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  هادي حدادمنشنژاد، دکتر امین عابدينویسنده: 

  ششم ابتداییي تحصیلی: پایه

 صفحه 121تعداد صفحات: 

  گامی تا فرزانگانناشر همکار: 

  دو رنگ نوع چاپ:

هاي سراسري برگزار شده توسط مؤسسه مجموعه آزمون توضیحات:

 1395-96آموزشی ادب و دانش ماخ در سال تحصیلی 

  نژاد، کامبیز خالقیدکتر امین عابدينویسنده: 

  ششم ابتداییي تحصیلی: پایه

 صفحه 145تعداد صفحات: 

  گامی تا فرزانگانناشر همکار: 

  دو رنگ نوع چاپ:

ــیحات: ــه آزمون توض ــط مجموع ــده توس ــزار ش ــري برگ ــاي سراس ه

 1394-95مؤسسه آموزشی ادب و دانش ماخ در سال تحصیلی 

 

هزار تومان 27  

هزار تومان 25  

هزار تومان 27  

  نژاد، هادي حدادمنشدکتر امین عابدينویسنده: 

  ششم ابتداییي تحصیلی: پایه

 صفحه 121تعداد صفحات: 

  گامی تا فرزانگانناشر همکار: 

  دو رنگ نوع چاپ:

هاي سراسري برگزار شده توسط مؤسسه مجموعه آزمون توضیحات:

 1395-96آموزشی ادب و دانش ماخ در سال تحصیلی 
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  حدادمنشنژاد، هادي دکتر امین عابدينویسنده: 

  پنجم ابتداییي تحصیلی: پایه

 صفحه 112 تعداد صفحات:

  گامی تا فرزانگانناشر همکار: 

  دو رنگ نوع چاپ:

هـــاي سراســـري مجموعـــه آزمون توضـــیحات:

ــی ادب و  ــه آموزش ــط مؤسس ــده توس ــزار ش برگ

 1395-96دانش ماخ در سال تحصیلی 

  نژاد، هادي حدادمنشامین عابديدکتر نویسنده: 

  پنجم ابتداییي تحصیلی: پایه

 صفحه 139 تعداد صفحات:

  گامی تا فرزانگانناشر همکار: 

  دو رنگ نوع چاپ:

هـــاي سراســـري مجموعـــه آزمون توضـــیحات:

ــزار  ــی ادب و برگ ــه آموزش ــط مؤسس ــده توس ش

 1396-97در سال تحصیلی  دانش ماخ
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  نژاد، هادي حدادمنشدکتر امین عابدينویسنده: 

  چهارم ابتداییي تحصیلی: پایه

 صفحه 110 تعداد صفحات:

  گامی تا فرزانگانناشر همکار: 

  دو رنگ نوع چاپ:

هــاي سراســري برگــزار مجموعــه آزمون توضــیحات:

شــده توســط مؤسســه آموزشــی و فرهنگــی ادب و 

 1395-96دانش ماخ در سال تحصیلی 
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  نژاد، هادي حدادمنشدکتر امین عابدينویسنده: 

  چهارم ابتداییي تحصیلی: پایه

 صفحه 133 تعداد صفحات:

  گامی تا فرزانگانناشر همکار: 

 دو رنگ نوع چاپ:

هــاي سراســري برگــزار مجموعــه آزمون توضــیحات:

ادب و  و فرهنگــی شــده توســط مؤسســه آموزشــی

 1396-97دانش ماخ در سال تحصیلی 
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  سید آرمان وکیلنژاد، دکتر امین عابدينویسنده: 

  ابتدایی نهمي تحصیلی: پایه

 صفحه 117 تعداد صفحات:

  فرزانگانگامی تا ناشر همکار: 

  دو رنگ نوع چاپ:

هــاي سراســري برگــزار شــده توســط مؤسســه مجموعــه آزمون توضــیحات:

 1396-97آموزشی و فرهنگی ادب و دانش ماخ در سال تحصیلی 
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  سید آرمان وکیلنژاد، دکتر امین عابدينویسنده: 

  ابتدایی هفتمي تحصیلی: پایه

 صفحه 109 تعداد صفحات:

  گامی تا فرزانگانناشر همکار: 

  دو رنگ نوع چاپ:

هــاي سراســري برگــزار شــده توســط مؤسســه مجموعــه آزمون :توضــیحات

 1396-97آموزشی و فرهنگی ادب و دانش ماخ در سال تحصیلی 

 

  سید آرمان وکیلنژاد، دکتر امین عابدينویسنده: 

  ابتدایی هشتمي تحصیلی: پایه

 صفحه 117 تعداد صفحات:

  گامی تا فرزانگانناشر همکار: 

  دو رنگ نوع چاپ:

هــاي سراســري برگــزار شــده توســط مؤسســه مجموعــه آزمون توضــیحات:

 1396-97آموزشی و فرهنگی ادب و دانش ماخ در سال تحصیلی 
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  هادي حدادمنشنویسنده: 

  اول و دوم ابتداییي تحصیلی: پایه

 صفحه 134 تعداد صفحات:

  گامی تا فرزانگانناشر همکار: 

  دو رنگ نوع چاپ:

 رشـد و آموزاندانش ریاضی درك ارتقاي هدف با که دنیاست در ریاضیات ترویج هايبرنامه ترینبزرگ از یکی کانگورو ریاضیات

 ریاضـیات روز. شـودمی برگـزار جهـان کشـور 80 از بـیش در ریاضی يهوشمندانه هايفعالیت از بردن لذت براي آنان توانمندي

  .است ریاضیات براي گرفتن جشن روز حقیقت در کانگورو،

 کانگورو ریاضیات اهداف

 ریاضیات به آموزاندانش کردن مندعالقه هدف با شاد فضایی ایجاد •

 ریاضی يهوشمندانه هايفعالیت از بردن لذت براي آنان توانمندي رشد و آموزاندانش ریاضی درك ارتقاي •

 .کندمی کمک معلمان و آموزاندانش بین ریاضیات ترویج به که هاییفعالیت کردن همگانی •

 مسئله حل مهارت افزایش و ریاضیات یادگیري در آموزاندانش نفس به اعتماد تقویت •

 روزمره زندگی در ریاضیات کاربرد درك به کمک •

  هادي حدادمنشنویسنده: 

  م ابتداییسوم و چهاري تحصیلی: پایه

 صفحه 215 تعداد صفحات:

  گامی تا فرزانگانناشر همکار: 

  دو رنگ نوع چاپ:

و زهرا  هادي حدادمنشنویسنده: 

  قرهی

  م ابتداییپنجم و ششي تحصیلی: پایه

 صفحه 304 تعداد صفحات:

  گامی تا فرزانگانناشر همکار: 
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  صحتدکتر علی اکبرينویسنده: 

  متوسطه) 1هغتم (دوره ي تحصیلی: پایه

 تعداد صفحات:

  روآموزان پیششیمی براي دانشموضوع کتاب: 

  تمام رنگی نوع چاپ:

ها سعی شده تا ضمن پایبندي به چارچوب کتابدر این مجموعه توضیحات:  

ریزي و تألیف کتب درسی، آموزشی مورد نظر آموزش و پرورش و سازمان برنامه

جاي ي فعال فرض کرده و با نگاهی واگرا بهآموز را در جایگاه یادگیرندهدانش

محور، ابتدا ي تمامی مطالب آموزشی مورد نیاز در طی مراحلی پژوهشدیکته

هاي اصلی موضوع آشنا کند و در فضایی تعاملی با ها و چراییپژوه را با ایدهدانش

ي هاها، زیرساخت الزم براي شکوفایی استعدادها و توانمنديسایر علوم و مهارت

  ي افراد به کار گیرد.مخاطب را فراهم نماید و علوم را در بستر زندگی روزمره

هزار تومان 27  

  صحتدکتر علی اکبرينویسنده: 

  متوسطه) 1تم (دوره هشي تحصیلی: پایه

 صفحه 177 تعداد صفحات:

  روآموزان پیششیمی براي دانشموضوع کتاب: 

  تمام رنگی نوع چاپ:

ها سعی شده تا ضمن پایبندي به چارچوب در این مجموعه کتابتوضیحات:  

ریزي و تألیف کتب درسی، آموزشی مورد نظر آموزش و پرورش و سازمان برنامه

جاي ي فعال فرض کرده و با نگاهی واگرا بهآموز را در جایگاه یادگیرندهدانش

محور، ابتدا ي تمامی مطالب آموزشی مورد نیاز در طی مراحلی پژوهشدیکته

هاي اصلی موضوع آشنا کند و در فضایی تعاملی با ها و چراییپژوه را با ایدهدانش

ي هااي شکوفایی استعدادها و توانمنديها، زیرساخت الزم برسایر علوم و مهارت

  ي افراد به کار گیرد.مخاطب را فراهم نماید و علوم را در بستر زندگی روزمره

هزار تومان 42  
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  دهم هايکتاب

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  نوريمجید علینویسنده: 

  متوسطه) 2(دوره  دهمي تحصیلی: پایه

 صفحه 570 تعداد صفحات:

  روآموزان پیشبراي دانش شناسیزیستموضوع کتاب: 

  تمام رنگی نوع چاپ:

برتـرین کتـاب موجـود در  نظـر سـه از شماسـت روي پـیش کـه کتابیتوضیحات:  

  بازار است.

