گره چينی جابر عناصری ٧۴ ١٣۶٩ ٢٧
 روش تحقيق در علوم رياضی دکتر يوسف فضايی ٨٠ ١٣۶٩ ٢٧
 حل مساله ها - ٩۴ ١٣۶٩ ٢٧
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
رقيه بهزادی-پرويز شهرياری ١٢٩ ١٣۶٩ ٢٨  عدد در اوستا 
رح ساده ای برای آموزش ط پرويز شهرياری ١۴۶ ١٣۶٩ ٢٨

 پيوستگی تابع ها
 مساله های مسابقه ای - ١۵۵ ١٣۶٩ ٢٨
ترجمه چينی کتاب احکام نجوم  ترجمه محمد باقری ١۶١ ١٣۶٩ ٢٨

 کوشيار گيالنی
روش محاسبه انتگرالهايی که با  سيدمحمدرضا هاشمی موسوی ١٨٠ ١٣۶٩ ٢٨

 رابطه بازگشتی بيان می شوند
هندسی در فضامکان  - ١٨۵ ١٣۶٩ ٢٨  
  ماکزيمم و می نيمم در هندسه  - ١٩٠ ١٣۶٩ ٢٨
جرج پوليا مربی بزرگ  ترجمه ابراهيم عادل ٢٠٨ ١٣۶٩ ٢٨

 رياضيات
 ترفندهای رياضی ترجمه هرمز شهرياری ٢١۶ ١٣۶٩ ٢٨
 نقوش هندسی فرش های ترکمنی جابر عناصری ٢٢۵ ١٣۶٩ ٢٨
 حل مساله ها - ٢٢٨ ١٣۶٩ ٢٨
هصفح سال شماره  عنوان نويسنده 
آموزش رياضی اهميت درجه  سردبير ٢۵٧ ١٣۶٩ ٢٩

 اول دارد
 جبر نقطه های سهمی پرويز شهرياری ٢۶٠ ١٣۶٩ ٢٩
 مساله های مسابقه ای - ٢۶۶ ١٣۶٩ ٢٩
گام ساده،ساختمان مقياس موسيقی ترحمه پرويز شهرياری ٢٧۶ ١٣۶٩ ٢٩
 معادله مکان - ٢٩٧ ١٣۶٩ ٢٩
بعضی از ويژگی های چندضلغی   ابراهيم عادلترجمه ٢٩٨ ١٣۶٩ ٢٩

 های واقع در درون يک دايره
زنان (وه راميلر له يه ده وا - ٣١٠ ١٣۶٩ ٢٩

)رياضيدان  
درباره واژه نامه رياضی جهاد  محمد باقری ٣١٣ ١٣۶٩ ٢٩

 دانشگاهی
 صنايع دستی و نقوش هندسی جابر عناصری ٣٢٣ ١٣۶٩ ٢٩
اریترجمه هرمز شهري ٣٣٠ ١٣۶٩ ٢٩  شگفتی های توپولوژی 
 مفهوم عدد در زبان سغدی رقيه بهزادی ٣٣٩ ١٣۶٩ ٢٩
 حل مساله ها - ٣۵١ ١٣۶٩ ٢٩



 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
در برنامه های " رياضيات جديد" پرويز شهرياری ٣٨۵ ١٣۶٩ ٣٠

 دبيرستانی
...حوزه های قابل قبول و - ٣٩۴ ١٣۶٩ ٣٠  
ی مسابقه ایمساله ها - ۴١١ ١٣۶٩ ٣٠  
 محاسبه يک حد ترجمه ابراهيم عادل ۴١٧ ١٣۶٩ ٣٠
 ژوزف -رياضيدانان بزرگ  ترجمه پرويز شهرياری ۴٢١ ١٣۶٩ ٣٠

 فوريه
طول ضلع سوم ,خاصيتی از مثلث - ۴٣١ ١٣۶٩ ٣٠

 مثلث
   حل معادله درجه Nام سيد محمدرضا هاشمی موسوی ۴٣٢ ١٣۶٩ ٣٠
...کل وموقعيت هندسی يک ش - ۴۴٠ ١٣۶٩ ٣٠  
راهی برای حل معادله درجه  - ۴۴۵ ١٣۶٩ ٣٠

حداقل مقدار, چهارم  
 نا برابری فينسلر و هادويگر - ۴۴۶ ١٣۶٩ ٣٠
 يک ويژگی مثلث - ۴۵٢ ١٣۶٩ ٣٠
تقسيم مربع به مربع های کوچکتر ترجمه هرمز شهرياری ۴۵٣ ١٣۶٩ ٣٠
طرح های هندسی در طاق های  جابر عناصری ۴٧۴ ١٣۶٩ ٣٠