 .کنهمی نیازبی ايدیگه کمکی کتاب هر از رو شما که جامع هايدرسنامه داشتن -1

 و داخلـی امتحانـات بـراي رو شـما که گفتار هر پایان در تشریحی االتسؤ وجود -2

 .کنهمی آماده ترمپایان

 و هسـتند ايسـاده هايتسـت نسبتاً که گفتار هر پایان در تمرینی هايتست وجود -3

  .  شدند داده قرار فصل هر پایان در که دشوار کمی و ترکیبی هايتست

هزار تومان 140  
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  تیتو آندرسکو، دورین آندریکانویسنده:  المپیاد ریاضی

  دکتر حسین (بهزاد) خزایی مترجم:

  و دانشگاه دوره دوم متوسطهي تحصیلی: پایه

 صفحه 313 تعداد صفحات:

  دو رنگ نوع چاپ:

 المپیاد ملی تیم سرپرست آندرسکو تیتو تجربه هاسال حاصل تهیه شده است و فصل 23 این کتاب در توضیحات:

سرفصل کلیه پرداختن به ضمن در این کتاب .است زمینه این در منابع بهترین از یکی و امریکا متحدهایاالت ریاضی

 کمتري اهمیت که مطالبی به پرداختن از (IMO) آموزيدانش ریاضی المپیادهاي در اعداد نظریه نیاز مورد هاي

 ترتیب به و شده تشریح اصلی هايایده و هاتکنیک سرفصل هر در عالوهبه. است نموده اجتناب دارد، مسابقات این در

 است. شده حل و بیان فصل آن موضوع با مرتبط متنوعی تشریحی سؤاالت فصل هر در دشوار، تا ساده

 تواندمی 7 فصل و 4 تا 1  هايفصل مطالعه شوند،می آماده ریاضی المپیاد اول مرحله براي تنها که افرادي براي

 کلیه مطالعه هستند، آن از بعد و دوم مرحله در موفقیت به  مایل که افرادي براي اما ؛کند فراهمرا  اجمالی آشنایی

 دانش کتاب این مطالعه ریاضی، المپیاد در نویسنده جایگاه به توجه با که داشت توجه باید. شودمی پیشنهاد هافصل

 این براي تکمیلی مسائل حل اگرچه. کندمی فراهم را (IMO) ریاضی المللیبین مسابقات در شرکت براي الزم

  گردد.می توصیه منظور

 المپیاد فیزیک

  صمد غالمی مترجم:|      السزلو هولیکس      نویسنده: 

 صفحه 421 تعداد صفحات:|       و دانشگاه        دوره دوم متوسطهي تحصیلی: پایه

  سیاه و سفید نوع چاپ:

. است تمرین و تکرار فیزیک، مسائل حل روش آموختن و فیزیک قوانین یادگیري و درك روش بهترین توضیحات:

 اول بخش در. اندشده حل و بررسی دقیق جزئیات با که است آنها حلراه و مسئله 300 ارائه کتاب این هايویژگی از

 در مکانیک. شودمی آغاز مکانیک مورد در مسائلی با اول جلد. اندشده بنديطبقه موضوعی لحاظ به مسائل کتاب،

 یا و نیروها معرض در که است هنگامی اجسام فیزیکی رفتار مورد در که است فیزیک علم از ايشاخه واقع

 ترتیب به سائلم کتاب این در. کندمی بحث گیرندمی قرار اطرافشان محیط در اجسام متعاقب اثر و هاجابجایی

 مسائل این از بسیاري  دانیدمی احتماالً که طورهمان. اندشده بنديطبقه دشواري يدرجه برحثب طوروهمین موضوع

 تالش تا کنیممی ترغیب و تشویق را دانشجویان و آموزاندانش هم باز ما حال این با هستند؛ دشوار و سخت فیزیکی

 درست نتایج با خود هايپاسخ و تالش مقایسه منظور به فقط هاحلراه بخش به و کنند حل خودشان را مسائل و کنند

 آگاهی و شناخت گسترش براي راهی عنوانبه فیزیکی مسائل حل در خالقیت کارگیريبه.  کنند مشورت و مراجعه

 محقق واقعی مسائل  حل با  عملی شدن درگیر طریق از فقط و فقط که شودمی شناخته فیزیک از آموزاندانش

 براي نابی منبع عنوانبه مکانیک، يحوزه در خالقانه و خاص مسائل فراوانی جهت به حاضر کتاب .شودمی

 اول هايسال دانشجویان طورهمین و فیزیک جهانی و کشوري المپیادهاي در موفقت به مندعالقه آموزاندانش

.                                        رودمی شمار به دینامیک و مکانیک مرجع هايکتاب کنار در بیشتر تمرین حل براي مرجعی عنوانبه کارشناسی
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 المپیاد فیزیک
  صمد غالمی مترجم:|      السزلو هولیکس      نویسنده: 

 صفحه 350 تعداد صفحات:|       و دانشگاه        دوره دوم متوسطهي تحصیلی: پایه

  و سفید سیاه نوع چاپ:

. است تمرین و تکرار فیزیک، مسائل حل روش آموختن و فیزیک قوانین یادگیري و درك روش بهترین توضیحات:

 اول بخش در. اندشده حل و بررسی دقیق جزئیات با که است آنها حلراه و مسئله 300 ارائه کتاب این هايویژگی از

 در مکانیک. شودمی آغاز مکانیک مورد در مسائلی با اول جلد. اندشده بنديطبقه موضوعی لحاظ به مسائل کتاب،

 یا و نیروها معرض در که است هنگامی اجسام فیزیکی رفتار مورد در که است فیزیک علم از ايشاخه واقع

 ترتیب به سائلم کتاب این در. کندمی بحث گیرندمی قرار اطرافشان محیط در اجسام متعاقب اثر و هاجابجایی

 مسائل این از بسیاري  دانیدمی احتماالً که طورهمان. اندشده بنديطبقه دشواري يدرجه برحثب طوروهمین موضوع

 تالش تا کنیممی ترغیب و تشویق را دانشجویان و آموزاندانش هم باز ما حال این با هستند؛ دشوار و سخت فیزیکی

 درست نتایج با خود هايپاسخ و تالش مقایسه منظور به فقط هاحلراه بخش به و کنند حل خودشان را مسائل و کنند

 آگاهی و شناخت گسترش براي راهی عنوانبه فیزیکی مسائل حل در خالقیت کارگیريبه.  کنند مشورت و مراجعه

 محقق واقعی مسائل  حل با  عملی شدن درگیر طریق از فقط و فقط که شودمی شناخته فیزیک از آموزاندانش

 براي نابی منبع عنوانبه مکانیک، يحوزه در خالقانه و خاص مسائل فراوانی جهت به حاضر کتاب .شودمی

 اول هايسال دانشجویان طورهمین و فیزیک جهانی و کشوري المپیادهاي در موفقت به مندعالقه آموزاندانش

.                                        رودمی شمار به دینامیک و مکانیک مرجع هايکتاب کنار در بیشتر تمرین حل براي مرجعی عنوانبه کارشناسی

 المپیاد فیزیک
  رِجو.ُ ا، کینگ. آر. اينویسنده: 

  صمد غالمی، مژگان صداقتکار مترجم:

  متوسطه و دانشگاهدوره دوم ي تحصیلی: پایه

 صفحه 406 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 آن کاربرد و مقدماتی فیزیک از وسیعی طیف دربردارنده مسائل این. است مساله 500 شامل کتاب این توضیحات:

 انجام به نیازي ترتیب این به. است آمده کتاب این در گام به گام مسئله هر هايپاسخ. است مختلف موضوعات در

 با کالس، در موضوع یک شدن مطرح از پس علمی مسائل حل در اغلب آموزاندانش. ندارید دیگر محاسبات

 بنابراین. است گرفته بر در هستند، سطح این در که را مسائلی کتاب این. شوندمی رو به رو زیادي مشکالت

 هايمسئله حل براي کافی نفس به اعتماد آنها، مراحل یادگیري و تمرینات این حل در تالش با توانندمی دانشجویان

 مفید و شده خالصه مطالب با همراه مسائل شامل اول بخش. شودمی تقسیم بخش دو به کتاب این. کنند کسب کالسی

 مانند موضوعاتی با همراه هاپاسخ این. است داده ارائه را مسئله هر کامل حل راه نیز کتاب این دوم بخش. است

 گرما گازها، و مایعات الکتریکی، مدارهاي مغناطیس، الکتریسیته، گرانش، اي،دایره حرکت نیوتون، قوانین استاتیک،

 از برگرفته کتاب این در شده نوشته مسائل .اندشده ارائه نسبیت و اتمی فیزیک امواج، و نور ترمودینامیک، و

 که کسانی براي کتاب این. هستند معماري و پزشکی، مهندسی، شناسی،زیست شیمی، فیزیک، مانند هاییرشته

 و مفید بسیار بگذرانند، دانشگاهی پیش سطح در چه و دانشگاهی سطح در چه را فیزیک مقدماتی يدوره بخواهند

  .بود خواهد ارزشمند
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 المپیاد فیزیک
  امواج و ترمودینامیک مکانیک،جلد اول: 

 اُمان رابرت و دانیلنویسنده: 

  قربانیصمد غالمی و نرگس  مترجم:

  متوسطهدوره دوم ي تحصیلی: پایه

 صفحه 283 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

  جدید فیزیک و نورشناسی، مغناطیس الکتریسیته،جلد دوم: 

 اُمان رابرت و دانیلنویسنده: 

  صمد غالمی و نرگس قربانی مترجم:

  متوسطهدوره دوم ي تحصیلی: پایه

 صفحه 262 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

  

 فقط نه  کتاب این در. کنید حل و بررسی را فیزیک مسائل چگونه که آموزدمی شما به کتاب این توضیحات:

 نه کتاب این. یابیدمی در نیز  را کنیممی حل تحقیقی طوربه را مسائل چگونه اینکه دلیل بلکه مسئله، حل تشریح

 مورد هايروش از ايمجموعه بلکه است، داده جاي خود در را زیادي يشده حل مسائل موضوع هر در تنها

 .دهدمی ارائه را گیرندمی قرار استفاده مورد نیز فیزیک مسایل سایر براي که صحیح و استفاده

 هاییروش مجموعه شامل امتحانی و جدید مسائل حل براي اصلی کلید که دانندمی مدرسان، و معلمان اکثر

 دانستن و شده حل يمسئله یک به توجه. شوندمی داده آموزش ترآسان مسائل حل براي حاضر حال در که است

. است ترپیچیده خیلی مسایل و مرتبط مسائل حل چگونگی دانستن براي راه بهترین رسیده، نتیجه به چرا اینکه

 که است الگوهایی از ارائه یک فقط و شوید،می مواجه آن با شما که است مسائلی تمام براي الگویی کتاب این

 دهید بسط را کنیممی بیان مسایل حل براي ما که هاییروش شما اگر. ایمیافته مسائل از ايمجموعه براي ما

 عنوانبه باید شما که است الگویی حاضر کتاب! شویدمی نزدیک هاامتحان مسائل پاسخ به آمیزيموفقیت طرزبه

 کار مسائل حل روي چگونه که دهدمی نشان شما به کتاب. کنید استفاده آن از مسائل حل هنگام رفرنس کتاب

 فیزیک دیگر هايکتاب اکثر همانند کتاب هايسرفصل. شوندمی حل روش این به مسایل چرا اینکه و کنید

 اینگونه. شوندمی بحث وارد فورا مسائل سپس. شودمی شروع نظري بحث یک با کتاب این بخش هر. است

 روي مسائل، حل شروع از قبل که نیستید مجبور شما روش این در. هستند شما نظري پیشرفت دنبال به مسایل

 روش این در. شودمی دنبال مسائل همه حل در استاندارد روش این. کنید کار مفهومی متون از انبوهی مطابقت

 هايپاسخ همیشه که اندشده بنا استاندارد و منطقی هايروش بر مسائل از زیادي بخش که آموخت خواهید

 ظاهر به که هاییروش از ما. است مسائل حل ترتیب و انطباق روي ما اصلی تاکید. دهندمی نتیجه را صحیح

 هايحلراه به زیادي يعالقه برعکس و کنیممی اجتناب هستند مسائل حل در محدود کاربردي داراي ولی سریع

  !هستند استفاده قابل همیشه و دارند وسیعی کاربرد که دهیممی نشان ممکن، طوالنی
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 المپیاد نجوم
  آنیکت سولهنویسنده: 

  صمد غالمی، نازیال شهماري مترجم:

  متوسطه و دانشگاهدوره دوم ي تحصیلی: پایه

 صفحه 381 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 سال تا( تاکنون. است شده آغاز 2007 سال  در) IOAA( اخترفیزیک و نجوم المللیبین المپیاد توضیحات:

 ،)2009( ایران ،)2008( اندونزي ،)2007( تایلند کشورهاي در هاآزمون این. است شده برگزار المپیاد 12) 2018

 هند ،)2015( اندونزي ،)2014( رومانی ،)2013( یونان ،)2012( برزیل ،)2011( لهستان ،)2010( چین

) 2019( مجارستان کشورهاي توسط بعدي المپیاد دو. اندشده میزبانی) 2018( سریالنکا و) 2017( تایلند ،)2016(

 هر. کنندمی شرکت اخترفیزیک و نجوم المللیبین المپیاد در کشور 45 معموال،. شد خواهد میزبانی) 2020( کلمبیا و

 را همراه استاد دو و اندشده انتخاب خود کشور سراسري گزینشی مراحل در که منتخب آموزدانش 5 معموال گروه

 بخش. شب آسمان رصد آزمون و هاداده تحلیل مسائل تئوري، مسائل: است مرحله سه شامل آزمون هر. شودمی شامل

 معموال هاداده تحلیل. شود حل ساعت 5 در باید که دارد بلند سوال 3 الی 2 و کوتاه پرسش 15 معموال تئوري مسائل

 کار 5 الی 4 شامل شب آسمان رصد مرحله کهحالی در. شود حل ساعت 4 در باید که است مسئله دو از متشکل

 به که را المپیاد هر جهانی هايآزمون سواالت مجموعه کتاب این. شودمی کار هر براي دقیقه 5 حدود با رصدي

  .است کرده آوريجمع اندشده برگزار الذکرفوق کشورهاي میزبانی

 المپیاد ریاضی
  یانکوویچ والدیمیر پتروویچ، نیکوال ماتیک، ایوان دوکیچ، دوساننویسنده: 

  حسین (بهزاد) خزایی مترجم:

  متوسطه و دانشگاهدوره دوم ي تحصیلی: پایه

 صفحه 634 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 تا 1959 سال یعنی مسابقه اولین از که است ریاضی المللیبین المپیادهاي مسائل برگزیده حاضر، کتاب توضیحات:

 که شوندمی انتخاب صورت این به) IMO( ریاضی المللیبین المپیادهاي سواالت. است شده گردآوري 2004 سال

 از کننده برگزار کشور کمیته و کندمی ارسال مسابقه میزبان کشور به را مساله چند یا یک کننده شرکت کشور هر

. است معروف) Long List( بلند لیست به که کندمی انتخاب را سوال ده چند از لیستی ارسالی، سواالت این بین

 انتخاب را است جهانی المپیاد مناسب که را سوال 30 حدود بلند لیست سواالت بین از المپیاد برگزاري کمیته سپس

 براي کوتاه لیست مسائل بین از سوال شش نهایت در و. است موسوم) Short List( کوتاه لیست به که کندمی

 . کندمی انتخاب شود،می برگزار) سوال سه روز هر( روز دو در که ریاضی جهانی المپیاد

 در استفاده براي تنها و ماندمی باقی محرمانه بعد سال المپیاد تا المللیبین المپیاد برگزاري زمان از کوتاه لیست مسائل

 ریاضی المپیادهاي در. گیردمی قرار کشورها ریاضی المپیاد هايکمیته مسئولین اختیار در داخلی، المپیادهاي

دانش باشگاه تابستان دوره از ریاضی المپیاد مختلف مراحل در کوتاه لیست مسائل از نیز ایران اسالمی جمهوري

 این ترتیب این به. گیردمی قرار استفاده مورد کشوري نفره شش تیم انتخاب مسابقات تا سوم، مرحله جوان، پژوهان

 به ايحرفه صورت به که دانست افرادي براي سواالت نوع و سطح نظر از تقریب بهترین توانمی را سواالت مجموعه

  .پردازندمی جهانی یا کشوري مدال کسب قصد با ریاضی المپیاد
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ریاضیالمپیاد   
  یانکوویچ والدیمیر پتروویچ، نیکوال ماتیک، ایوان دوکیچ، دوساننویسنده: 

  حسین (بهزاد) خزایی مترجم:

  متوسطه و دانشگاهدوره دوم ي تحصیلی: پایه

 صفحه 380 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 يطوراست به وتریو کامپ یاضیر يادهایمنابع المپ نیتراز معروف یکیحل مساله  يهايکتاب استراتژ توضیحات:

کرده است. اگرچه  یمعرف وتریکامپ ادیمنبع المپ 5از  یکیکتاب را به عنوان  نیا وتریکامپ ادیالمپ یمل تهیکم یکه حت

که در  یشده است از اشتباهات یکتاب سع نیدارد. در ترجمه ا ییهاهم فصل یاضیمباحث ر ریکتاب در مورد سا نیا

یکتاب آرتور انگل است و خودش در مقدمه م نیا سندهینو. ترجمه موجود در بازار وجود دارد اجتناب شود گرید

 6روزه شامل  14وقت کوتاه  کیاست که تنها  یآلمان در زمان یاضیر ادیالمپ میآموزش ت جهیکتاب نت نیا: «سدینو

 ما ياصول راهنما» بزرگ يهادهیا«کرد.  لیرا بر ما تحم يافشرده اریآموزش بس طیشرا نی. امیداشت روزهمیآزمون ن

 ییکارآ يهاوهیش زین هادهیها که اکنند. نه تنها موضوع انیاصول را ب نیمساله انتخاب شدند تا ا یبودند. تعداد فراوان

  است.فصل  14کتاب شامل  نیبودند. ا يبندطبقه يبرا

هزار تومان 80  

فیزیکالمپیاد   
  آر. جی. کولنویسنده: 

  فرهاد ذکاوت مترجم:

  متوسطه و دانشگاهدوره دوم ي تحصیلی: پایه

 صفحه 147 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

یمباحث مرتبط با بردارها را شامل م یوجور و کوچک است که تمامکتاب جمع کی يبردار يهاروش توضیحات:

 دهیو مختصات خم يبردار يعملگرها یها و حتها و انتگرالگرفته تا مشتق يو جبر بردار هیاول فیاز تعار شود،

ما تحت عنوان  يهادانشگاهاست که در  يزیآن چ يریادگی يهندبوك کامل برا کی يبردار يهامتعامد. روش

 يهامانند روش یاتیخاص عمل يهامانند اعداد مختلط و روش یو تنها مباحث شودیم سیتدر یعموم اتیاضیر

یم دایکتاب پ نیو کاربردها در ا هایژگیو ها،فیتعر یکتاب وجود ندارد، وگرنه تمام نیدر ا رهیو غ يریگانتگرال

 يهایژگیو نجوم از و کیزیف ادیدر المپ ازیمورد ن یاضیدانش ر ين کتاب برایبودن مباحث ا ی. کامل و کافشود

به کتاب  ازین گریآن) د يکتاب (و نه الزاماً همه نیاز ا ییهافصل يریادگیکتاب است. با خواندن و  نیشاخص ا

کتاب کامًال  یشبود. مدل آموز دینخواه یحل سواالت مسابقات علم يتوانمند يبرا ات،یاضیر ينهیدر زم يگرید

 ها،یژگیتحت عنوان و یسپس در بخش د،یآیها مها و فرمولرابطه ها،فیاستاندارد است. ابتدا در هر بخش تعر

تحت عنوان  ی. پس از آن در بخششودیم انیمربوط به آن مورد خاص ب يایهمان قضا ایبسط داده شده و  يهافرمول

آن موضوع  يکاربردها نیتر. سپس در بخش کاربردها، مهمشودیم مرورنکات مرتبط با آن مبحث  یتمام هاادداشتی

  .دینیبیرا م
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نجومالمپیاد   
  جلد اول: مقدمات ریاضی، اخترفیزیک و نجوم کروي

  صمد غالمینویسنده: 

  متوسطهدوره دوم ي تحصیلی: پایه

 صفحه 474 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

  

  شناسیها و کیهانها، کهکشانقوانین ستارهجلد دوم: 

  صمد غالمینویسنده: 

  متوسطهدوره دوم ي تحصیلی: پایه

 صفحه 476 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

  

  

  

 فقط نه  کتاب این در. کنید حل و بررسی را نجوم مسائل چگونه که آموزدمی شما به کتاب این توضیحات:

 این. یابیدمی در نیز  را کنیممی حل تحقیقی طوربه را مسائل چگونه اینکه دلیل بلکه مسئله، حل تشریح

 از ايمجموعه بلکه است، داده جاي خود در را زیادي يشده حل مسائل موضوع هر در تنها نه کتاب

 ارائه را گیرندمی قرار استفاده مورد نیز فیزیک مسایل سایر براي که صحیح و استفاده مورد هايروش

 .دهدمی

است.  نیآموختن روش حل مسائل با تکرار و تمر کیزینجوم و اخترف نیقوان يریادگیروش درك و  نیبهتر

اند. و حل شده یبررس قیدق اتیحل آنها است که با جزئکتاب ارائه چند صد مسئله و راه نیا يهایژگیاز و

از  ياریبس  دیدانیطور که احتماالً ماند. همانشده يبندطبقه یدر بخش اول کتاب، مسائل به لحاظ موضوع

 بیو ترغ قیرا تشو انیدانشجوآموزان و حال باز هم دانش نیسخت و دشوار هستند؛ با ا یکیزیمسائل ف نیا

تالش و  سهیها فقط به منظور مقاحلتا تالش کنند و مسائل را خودشان حل کنند و به بخش راه میکنیم

عنوان به یدر حل مسائل نجوم تیخالق يریکارگکنند.  به ورتدرست مراجعه و مش جیخود با نتا يهاپاسخ

 ریدرگ قیکه فقط و فقط از طر شودیآموزان از نجوم شناخته مدانش یگسترش شناخت و آگاه يبرا یراه

مسائل خاص و خالقانه در  ی.کتاب حاضر به جهت فراوانشودیمحقق م یبا حل  مسائل واقع  یشدن عمل