 ايرانی
١٩٩٠برندگان جايزه فيلدس  ترجمه مصطفی عزيزی ۴٧٨ ١٣۶٩ ٣٠  
 حل مساله ها - ۴٨٠ ١٣۶٩ ٣٠
 فهرست سال سيزدهم - ۵١٠ ١٣۶٩ ٣٠
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
باز هم درباره برنامه های  پرويز شهرياری ١ ١٣٧٠ ٣١

 رياضی دبيرستانی
حل مسأله های ساختمانی هندسه  - ١٠ ١٣٧٠ ٣١

  روش مختصاتیبا
 مسأله های مسابقه ای - ٢٢ ١٣٧٠ ٣١
روشی برای پيدا کردن سه تائی  ترجمه ابراهيم عادل ٢٨ ١٣٧٠ ٣١

 های فيثاغورثی
کاربرد عددهای مختلط در  - ٣٢ ١٣٧٠ ٣١

 بررسی تبديل های هندسی
ويژگی های خانواده ای از مثلث  - ۵١ ١٣٧٠ ٣١

 ها 
چ کولموگوروفآندره نيکاليه وي - ۵۴ ١٣٧٠ ٣١  
نظريه ترکيباتی در تا کردن کاغذ ترجمه هرمز شهرياری ۵٨ ١٣٧٠ ٣١
 محاسبه حجم جسم های دوار - ٧۴ ١٣٧٠ ٣١
چند قضيه درباره عددهای طبيعی - ٨٣ ١٣٧٠ ٣١
نامه ای درباره واژه نامه رياضی  حبيب رستمی ٩٠ ١٣٧٠ ٣١



 جهاد دانشگاهی
اب عدد هفتمعرفی کت جابر عناصری ٩۵ ١٣٧٠ ٣١  
 حل مسأله ها - ٩٩ ١٣٧٠ ٣١
 عنوان نويسنده صفحه  سال شماره
درآمدی بر تاريخ رياضيات در  پرويز شهرياری ١٢٩ ١٣٧٠ ٣٢

 ايران از آغاز سده هفتم ميالدی
با , اثبات سه فرمول آشنا برای پی ترجمه ابراهيم عادل ١٣٩ ١٣٧٠ ٣٢

 روش هندسی
ه ایمساله های مسابق - ١۴١ ١٣٧٠ ٣٢  
 چند مربعی ها ترجمه هرمز شهرياری ١۴۵ ١٣٧٠ ٣٢
 محاسبه تقريبی محيط بيضی سيد محمدرضا هاشمی موسوی ١۶١ ١٣٧٠ ٣٢
...شکل يک مدل آزمايشی است پرويز شهرياری ١۶٧ ١٣٧٠ ٣٢  
 مساله کوتاه ترين شبکه  ترجمه محمد باقری ١٧٣ ١٣٧٠ ٣٢
)رياضيدان(چارلز به پيچ - ١٨٩ ١٣٧٠ ٣٢  
 تکنولوژی ماشين حساب بابک شهرياری ١٩١ ١٣٧٠ ٣٢
زيبايی شناسی در درس های  - ١٩٧ ١٣٧٠ ٣٢

 رياضيات
قضيه کسينوس ها برای چند  - ٢٠٢ ١٣٧٠ ٣٢

 ضلعی ها
 نخستين ماشين های منطقی - ٢٠٧ ١٣٧٠ ٣٢
 برخی ويژگی های مرکز دوران - ٢١٠ ١٣٧٠ ٣٢
 معادله های شامل قدرمطلق - ٢١۶ ١٣٧٠ ٣٢
 ضزب عددها به کمک جدول - ٢٢٠ ١٣٧٠ ٣٢
مشکلی ديرپای,رياضيات عمومی هوشنگ شکرائيان ٢٢٢ ١٣٧٠ ٣٢
 نقش عدد در آثار نظامی گنجوی جابر عناصری ٢٣٣ ١٣٧٠ ٣٢
 حل مساله ها - ٢٣٧ ١٣٧٠ ٣٢
آموزش رياضيات و پرسش  پرويز شهرياری ٢۵٧ ١٣٧٠ ٣٣

"چرا؟"  
ويچ الکساندروفپاول سرگه يه  - ٢۶٧ ١٣٧٠ ٣٣  
 مساله های مسابقه ای - ٢٧۴ ١٣٧٠ ٣٣
مثلث های با محيط و مساحت  ترجمه ابراهيم عادل ٢٧٨ ١٣٧٠ ٣٣

 برابر و دايره های محيطی
 رمز و راز عددها - ٢٩١ ١٣٧٠ ٣٣
 بخش پذيری هندسی ترجمه هرمز شهرياری ٢٩۴ ١٣٧٠ ٣٣
نابرابری ها در مساله های  - ٣١٠ ١٣٧٠ ٣٣