 يبرا یعنوان منبع ناببه  یو نجوم عمل کیزیاخترف ن،یمنجم يبرا ازین مورد یاضیمقدمات ر يحوزه

 طورنیو هم  کیزینجوم و اخترف یو جهان يکشور يادهایمند به موفقت در المپقهآموزان عالدانش

مرجع به  يهادر کنار کتاب شتریب نیحل تمر يبرا یعنوان مرجعبه یاول کارشناس يهاسال انیدانشجو

  رود.  یشمار م
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، )برلین دانشگاه( بلـوري حسن دکتر، )دانشگاه این فیزیک يدانشکده پیشین رؤساي از و شریف صنعتی دانشگاه علم يفلسفه گروه رییس( گلشنی مهدي دکتر

 علـوم تکمیلـی تحصـیالت دانشگاه( زنوزي حسنی اکرم دکتر، )زنجان پایه علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه گذاربنیان و سابق ریاست( ثبوتی یوسف پروفسور

 دکتـر، )زنجان پایه علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه( حقی حسین دکتر،  )شریف صنعتی دانشگاه علم يفلسفه گروه( چاوشی آقایانی جعفر دکتر، )زنجان پایه

 سـپهر دکتـر، )شـریف صنعتی دانشگاه فیزیک دانشکده علمی هیئت عضو( آبادي بهمن محمود دکتر، )بهشتی شهید دانشگاه فیزیک دانشیار( موحد صادق سید

 صـهلخا بهـرام دکتـر، )بهشـتی شهید دانشگاه فیزیک دانشکده علمی هیئت عضو( ریاضی اهللانعمت دکتر، )قم صنعتی دانشگاه علمی هیئت عضو( بیدگلی اربابی

 قیـداري نصـیري سـعداهللا دکتر، )تبریز دانشگاه فیزیک دانشکده استاد( زادهشیري عجب علی دکتر، )مشهد فردوسی دانشگاه پایه علوم دانشکده فیزیک گروه(

 دکتـر، ))تهـران تکنیـکپلی( امیرکبیـر صـنعتی دانشـگاه فیزیک و انرژي مهندسی دانشکده( قمی خاکیان مهدي دکتر ،)بهشتی شهید دانشگاه فیزیک دانشکده(

 بنیادي ذرات ارشد کارشناس( فیروزآبادي مهدي محمد سید، )تهران دانشگاه علمی هیئت عضو و آلمان اشتوتگارت از ژئودزي دکتري( اردالن آزموده علیرضا

 فیزیـک دانشـکده( قنبـري جمشـید دکتـر، )زنجـان پایه علوم تکمیلی تحصیالت فیزیک، دکتري( مصحفی حسین دکتر، )بهشتی شهید دانشگاه شناسیکیهان و

 صـدر وفـایی علیرضـا، )مشـهد خیـام دانشـگاه فیزیـک دانشکده( پورموسی مرجان دکتر، )مشهد خیام دانشگاه يمدیره هیئت رییس و مشهد فردوسی دانشگاه

، )هندوسـتان  پـور، قاضـی 231331 زمانی هن تکمیلی تحصیالت کالج ریاضی گروه استاد( پرادهـان انیرود، )بهشتی شهید دانشگاه فیزیک، دکتري دانشجوي(

 دکتـر، )مولکـولی و اتمـی فیزیـک گروه مازندران، دانشگاه بابلسر،( سیدي حسینی مریم سیده دکتر، )یاسوج دانشگاه فیزیک گروه استاد( عطارد سعید دکتر

 باسـم دکتـر ،)تهـران نور پیام دانشگاه فیزیک گروه استاد( محسنی مرتضی دکتر، )مولکولی و اتمی فیزیک گروه مازندران، دانشگاه بابلسر،( نژاد محسن اصغر

 خسـروي آذر دکتـر، )مازنـدران دانشـگاه پایـه علـوم دانشکده علمی هیئت عضو( خصالی علیرضا دکتر، )هندوستان حیدرآباد دانشگاه فیزیک دانشکده( غیور

 رصـدخانه و فیزیـک بخش( خلیلی حاج سمیه دکتر، )شیراز دانشگاه فیزیک بخش دانشیار( شیخی احمد دکتر، )مازندران دانشگاه پایه علوم دانشکده استادیار(

 دانشـکده فیزیـک دکتـراي دانشـجوي( ثانیه سعید، )قم صنعتی دانشگاه علمی هیئت عضو( لطیفی انوشه دکتر، )شیراز دانشگاه علوم دانشکده بیرونی ابوریحان

 فرهـاد دکتـر، )بنیادي هايدانش پژوهشگاه ذرات پژوهشکده( ایازي یاسر دکتر، )سمنان دانشگاه فیزیک دانشکده( پورملک رضا حمید دکتر، )سمنان فیزیک

 و نجوم فیزیک، گروه استادیار( فاقعی کاظم دکتر، )تبریز دانشگاه علمی هیئت( جسور محمدزاده داوود دکتر، )تبریز مدنی شهید دانشگاه فیزیک گروه( دارابی

 مهندسـی و فنـی دانشـکده علمـی هیئـت عضـو( رستمی قاسم سید دکتر، )فرانسه دانشگاه اخترفیزیک استاد( کلوسه دو فرانسوا، )دامغان دانشگاه اخترفیزیک

 عضو( زاده رستگار گوهر دکتر، )مراغه اخترفیزیک و نجوم تحقیقات مرکز تجربی و نظري اخترفیزیک و نجوم گروه( فرداوودي آپانته دکتر، )بجنورد دانشگاه

 دـمـحـورمـپ داوود رـتـدک ،)قزوین خمینی دانشگاه پایه علوم دانشکده فیزیک گروه( مطلق عباسیان مهدي دکتر، )سمنان دانشگاه فیزیک دانشکده علمی هیأت
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  دکتر جعفر آقایانی چاوشی گردآوري، ویرایش و مقدمه: 

  دکتر مهدي گلشنی با پیشگفتاري از:

  مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریفناشر همکار: 

  صفحه 666 تعداد صفحات:

  شناسی در ایران معاصرهایی در نجوم، اخترفیزیک و کیهانپژوهشموضوع کتاب: 

  تمام رنگی نوع چاپ:

 نجوم و فیزیک اساتید ترینبرجسته همکاري از کتاب این که در مفتخریمتوضیحات:  

 :کرد اشاره ذیل اساتید به توانمی جمله آن از که ایمبرده بهره کشور هايهدانشگا
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  موراي اشپیگل نویسنده: 

  سلمی محمدپور، کامبیز خالقی مترجمان:

  صفحه 718تعداد صفحات: 

  آموزان عالقمنده به المپیادهاي فیزیک و نجوم.تحلیلی براي دانشجویان فیزیک و دانشمکانیک موضوع کتاب: 

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 یکدیگر را با قضایاي مروبط به ارتباط اجسام و مفاهیم اصول، تعاریف، از روشن بیانی با فصل هرتوضیحات: 

 موجب و دهدمی بسط و شرح را تئوري آموزش بخش کتاب در رفته کار به يشده حل مسائل. کندمی توصیف

 با نیز قضایا اثبات مسائل حل در. گرددمی دانشجویان براي کنندهگیج تکرارهاي از دوربه و فعال یادگیري

 مرور عنوان به عددي پاسخ با تکمیلی مسائل زیادي تعداد نیز فصل هر انتهاي در. است آمده ايپایه هاییاستنتاج

 را صلب اجسام و ذرات هايسیستم استاتیک، و دینامیک هايفصل سر. است آمد آموختید، فصل آن در آنچه کامل

 مکانیک از دیگري ارزيهم اند،آمده کتاب آخر فصل دو در که هامیلتونی تئوري و الگرانژ معادالت. شودمی شامل

  .کندمی کمک ما به مسائل بسیاري سازيساده و تحلیل در و بوده مفید موارد بسیاري در که هستند نیوتنی

 

 مرکز نجوم يپژوهشکده( گودرزي حدیث دکتر ،)پاریس اخترفیزیک هايپژوهش مرکز( کوچمی سرجه ،)نور پیام دانشگاه فیزیک دانشکده دانشیار( توابی

 نیس دانشگاه علمی هیئت( روزلوت جاکوب پروفسور ،)تفرش دانشگاه برق دانشکده استادیار و علمی هیئت عضو( کریمی اهللاروح دکتر ،)بنیادي هايپژوهش

  و ... )فرانسه

 دکتري( پزشکیان یوسف دکتر، )قزوین خمینی المللی امامبین دانشگاه پایه علوم دانشکده فیزیک گروه( 

، )کرمان باهنر شهید دانشگاه فیزیک دانشکده( محمدي دوست سعید دکتر، )شریف صنعتی دانشگاه فیزیک

 کرمانی ارجمند حمید دکتر، )کرمان باهنر شهید دانشگاه فیزیک دانشکده( فاطمی الدینجلیل سید دکتر

 دانشگاه فیزیک دانشکده( آبادخلیل هدایتی هادي دکتر، )کرمان باهنر شهید دانشگاه فیزیک دانشکده(

 مربوطی مرجان دکتر، )زنجان دانشگاه فیزیک دانشکده( صفري حسین دکتر، )طوسی نصیرالدین خواجه

 قنبري کیوان دکتر، ))تهران تکنیکپلی( امیرکبیر صنعتی دانشگاه فیزیک و انرژي مهندسی دانشکده(

 پورقلی سمیه دکتر، ))تهران تکنیکپلی( امیرکبیر صنعتی دانشگاه فیزیک و انرژي مهندسی دانشکده(

 محمدي محمد دکتر، ))تهران تکنیکپلی( امیرکبیر صنعتی دانشگاه فیزیک و انرژي مهندسی دانشکده(

 دانشکده پایه علوم گروه( کیامهر زینب دکتر، ))تهران تکنیکپلی( امیرکبیر صنعتی دانشگاه برق دانشکده(

 دانشگاه علمی هیئت( ستاره رضا محمد دکتر، )چابهار دریایی علوم و دریانوردي دانشگاه دریایی علوم

 دانشکده( نیکوروان ژنـیـب رـتـدک، )هند دانشگاـه ریاضی دانشکده( پرازان آنبیرو دکتر، )کردستان

 احسان دکتر ،)ورامین آزاد دانشگاه فیزیک دانشکده( نیکوروان میشا دکتر ،)ورامین آزاد دانشگاه فیزیک

  اوستلی دیل و کرول بردلینویسنده: 

  فرهاد ذکاوت، کامبیز خالقی مترجمان:

 صفحه 379 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 نجوم المپیاد در اخترفیزیک اصلی منبع است، معروف »کرول« یا »مادرن« به که کتاب این [جلد دوم] توضیحات:

جلد دوم کتاب  پژوهان جوان به چاپ رسیده است.است. جلد نخست این کتاب پیش از این توسط انتشارات دانش

پردازد. این کتاب در اي میي التین کتاب است که بیشتر به بررسی تحوالت ستارهنسخه 18تا  11حاضر شامل فصل 

از معتبرترین منابع آموزش آکادمیک نجوم و شود و یکی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز تدریس می

 اخترفیزیک در سراسر جهان است.
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  صمد غالمی، کامبیز خالقی مترجمین:|      تاتوم        پروفسورنویسنده: 

  سیاه و سفید نوع چاپ:       |       صفحه 485 تعداد صفحات:

 نخستین براي و آمریکا دارتموث دانشگاه استاد تاتوم پرفسور توسط سماوي مکانیک آموزشی جزوات توضیحات:

 و بررسی مورد ایشان توسط بارها گذشته هايسال طی در مقاالت این. است درآمده نگارش به 2004 سال در بار

 دانش به عالقمندان و دانشجویان نظیرکم استقبال با جهان سرتاسر در و است شده تکمیل و گرفته قرار بازنگري

 محتواي روي بر 2016 سال در ایشان بازنگري آخرین از اقتباس با حاضر کتاب. است شده مواجه سماوي مکانیک

 فقط و نشده نگارش ایشان توسط هنوز کتاب از فصل دو که است ذکر به الزم. است آمده دست به شده منتظر ياولیه

 دو این عنوان دانستن با کتاب این تکمیل براي شدیم ناچار دلیل همین به که شده ذکر بنديفهرست در آنها عنوان

 به است شده تالیف ايساده بسیار روش به سماوي مکانیک کتاب. کنیم اضافه کتاب به هم را نیاز مورد مطالب فصل

 کتاب مطالعه با توانندمی راحتی به شناسیستاره علم به مندانعالقه همچنین و دانشجویان و آموزاندانش که ايگونه

 جاي در مهارت با را مخاطب موردنیاز ساده ریاضیات خود، خاص توانایی با تاتوم پروفسور. بگیرند فرا را آن مطالب

 .بگیرند فرا را آن بتوانند خودآموز طور به مندانعالقه که نگاشته ايگونه به را خود کتاب و برده کار به کتاب جاي

  اوستلی دیل و کرول بردلینویسنده: 

  صمد غالمی گردآوري و ترجمه:

 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 در اخترفیزیک اصلی منبع است، معروف »کرول« یا »مادرن« به که کتاب این[تشریح کامل مسائل]  توضیحات:

جلد  پژوهان جوان به چاپ رسیده است.است. جلد نخست این کتاب پیش از این توسط انتشارات دانش نجوم المپیاد

پردازد. اي میي التین کتاب است که بیشتر به بررسی تحوالت ستارهنسخه 18تا  11دوم کتاب حاضر شامل فصل 

 ن کتاب است که در قالب یک جلد به چاپ رسیده است.ي کامل و تشریحی سؤاالت ایکتاب حاضر پاسخنامه

  صمد غالمی مترجمین:|             کریژنو جولیا فلیش، دنیلنویسنده: 

  سیاه و سفید نوع چاپ:       |       صفحه 388 تعداد صفحات:

 مورد ریاضیات بردن کاربه و فهمیدن یادگیري، براي شما به کمک: دارد هدف یک تنها کتاب این توضیحات:

 آموزدانش هزاران براي زیادي هايسال کتاب این نویسندگان. مقدماتی سطح در البته نجوم يرشته در استفاده

 سوال این به پاسخ در موارد بیشتر در و اند،کرده تدریس کوچک و بزرگ هايدانشگاه در نجوم مقدماتی هايدوره

 به را مفاهیم و هاروش من که شنیدندمی دانشجویانشان از بودند؟ چگونه نجوم مقدماتی هايدوره این که متداول

 این با آموزيدانش شما اگر. هستم درگیر آن با همیشه و است سخت برایم ریاضی درس اما گیرممی یاد خوبی

 صورت به یا کتابفروشی در هامقاله و نجوم شگرف کتب بین در تفحص و جستجو به مندعالقه اگر یا هستید احساس

 نمایش یک ندارد قصد کتاب این که است ذکر به الزم اینجا در. کند کمک شما به تواندمی کتاب این هستید، آنالین

 کتب در که بیابید را بسیاري موضوعات کتاب، این از جاهایی در است ممکن حتی. دهد ارائه نجوم علم از اولیه

 موضوعاتی فهم براي کافی يزمینه تا ایمکرده تالش کتاب این در. شودنمی یافت هاآن از اثري نجوم عمومی و درسی

 و واضح هايمثال دیگر کتاب هر از بیش و بپردازیم، دارند نیاز ریاضی مهم روابط از تريعمیق درك و فهم به که

 .بیاوریم مسائل این بهتر حل براي گویایی
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  هیل برادتنویسنده: 

  صمد غالمی مترجمین:

  صفحه 524 تعداد صفحات:

  سفیدسیاه و  نوع چاپ:

 اندشدهنوشته مردم عموم براي و پردازندمی نجوم دانش با مرتبط مباحث بررسی به که هاییکتاب بیشتر توضیحات:

 کتاب این. نمایند استفاده پیچیده ریاضی عبارات از کمتر کنندمی سعی و پردازندمی موضوع این به توصیفی نگاه با

 دانش حد در متناسب ریاضی ابزار از استفاده با کندمی سعی پردازدمی نجوم علم مقدمات بررسی به اینکه ضمن

 همین. بدهد پاسخ نجوم يحوزه در متداول هايپرسش به ترتخصصی نگاهی با کارشناسی يدوره ریاضیات عمومی

. شود استفاده کارشناسی يدوره در نجوم آموزش مفید منابع از یکی عنوانبه کتاب این از  که شده باعث هم امر

 طول در آسمانی اجرام رصد يحوزه در هاسال که است تی آي ام دانشگاه فیزیک استاد باپ هیل توسط حاضر کتاب

 زبانی با دارد بحث مورد هايسرفصل تمامی بر که تسلطی با و است پرداخته مطالعه و پژوهش به مرئی غیر هايموج

 .است پرداخته کتاب این نگارش به فهم عامه

  کامبیز خالقی مترجمین:|            کنت آر. لنگنویسنده: 

  سیاه و سفید نوع چاپ:       |       529 تعداد صفحات:

 زمان گذر با و تاریخی هايواقعه ترتیب به اول بخش در. است شده نگارش بخش چند در کتاب این توضیحات:

 بنديطبقه قالب در و پیش سال چند همین تا مسیح میالد از پیش از اخترشناسی يحوزه مهم اکتشافات و هاانقالب

 در. ببرد پی اکتشافی هر تاریخی مبدأ به آن کمک  با تواندمی مخاطب و است شده آورده محتلف زمانی هايدوره

 که تعاریفی و مفاهیم يهمه تقریبا که است شده تهیه انگلیسی به فارسی توصیفی کامال ينامهواژه کتاب دوم بخش

 به است داده جاي خود در را شودمی مواجه هاآن با خود معمولی مطالعات طی در ايحرفه یا آماتور اخترشناس یک

 هاداده جداول به مربوط کتاب این بعدي بخش. شودمی توصیه منجمی هر براي دستنامه این داشتن همراه جهت همین

 اتمسفر ترکیبات از جداول این. آیدمی کار به اخترشناسی هر هايپژوهش طی در که است نجومی هايفهرست و

 از فهرستی هم کتاب انتهاي در. شودمی شامل را...  و اصلی دارهايدنباله هايتناوب دوه و فیزیکی ثوابت تا سیارات

 همین به و اندشده مرتب انگلیسی حروف ترتیب به بار این که آمده کتاب دوم بخش در شده مطرح توصیفی لغات

 در فعال مترجمان براي را آن از استفاده که است کرده تبدیل زبانه دو و جامع يفرهنگنامه یک به را کتاب این جهت

 .رساندمی نظربه ضروري حوزه این
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  صمد غالمی مترجمین:|      یان موریسون      نویسنده: 

  سیاه و سفید چاپ:نوع        |         392 تعداد صفحات:

 به سازش عینک که هاییعدسی از که زمانی شد، پدیدار سالگی 12 در موریسون ایان در نجوم به عشق توضیحات:

 اخترشناسی و ریاضی فیزیک، رشته در آکسفورد دانشگاه در را تحصیالتش او. ساخت تلسکوپی بود، بخشیده وي

 و محاسبه نجوم، تدریس به حاضر حال در که جایی درآمد منچستر دانشگاه استخدام به 1970 سال در و داد ادامه

 ترینبزرگ از یکی که است بوده آماتوري اخترشناسی انجمن اسبق مدیران از وي.  است مشغول الکترونیک

 مشاور مقام در و است انجمن شوراي اعضاي از یکی همچنان او. رودمی شمار به انگلستان در اخترشناسی هايانجمن

 درسی جزوه کتاب این اساس و پایه. کندمی کمک هاتلسکوپ کارگیري به و انتخاب در اعضا دیگر به تجهیزات

 منچستر دانشگاه در نجوم و فیزیک کارشناسی دوره اول سال دانشجویان براي نویسنده که است بوده موریسون دکتر

 نه بگذرانند، را واحد این فیزیک دانشجویان يهمه بود شده قرار که شده تدوین زمانی کتاب این. است کرده تهیه

 این فیزیک دپارتمان اعضاي از تعدادي همچنان اما بودند، آمده اخترفیزیک رشته در تحصیل براي که آنهایی فقط

 نجوم زیرا شد مخالفت آنها نظر با نهایت در اما. نیست فیزیک دانشجویان مناسب درس این که داشتند عقیده دانشگاه

 قرار مطالعه تحت را علم این از متنوعی هايجنبه نیز کتاب این و است فیزیک علم براي انگیزاعجاب ویترینی

 .کوانتومی مکانیک حتی و ايهسته فیزیک و ذرات فیزیک تا گرفته اینشتین و نیوتن جاذبه هاينظریه از دهد،می
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  صمد غالمی      نویسنده: 

  سیاه و سفید نوع چاپ:       |         474 تعداد صفحات:

 در کتاب فراوان هايچاپ تجدید. رسید چاپ به 1984 سال در بار نخستین مکانیک با آشنایی کتاب نخست چاپ توضیحات:

 این مطالب که است خوبی بسیار گویاي ما کشور در کتاب این ترجمه چاپ تجدید بارها همچنین و کشورها سایر و آمریکا

 فیزیکی پیچیده مطالب بیان سادگی همین. است شده ارائه دانشجویان و آموزاندانش براي فهم قابل و ساده بسیار زبانی به کتاب