 هندسی
 خرد سيارگان احمد بی رشک ٣١۴ ١٣٧٠ ٣٣
 حل دستگاه معادله خطی مجهولی سيد محمدرضا هاشمی موسوی ٣٣۶ ١٣٧٠ ٣٣
هاشمی.م.ترجمه ف ٣۴۵ ١٣٧٠ ٣٣ شيوه ای نوين برای تدريس  



 رياضيات
در منظومه همای و " عدد"نقش  جابر عناصری ٣۵٢ ١٣٧٠ ٣٣

 همايون
 روش - ٣۵۶ ١٣٧٠ ٣٣
 يک بازی رياضی - ٣۵٨ ١٣٧٠ ٣٣
 حل مساله ها - ٣۵٩ ١٣٧٠ ٣٣
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
از اصل النه کبوتر تا نظريه  دکتر شهريار شهرياری ٣٨۵ ١٣٧٠ ٣۴

 رامزی دعوتی به آناليز ترکيبی
مساله های آزمايش ورودی  - ۴٠٣ ١٣٧٠ ٣۴

 دانشگاه مسکو
 با کاربردهای آشنايی بيشتر ترجمه پرويز شهرياری ۴٠٩ ١٣٧٠ ٣۴

 انتگرال
 يک ويژگی در بيضی ترجمه ابراهيم عادل ۴٢٠ ١٣٧٠ ٣۴
دستور مفيد برای حل مساله های  - ۴٢٣ ١٣٧٠ ٣۴

 هندسه فضايی
چند مساله ساده از رياضيات  - ۴٢٩ ١٣٧٠ ٣۴

 کاريردی
 نزاع و آشتی گسسنه و پيوسته ترجمه غالمرضا ياسی پور ۴٣۴ ١٣٧٠ ٣۴
 توپولوژی در سرگرمی ها  هرمز شهرياریترجه ۴۵١ ١٣٧٠ ٣۴
مشکالت دوره کارشناسی  هوشنگ شکرائيان ۴۶٣ ١٣٧٠ ٣۴

رياصی در دانشگاه های نوسعه 
 نيافته

اثبات نابرابری ها به کمک مشتق - ۴٨۴ ١٣٧٠ ٣۴
نقوش هندسی در هنر جوراب  جابر عناصری ۴٨۶ ١٣٧٠ ٣۴

 بافی
 حل مساله ها - ۴٩٠ ١٣٧٠ ٣۴
فهرست موضوعی سال چهاردهم - ۵١٠ ١٣٧٠ ٣۴
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
آموزش رياضيات و تکامل انديشه  پرويز شهرياری ١ ١٣٧١ ٣۵

 علمی دانش آموزان
 مساله های مسابقه ای - ١٢ ١٣٧١ ٣۵
مزدوج بودن نقطه ها نسبت به  - ١٧ ١٣٧١ ٣۵

 دايره
رمينانروش محاسبه دت محمدرضا هاشمی موسوی ٢۶ ١٣٧١ ٣۵  

nمرتبه 
 رياضيات و کاربردهای آن ترجمه محمد باقری ٣۵ ١٣٧١ ٣۵
 مشتق و کاربرد آن در فيزيک - ۴٣ ١٣٧١ ٣۵
کره های مماس بر وجه های  - ۴٩ ١٣٧١ ٣۵



 چهاروجهی
 از مجله رياضی خودمان - ۵۴ ١٣٧١ ٣۵
 هيچ چيز و همه چيز ترجمه هرمز شهرياری ۶٢ ١٣٧١ ٣۵
المرضا ياسی پورترجمه غ ٧١ ١٣٧١ ٣۵  رسيدن کوه به کوه 
 رمز و راز عددها - ٨٩ ١٣٧١ ٣۵
 اثبات رابطه بسط دوجمله ای - ٩٣ ١٣٧١ ٣۵
 مجذور بعضی عددهای دو رقمی - ٩۴ ١٣٧١ ٣۵
حل معادله ها در مجموعه  - ٩۵ ١٣٧١ ٣۵

 عددهای طبيعی
تجلی حساب و هندسه در ديوان  جابر عناصری ٩٨ ١٣٧١ ٣۵

یپروين اعتصام  
 حل مساله - ١٠٢ ١٣٧١ ٣۵
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 ابونصر فارابی پرويز شهرياری ١٢٩ ١٣٧١ ٣۶
 مساله های مسابقه ای - ١۴٣ ١٣٧١ ٣۶
...جزيی از يک پاره خط - ١۴۶ ١٣٧١ ٣۶  
نابرابری و , معادله های خطی - ١۴٧ ١٣٧١ ٣۶