 نجوم و فیزیک المپیاد در شرکت به مندعالقه آموزاندانش براي مناسبی بسیار منبع عنوانبه کتاب این ما کشور در که شده باعث

 به است، خودآموزش متن و آن روان ترجمه کتاب مزیت بزرگترین شاید. گردد معرفی فیزیک رشته دانشجویان همچنین و

 هايمثال نیز کتاب متن در. گیرد فرا را کتاب مطالب تمام راحتی به خود است قادر خواننده دقت، و تمرکز کمی با که ايگونه

 اخیر هايسال در کتاب خوانندگان چالش بزرگترین. باشد ترراحت خواننده براي مطالب درك تا شده اضافه جدیدي متنوع

 اشکال بدون و گویا زبان به مسائل کلیه پاسخ تا بود الزم زمان سال یک حدود. است بوده کتاب این مسائل حل به دسترسی

 مسائل این درك امکان خوانندگان براي تا شده حل روش سه حتی یا دو به کتاب مسائل از برخی جهت همین به شود فراهم

 خواننده به ترمناسب مطالب تا بوده مسئله حل ترمناسب و ترکامل تشریح هدف مسائل، حل هايروش از برخی در. گردد بیشتر

 برخی جمله از مختلف منابع از برگرفته مسائل از برخی متنوع هايحل و گوناگون هايروش که شد متذکر باید البته. یابد انتقال

 به بستگی که چرا نباشد یکسان نهایی نتیجه مسائل از برخی نهایی پاسخ در شاید دلیل همین به دنیاست معتبر هايدانشگاه از

 .است شده تفاوتهایی ایجاد باعث نهایی نتیجه کردن گرد یا و حلراه ارائه نوع دنیا، مختلف علمی مراکز در تدریس شیوه
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  صمد غالمی      نویسنده: 

  سیاه و سفید نوع چاپ:       |         474 تعداد صفحات:

 فراوان هايچاپ تجدید. رسید چاپ به 2005 سال در بار نخستین مداري مکانیک با آشنایی کتاب نخست چاپ توضیحات:

 و ساده بسیار زبانی به کتاب این مطالب که است خوبی بسیار گویاي کوتاه، مدتی در آن متوالی ویرایش سه همچنین و کتاب

 ما کشور در که شده باعث فیزیکی پیچیده مطالب بیان سادگی همین. است شده ارائه دانشجویان و آموزاندانش براي فهم قابل

 دانشجویان همچنین و نجوم و فیزیک المپیاد در شرکت به مندعالقه آموزاندانش براي مناسبی بسیار منبع عنوانبه کتاب این

 و تمرکز کمی با که ايگونه به است آن بودن خودآموز کتاب، مزیت ترینبزرگ شاید. گردد معرفی هوافضا و فیزیک رشته

 بر در را مسائل بیشترین و ترینکامل سوم ویرایش گرچه. گیرد فرا را کتاب مطالب تمام راحتیبه خود است قادر خواننده دقت،

 چاپ مسائل کتاب، این انتهاي در جهت همین به هستند متفاوت آخر چاپ با مسائل از تعدادي نخست چاپ در اما گیردمی

 براي شده ارائه پاسخنامه از مجموعه این در شده ارائه هايپاسخ که هست ذکر به الزم. است شده ارائه آنها حل همراه به نخست

. باشدمی مختلف هايدانشگاه توسط شده ارائه هايحلراه همچنین و) کورتیس هاوارد( کتاب نویسنده توسط که نخست چاپ

 شده ارائه مختلف هايپاسخ از گردآوري مجموعه این است، اصلی منابع از ترجمه که بازار در موجود مسائل تشریح اکثر برخالف

. است کتاب متن در شده ارائه هايحل با تفاوت یا ناهماهنگی بروز احتمال نتیجه در است نجومی مراکز و هادانشگاه در

 خصوصبه و دانشجویان براي کارآمد بسیار و مفید منبع تواندمی هشتم تا اول هايفصل در خصوصبه شده ارائه هايپاسخ

 .باشد اخترفیزیک و نجوم فیزیک، المپیادهاي در کننده شرکت مندانعالقه
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  کیارش دانش مترجمین:|            اوئن. ك و برجس. د شوارتس،. اسنویسنده: 

  سیاه و سفید نوع چاپ:       |         202 تعداد صفحات:

 کوئین دانشگاه در ارشد کارشناسی مقطع و اخترفیزیک يرشته در شده ارائه درسی واحد اخترفیزیکی، پالسماي توضیحات:

 این آوردن وجودبه از هدف. اندداشته نقش آن تدریس در نویسندگان تمامی و بوده ترم یک آن تدریس مدت که است لندن مري

 فرایندهاي با برخورد در. است اخترفیزیکی محیط از بخشی حداقل بودن یونیزه از ناشی احتماالت و هاپیچیدگی درك کتاب،

 کهطوريبه هستند؛ جامع اساسی مفاهیم اما دارد، وجود نویسندگان طرف از جزئی گیريجهت یک شمسی، يمنظومه پالسمایی

 را اساسی تعاریف و پالسما مفاهیم کتاب، این .باشد آشنا کتاب این در شده ارائه مفاهیم تمام با باید ايحرفه داناخترفیزیک هر

 به سپس. کندمی معرفی مغناطیسی و الکتریکی هايمیدان از متفاوتی ساختارهاي در باردار ذرات فردي حرکت بررسی از پس

 هامیدان براي هیدرودینامیک معروف يرابطه به ماکسول روابط کردن اضافه با) MHD( مغناطوهیدرودینامیک معادالت

 باعث خود که شوندمی سطحی نیروهاي و نامتقارن فشار آمدن وجودبه باعث و هستند پیچیده MHD نیروهاي. پردازدمی

 عنوانبه و کاوش را MHD نیروهاي طبیعت دو، این. شوندمی تعادلی مالحظات و امواج از متنوعی مدهاي آمدن وجودبه

 الکتریکی رسانندگی. کنندمی رفتار کیهان مغناطیسی ساختار یا و خورشید تاج در هاحلقه يهندسه و انرژي انتقال براي کانالی

 این. شوندنمی ادغام اما ارتباطند در هم با که کندمی تقسیم »پالسمایی هايسلول« به را کیهان اخترفیزیکی، پالسماي باالي

 نیروبخش که کندمی محدود »مغناطیسی بازاتصال« یا شوك امواج مانند قوي، فرایندهایی به را ماده و انرژي انتقال واقعیت،

 .است کیهانی پرتوهاي از بسیاري احتماالً و کهکشانیبرون هايجت خورشیدي، هايشراره
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  جس. تاتوم نویسنده:  

  صمد غالمی، فاطمه عسگري مترجمین:

     638 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 به خودآموز و ساده بسیار زمینه، این در مشابه هايکتاب اکثر برخالف تاتوم کالسیک مکانیک کتاب توضیحات:

 از فیزیک، زمینه در دیگري تخصصی هايکتاب کتاب، براینعالوه تاتوم. جی پرفسور. است درآمده تحریر رشته

 ها،کتاب این اکثر مزیت. اندنموده تالیف. . .  و سماوي مکانیک اپتیک، مغناطیس، هواشناسی، الکتریسیته، جمله

 در جزوه صورتبه تاتوم، پرفسور توسط درآمده نگارش به هايکتاب متاسفانه. آنهاست بودن خودآموز و سادگی

 ترجمه چاپ براي دلیل همین به باشدنمی کتاب رسمی شناسنامه داراي و است گرفته قرار ایشان شخصی سایت روي

 که است چنین واقعیت اما دهیم انتشار تالیفی صورتبه را کتاب شدیم ناچار شابک، شماره نداشتن دلیل به کتاب،

 .است شده ترجمه و گرفته تاتوم پرفسور رسمی سایت از جزوه صورتبه کالسیک مکانیک نام به کتاب اصلی متن
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  استیسی پالن نویسنده:

  صمد غالمی مترجمین:

     318 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 از بسیاري. است مقدماتی شناسیستاره پایه هايمتن براي مکمل یک عرضه مجموعه، این ارائه از هدف توضیحات:

 یک عنوان به نه و راهنما عنوان به کتاب این از باید دانشجویان و آموزاندانش. اندشده مطرح خالصه طور به مطالب

 نجوم علم از ترتیب به موضوعات. کنند استفاده پیشرفته شناسیستاره در کلیدي مفهوم یافتن براي جامع، منبع

 از حداقل درك یک به دستیابی براي نیاز مورد موضوعات شامل اول بخش .کندمی تغییر شناسیکیهان تا سیارات

. داشت خواهند مراجعه بخش این به بارها و بارها کتاب مطالعه حین احتماال کتاب خوانندگان. است نجومی هايپدیده

 مستقل هاقسمت دیگر از هابخش از بسیاري گرچه. است هاکتاب از دیگر بسیاري مانند کتاب این موضوعات ترتیب

 ثابت جهت در که است ریاضی مسائل ايپاره شامل کتاب این. شوندمی بررسی ترتیب بدون احتماال و هستند مجزا و

 دانش احتماال دقیق، مسائل این. اندکرده تالش زمینه این در عمده طور به که است آموزانیدانش هايتالش کردن

 .کنند حل را نجومی ايمرحله چند مسائل تا کندمی کمک را ماهر آموزان
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  باربارارایدننویسنده: 

  دارصمد غالمی، زینب کوپایه مترجمین:

     276 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 يدوره یک در رایدن باربارا پروفسور هايسخنرانی در شده ارائه هاينوشته اساس بر کتاب این توضیحات:

 بودند گذرانده را دوره که دانشجویانی. است شده تنظیم اوهایو دانشگاه در باال سطح کارشناسی مقطع شناسیکیهان

 فهم دانشجویان که کرده فرض هایشسخنرانی در وي. بودند آموخته را نجوم و فیزیک دوم و اول ترم در اساساً

. کنندمی درك خوبیبه را کوانتوم مکانیک و کالسیک دینامیک آماري، مکانیک و دارند الکترودینامیک از کاملی

 فرا را مطالب این خوبی حد تا مخاطب که است این بر فرض نیز دیفرانسیل حساب و ریاضی يحوزه در همچنین

. نشود استفاده عام نسبیت تخصصی دانش از است ممکن که آنجا تا شده سعی عام نسبیت يحوزه در اما. است گرفته

 آموزاندانش براي و ارشد کارشناسی سطوح در شناسیکیهان مفاهیم درك براي مناسبی منبع عنوانبه کتاب این

 .باشد کارآمد تواندمی اخترفیزیک و نجوم المپیادهاي در شرکت به عالقمند
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  هانو کارتونن، هیکی اوجا، پکا کروگر، مارکو پوتانن، کارل جی. دونرنویسنده: 

  نسبکامبیز خالقی، فرهاد ذکاوت، ذوالفقار دانشی مترجمین:

     770 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

است که  Fundamental Astronomyکتاب  یسیانگل ينسخه ينجوم ترجمه یکتاب مبان توضیحات:

 نیکرده است. در ا دایدر کشور پ یشناسعالقمندان به دانش ستاره نیدر ب يادیز تیمحبوب ریاخ يهاسال یدر ط

هر  يمرور -بر آن بوده است که  ینوشته شده، سع یکارشناس يدوره انیجوآموزان و دانشکتاب که مناسب دانش

 يو نجوم کرو یاضیکتاب از مقدمات ر نیداشته باشد. در ا یدانش ستاره شناس يهاسرفصل یچند مختصر بر تمام

 يهاو گونه ياتحوالت ستاره ،کیزیفو اختر يمدار کیسیارات شامل مکان يهاحرکت یاضیگرفته تا اصول ر

شده است. از  یبررس هانیها و کناکهکش –شامل  معال اسیبزرگ مق يساختارها نیها و همچنمختلف تکامل آن

با استفاده از دانش  نجوم یو تخصص یعموم يهاسر فصل یکتاب حاضر پرداختن به تمام زیممتاز و متما يهایژگیو

خسته کننده نباشد. عالوه بر  یدانشگاه ریمخاطب غ ياست که برا يابه گونه یرستانیدب کیزیو ف یاضیر یمقدمات

 يهاو بحث یشمسنجوم مانند منظومه یعموم میرسا مفاه یفاتیو توص وایش یانیکتاب با ب سندگانیآنچه گفته شد نو

 اند.کرده یبه مخاطب معرف زیرا ن یشناسستیاختر ز يدر حوزه یمقدمات
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  مایکل زیلیکنویسنده: 

  فرهاد ذکاوت مترجمین:

     79 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

در دو جلد  رانیدر ا شیها پاست که سال یمقدمات کیزیکتاب معروف نجوم و اخترف سندهینو کیلیز توضیحات:

در این  کیلیز. شودیمحسوب م يمعتبر اریمجدد شده و منبع بس شیرایچاپ و و دیبار تجد نیترجمه شده و چند

 به یمطالعه شخص يرا تا به امروز چه برا یمنبع کارگاه نیرا هدف قرار داده و کامل تر ائلمس ترکتاب فهم عمیق

مخاطبانش کرده که در  میها آزمون و خطا تقدسال ینجوم ط یدانشگاه ایآزاد و  يهاچه کالس نیعنوان کتاب تمر

و  یگروه يدر کارها یمثبت راتییمورد استقبال قرار گرفته و موجب تغ اریدهه گذشته بس کیاز  شیدر ب رانیا

موجب درك مطلب  قیعم یشده که ولو ساده ول ییاو نموداره يو نظر یدار تجربو خواندن اعداد معنا يریادگی

 يباشد. ساختار کتاب به نحوتوانند یم یو در هر مقطع یسن يهارده شتریکتاب از ب نیمخاطب خواهد شد. مخاطبان ا

 رفت. شیپ ینجوم مقدمات سیبا تدر يریادگیتوان در  یمضاعف م زهیو با انگ یاست که بدون خستگ

  آتیال پرو، پاول میلینویسنده: 

  101 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

جسم  کیکوچکتر توسط  ياهیجسم دورتر با اندازه زاو کیاز  یقسمت ایکه در آن تمام  يدادیرواِختفا  توضیحات:

که در هر زمان پشت  یستارگان تعداد یرصد تلسکوپ. پوشانده شود یلحظات يتر برابزرگ ياهیبا اندازه زاو کترینزد

باط با فقط در ارت ِاختفاها آسمان محل رصد دارد. يبه نوع و اندازه ابزار و حد قدر يادیز یبستگ شوند،یماه پنهان م

  ستاره اختفا داشته باشد. کیبا  توانندمی هم …قمر، دنباله دار و  اره،یس ارك،یس کی یبلکه حت ستند،یماه ن

توانیم ها میگذارند که با کمک آناختفاها اطالعات مهمی از پارامترهاي مداري اجرام سماوي در اختیار ما می

  بینی کنیم. ها را با داقت بیشتري پیشهاي حرکت آنمختصات و المان

نگی دهی علمی آن و چگوهاي عملی و کارگاهی الزم براي ثبت دقیق این پدیده، روش گزارشکتاب حاضر روش

 گذارد.ها را در اختیارتان میاستخراج اطالعات با ارزش علمی از این پدیده
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 یمبحث نجوم مقدمات يتمام سرفصل ها بایتقر ياست، حاو دهیارائه گرد هیپا یبه نام اخترشناس ریحاضر که در چاپ اخ يشش جلد يمجموعه توضیحات:

عالقه مندان شرکت در  نیو همچن يعالقه مندان مبتد ازیمبحث نجوم مورد ن هیو پا یشده تا اشارد هر چند کوتاه به تمام نکات اساس ياریو تالش بس یاست. سع

گونه نیا تفاوت داشته باشد چرا که یکتاب اندک يانتها يهاارائه شده در جدول ریاز مسائل اعداد استفاده شده ممکن است با مقاد ینجوم گردد. در برخ ادیالمپ

 یموارد با مطالب یکتاب در برخ خوانندهاند. ممکن است هسهولت در حل مسئله گرد شد لیاز موارد اعداد به دل یو در برخ يمسائل از منابع مختلف گردآور

 نیاز آنها ارائه کردداند به هم یمنابع گوناگون، توضیح متفاوت نکهیا ایبودداند  يشتریب تیاهم يدارا اینوع مطالب  نیمواجه گردد چرا که ا يمشابه با تکرار

بر  یسع هاکتاب نیا دراست.  دهیجلد اول درج گرد يدر انتها ازیر ثابت مورد نیمقاد نیو همچن یاضیاند. در ضمن روابط رمورد توجه قرار گرفته شتریب لیدل

مطالب و مباحث افزوده گردد  شتریبا ارائه پرسش ها و مسائل ساده بر درك ب نینظر شود و همچنصرف  یاضیر دهیچیآن است که از ارائه فرمول ها و روابط پ

 یبر آن شده که برخ یسع شتریب ده،یچیروابط پ یاز بررس يریجلوگ ياست. برا یبهتر مسائل تقریبا الزام يریجهت فراگ یمقدمات کیزیاما به هر حال دانستن ف

دستاوردها علم نجوم و مطالعه کتب و مقاالت  نیآخر یمجموعه حاصل بررس نی. الزم به ذکر است که ارندیمسائل مورد توجه قرار گ یبررس نیها در حفرمول

 کی چینجوم باشد. ه ادیمندان به شرکت در المپعالقه نیو همچن یقدماتدر درس نجوم م کیزیرشته ف انیدانشجو يبرا دیمف یتواند منبعیکه م باشدیم ياریبس

 نیدر علم نجوم از منابع گوناگون است. ا یفراوان و غن یاز متون یمیو تنظ يگرداورد بلکه ستین یشخص دگاهیبه نگارش درآمده د يهاو قسمت لباز مطا

و  یاست. البته سع یشناسپرسش و پاسخ ستاره 200منال و  500 از  شیمسئله با حل، ب 800از  شیشده که شامل ب میصفحه تنظ 3000از  شیکتاب در ب

 شود. يریجلوگ ختلفم يهاشدن بخش یبه عمل آمده تا از طوالن یتالش فراوان

 یمندان بستگقرار داده تا عالقه یاز علم نجوم را مورد برس یکه هر جلد به طور مجزا مبحث ياشده به گونه میتنظ یمطالب موضوع ،يمجموعه شش جلد نیدر ا

آموزان دانش يمورد توجه خوانندگان علم نجوم، برا نکهیکتاب عالود بر ا هاز آنجا ک گریمدنظر خود مراجعه کنند. از طرف د خود به موضوع و مسائل ازیبه ن

 ادیمندان المپفصل منتقل شد تا عالقه يقسمت به انتها هر بخش مسائل حل شده در جهیواقع گردد در نتمفید توانست یم زین ادیعالقه مند به شرکت در المپ

 داشته باشند. یدسترس لیراحت تر به مسا

که کمتر مورد بحث قرار گرفته بودند با دقت و حوصله  يموارد ایکه احتماال در چاپ نخست از قلم افتاده  يمطالب به روز شدد و موارد د،یجد شیرایو نیا در

 قرار گرفت.  استفادهچاپ مورد  نیکه مطالب متنوع آنها در ا ایکتاب مهم و مرجع و روز دن نیاز چند يریگشرح دادد شدداند. از جمله بهره يشتریب

  صمد غالمی نویسنده:

     526 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 قطع: وزیري 

  صمد غالمی نویسنده:

     584 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 قطع: وزیري 

  صمد غالمی نویسنده:

     608 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 قطع: وزیري 

  صمد غالمی نویسنده:

     566 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 قطع: وزیري 

  صمد غالمی نویسنده:

     668 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 قطع: وزیري 

  صمد غالمی نویسنده:

     574 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید چاپ: نوع

 قطع: وزیري 
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  صمد غالمی مترجم:|    میشل ولفسان     نویسنده: 

  سیاه و سفید نوع چاپ:    |صفحه    444تعداد صفحات: 

 اساتید از ولفسان میشل پروفسور ينوشته است گرفته قرار شما روي پیش که سیارات منشأ کتاب توضیحات:

 در یورك دانشگاه فیزیک يدانشکده ریاست ضمن اکنون هم که است ايسیاره علوم در فیزیک يبرجسته و شناخته

 مبدأ دانستن همواره که هاستسال. پردازدمی ايسیاره علوم يحوزه در خود پژوهشی مطالعات به همچنان انگلستان،

 خود به را دانشمندان ذهن زمین يسیاره مثل ايسیاره روي بر حیات پیدایش چگونگی و عالم در سیارات تشکیل

 مشابهش هاينمونه از را کتاب این که چیزي. اندداده پرسش این به نیز را متفاوتی هايپاسخ و است کرده مشغول

 موضوع حوزه، این در موجود نظریات تحولی و تاریخی سیر بررسی برعالوه که است نکته این به توجه کندمی متمایز

 که سیارات تشکیل عوامل تریناصلی دانیدمی که طورهمان. کندمی بررسی نیز فیزیکی دیدگاه از کامل طوربه را

 در و ستاره اطراف نواحی در موجود مواد تأثیرات بستر از کند،می تعیین را ساختارشان و سازنده مواد چارچوب

 از موضوعات بهتر فهم براي کتاب این در هرچند. شودمی تعیین مکانیک خاص طوربه و فیزیک دانش قلمرو