 نامعادله ها
های مرکبتبديل بعضی راديکال - ١٨١ ١٣٧١ ٣۶  
 از مجله های رياضی خودمان - ١٨۶ ١٣٧١ ٣۶
 محاسبه يک حد محمدرضا هاشمی موسوی ١٩۵ ١٣٧١ ٣۶
 هيچ چيز وهمه چيز ترجمه هرمز شهرياری ١٩٧ ١٣٧١ ٣۶
 اسقاط اضافه غالمرضا ياسی پور ٢١٢ ١٣٧١ ٣۶
 تجلی نقوش هندسی در سفال ميبد جابر عناصری ٢١٨ ١٣٧١ ٣۶
ل مساله هاح - ٢٢٣ ١٣٧١ ٣۶  
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
)رياضيدان(امی نتر ترجمه پرويز شهرياری ٢۴١ ١٣٧١ ٣٧  
 مساله هايی برای حل - ٢۵٢ ١٣٧١ ٣٧
 طرح مساله در هندسه ترجمه ابراهيم عادل ٢۵۵ ١٣٧١ ٣٧
 نظريه اعداد يونانی غالمرضا ياسی پور ٢۶۵ ١٣٧١ ٣٧
یترجمه هرمز شهريار ٢٨١ ١٣٧١ ٣٧  فيبوناتچی و رشته های عددی  
 طرح جمال طاهری ٢٩۴ ١٣٧١ ٣٧
معادله ها و نا معادله های  ترجمه پرويز شهرياری ٢٩۵ ١٣٧١ ٣٧

)٢(خطی  
 از مجله  رياضی خودمان - ٣١۴ ١٣٧١ ٣٧
نظرات دانشمندان در چگونگی  دکتر يوسف فضايی ٣٢٢ ١٣٧١ ٣٧

پيدايش کرات آسمان و مکانيسم 
 کنونی جهان

 حل مساله ها - ٣٣٨ ١٣٧١ ٣٧



 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
رياضيات و مساله های مربوط به  ترجمه پرويز شهرياری ٣۵٣ ١٣٧١ ٣٨

اطمينان بخشی و بی خطر سازی 
 صنعت امروز

 مساله های مسابقه ای - ٣٧۵ ١٣٧١ ٣٨
 دنباله های عددی ترجمه هرمز شهرياری ٣٧٨ ١٣٧١ ٣٨
محمد علی شيخان-قاسم قربانیابوال ٣٩۶ ١٣٧١ ٣٨  ابو معشر بلخی 
)هذلولوی(دوران هيپربوليک ترجمه پرويز شهرياری ۴٠٠ ١٣٧١ ٣٨  
 دو دستور برگشتی جالب - ۴١۵ ١٣٧١ ٣٨
 چند مساله پيمان ناصح  پور ۴١۶ ١٣٧١ ٣٨
 بی نهايت در رياضيات يونانی ترجمه غالمرضا ياسی پور ۴٢٠ ١٣٧١ ٣٨
شکرائيانهوشنگ  ۴٣٧ ١٣٧١ ٣٨  درباره درس مثلثات 
 از مجله رياضی خودمان - ۴۴٣ ١٣٧١ ٣٨
 فاصله يک نقطه از صفحه - ۴۵٣ ١٣٧١ ٣٨
 مجموعه نامتناهی عددهای اول - ۴۵۵ ١٣٧١ ٣٨
 حل مساله ها - ۴۵٧ ١٣٧١ ٣٨
 فهرست موضوعی سال پانزدهم - ۴٧٩ ١٣٧١ ٣٨
 عنوان نويسنده صفحه سال شماره
 پيشگفتار  پرويز شهرياریترجمه ٣۶۴ ١٣۶١ ۴
مقدمه-فصل اول ترجمه پرويز شهرياری ٣۶۵ ١٣۶١ ۴  
معادله-فصل دوم ترجمه پرويز شهرياری ٣٨۴ ١٣۶١ ۴  
نامساوی و نامعادله-فصل سوم ترجمه پرويز شهرياری ۴٣٨ ١٣۶١ ۴  
 نتيجه گيری های کوتاه ترجمه پرويز شهرياری ۴٧۵ ١٣۶١ ۴
ياریترجمه پرويز شهر ۴٧٧ ١٣۶١ ۴  پاسخ راهنمائی ها 
 رياضيدانان ايران ابوالقاسم قربانی ۴٨١ ١٣۶١ ۴
 چپ يا راست ترجمه هرمزشهرياری ۴٨۵ ١٣۶١ ۴
)١۴(آفرينندگان رياضيات عالی ترجمه پرويز شهرياری ۴٩٣ ١٣۶١ ۴  

)گيوم فرانسوا هوپيتال(  
 رياضيات در کارهای ادبی - ۵٠٣ ١٣۶١ ۴

 