 اما کند؛ استفاده قابل نیز ايسیاره علوم متخصصان براي را کتاب تا است شده استفاده نیز پیشرفته فیزیکی هايفرمول

 به کتاب يمطالعه با هم متخصص غیر و عام مخاطب که است شده بنديقالب ايگونه به آن تألیف کلی ساختار

 .کند پیدا دست سیارات منشأ مورد در خوبی شناخت

  استفان هاوکینگ     نویسنده: 

  صمد غالمی مترجم:

  صفحه 262 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 نیو همچن نیتراز پر مخاطب یکی نگ،یهاوک ورب جهان در پوست گردو تألیف پرفسشک کتا یب توضیحات:

امر  نیچاپ شده است که هم دیبار تجد نیآن چند یجهان است که تاکنون متن اصل یعلم يهاکتاب نیترپرفروش

مندان به خصوص عالقه انیدر م یخود را به خوب يکتاب جا نیا زیکتاب است. در کشور ما ن نیا تیجذاب يایگو زین

ترجمه و چاپ شده و با استقبال ناشر  نیکتاب در حال حاضر توسط چند نیکرده است. ا دایپ جومدوستداران علم ن

یاست که م دهیرس جهینت نیموجود در بازار به ا يترجمه ها یمواجه گشته است، اما مترجم با بررس زین یخوب اریبس

به رغم وجود چند  گریبار د کیشد که  آنبر  میرو تصم نینوشت، از ا اتریتر و گوروان يتوان ترجمه کتاب را قدر

 يخچهیتار بر مختصر ي. کتاب جهان در پوست گردو مروراثر کتاب اقدام کند نیترجمه مختلف در بازار، به ترجمه ا

 یچندان يسر رشته یو محاسبات یتخصص کیزیکه از دانش ف نیمخاطب يماست که برا یکنون هانیو تحول ک شیدایپ

 ندارد نگاشته شده است.

هزار تومان 53  

هزار تومان 40  



  17، واحد 27زاده، پالك نوبی، خیابان مهديجتهران، میدان انقالب، خیابان کارگر  آدرس دفتر مرکزي:

 info@maakh.com ایمیل:     |    www.maakh.com وبسایت:     |   021-66925244 تلفن:

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لیال دهقانی، صمد غالمی مترجم:|    گاورت شیلینگ     نویسنده: 

  سیاه و سفید نوع چاپ:    |     صفحه 340 تعداد صفحات:

 المللیبین اتحادیه نظر طبق بر. شد سلب 2006 سال آگوست در سیاره یک عنوان به پلوتو صالحیت توضیحات:

 تحقیقات جریان در و 1930 سال در پلوتو. است سیاره هشت داراي سیاره، نه جاي به اکنون شمسی منظومه شناسی،ستاره

 باور این. آیدمی حساب به دو درجه کوتوله هايسیاره جزء اکنون و شد کشف ایکس، مرموز سیاره کشف جهت گسترده

 به مربوط اخبار. است اشتباه تصوري نیست؛ آن در قطعیتی عدم هیچ جاي و منطقی است علمی شناسی،ستاره که رایج

 پلوتو به راجع هرکس. بود داده اختصاص خود به را جهان سرتاسر هايروزنامه اول صفحات مدتی براي پلوتو رتبه کاهش

 که موضوعی 1990 دهه اوایل در. بود نشده زیاد آنقدر شناسیستاره حوزه در عمومی هیجانات زمان آن تا. گفتمی چیزي

 بیکران جمعیت میان در آسمانی اجرام از یکی عنوان به پلوتو و شد ثابت مسلم طور به بود، تردید مورد زیادي هايسال

 بقیه از تربزرگ اندکی سیارات این از یکی حتی اینکه جالب. شد بنديطبقه شمسی منظومه از خارج یخی کوتوله سیارات

 تاریخی. کندمی بررسی را شمسی منظومه از خارج در گرفته انجام جستجوي و کشف تاریخ کتاب، این. بود درآمده کار از

 ادامه.  است یافته نگارش) اندمانده باقی ناشناخته همچنان که فرضی آسمانی اجرام( ایکس سیاره جستجوي به راجع که

 هایشانتلسکوپ تیررس در که آنچه به راجع پیوسته شناسانستاره: نیست انگیزشگفت هم آنقدرها جستجو، این یافتن

 و دهدمی افزایش شمسی منظومه تکامل به نسبت را ما اطالعات جدید، اکتشاف هرگونه. زنندمی هاییحدس نیست،

 .کندمی باز ایکس سیاره کشف براي را دیگري هايپنجره

  ساندرز. اچ روبرتنویسنده: 

  صمد غالمی، رها حیدري مترجمین:

  صفحه 231 صفحات:تعداد 

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 در را آن از زیادي بخش ساختار که شده ساخته گوناگونی مواد از کنیممی زندگی آن در ما که جهانی توضیحات:

 عالم در موجود يماده انواع تمام کامل شناخت زمان تا قطعا اما. ایمشناخته علم پیشرفت مسیر در و اخیر هايدهه

 مرور به فضایی هايرصدخانه و اپتیکی ابزارهاي رصدي توان افزایش و علم پیشرفت با. داریم زیادي يفاصله

. ایمیافته هاکهکشان از هاییبخش در گاهی و ايستاره شبه و ايستاره ساختارهاي در را مواد این از جدیدي هايگونه

 نیزبررسی را ماده این محتمل هايگونه عالم در موجود يماده مقدار شناسایی و بررسی ضمن شده سعی کتاب این در

 .کند

  کریستین الرسننویسنده: 

  صمد غالمی مترجم:

  صفحه 222 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 ایجاد و زندگی مورد در توضیح: است شده غیرممکن ايوظیفه انجام به متعهد ظاهرا کتاب این ينویسنده توضیحات:

 انجام به درست را وظیفه این که استکرده را تالشش تمام نویسنده اگرچه. ايصفحه 200 حدود کتابی در جهان

 این هايجنبه تمام يمطالعه به ملزم را خود شناسانکیهان. اندافتاده قلم از جزئیات بعضی که است واضح اما برساند،

 فرضیات، از نامحدودي منبع که اندگرفته کمک ايپیچیده ظرفیت  از آنها مسیر این در اند،کرده بیکران و کهن جهان

  مکان و زمان طول در کننده، گیج حدودي تا و بخشروح سفر این در خوانندگان، شما. است علمی روش و نبوغ

 تریناساسی و ترینکهن براي پاسخی انسان، ذهن چطور کرد خواهیم کشف هم با  مسیر این در. بود خواهید ما همراه

 رفت؟ خواهد کجا به و است آمده کجا از جهان: هستند این هايپرسش این تریناساسی. است کرده پیدا سؤاالت
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  پت داچنویسنده: 

  صمد غالمی، مریم کشاورزي شیرازي مترجم:

  صفحه 234 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 و مشتري منظومه بررسی از گالیله کاوشگر فضایی ماموریت از آمده دست به اطالعات اخیر، دهه در توضیحات:

. است شده شمسی منظومه در هایخ پراکندگی مورد در بشري دانش افزایش باعث شناسی،ستاره زمینه در هاپیشرفت

 دنبال به که شمسی منظومه در)  است الزم زمین در حیات ادامه براي که آب جمله از( حیات عالئم شناخت پی در

 به شد، حاصل مریخ روي باستانی حیات وجود احتمال مورد در سنگشهاب یک شواهد از 1996 سال اکتشافات

 و فراگیر وجود درك در مهم دستاوردهاي به منجر همه فضایی، و زمینی حسگرهاي در تکنولوژیک انقالب همراه

 در را یخ اهمیت و نقش شناس،سیاره برجسته خبرگان کتاب، این در. شد شمسی منظومه در هایخ زمینشناسی اهمیت

 در فصل هر. کنندمی بحث اند،مانده پاسخبی هنوز که مهمی هايسئوال مورد در و کنندمی بازگو جهان گوشه این

 بر کنیممی زندگی آن در که جهانی اسرار و پیچیدگی از پرده و است موجود جدید و انگیزهیجان اطالعات بردارنده

 .داردمی

هزار تومان 35  

  استفان هاوکینگنویسنده: 

  صمد غالمی مترجم:

  صفحه 167 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 دلیل چه به طبیعی قوانین. است آن هايمنديقانون و جهان منشأ پیرامون ساده زبان به کتاب موضوع توضیحات:

 آن کامل درك امکان چیست؟ جهان تشکیل هاينظریه نقش. آمدهاست کجا از ما جهان هستند؟ چرا اصالً  و هستند؟

 پیدا دست دهد پاسخ جهان مورد در هایمانپرسش همه به بتواند که جامعی و جانبههمه ينظریه یک به آیا هست؟

 و است ممکن و کرده پیشرفت بشري دانش که آنجا به تا شده سعی کتاب این در دارد؟ نقشی چه اینجا خدا ایم؟کرده

 و دانانفیزیک بزرگترین از هاوکینگ استفان را هاپاسخ این. شود داده هاییپاسخ علم امروزي فهم مطابق همچنین

 به آمریکا متحده ایاالت در 2010 سپتامبر 7 در کتاب این. است درآورده تحریر يرشته به معاصر شناسانکیهان

 این از نظیرکم استقبال يادامه در. شد تبدیل آمازون سایت کتاب پرفروشترین به روز چند از پس تنها و رسید چاپ

 پرفروشترین به روز همان در نیز انگلستان در 2010 سپتامبر 9 در کتاب این انتشار باز از بعد بالفاصله و کتاب

 .شد تبدیل آمازون انگلیسی سایت کتاب

  جف نامارارنویسنده: 

  محبوبه رادي، صمد غالمی مترجم:

  صفحه 280 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 ترینمهم از هستند، سرمان باالي آسمان بخشزینت که هاستاره مرگ و زندگی و تحول داستان توضیحات:

 اخترفیزیک مهم موضوعات از هستند هاستاره از خاص ايدسته راه پایان که اخترهاتپ. است شناسیستاره هايبخش

 تابش هايتکانه خود از که اخترهاتپ کشف. است انجام حال در موردشان در بسیاري تحقیقات روزه همه و بوده

 ابتدا و گرفت صورت بریتانیایی اخترشناس توسط) ش هـ 1346( 1967 سال در کنندمی گسیل الکترومغناطیسی

 این. شد کشف هاآن واقعی ماهیت علمی دقیق بررسی و تحقیق پی در سپس نامیدند؛ کوچک سبز هايآدم را هاآن

 به برندمی پی هاستاره این از اسراري به که دانشمندانی دیگر پايپابه و شده همراه اخترهاتپ کاشف اولین با کتاب

 .کنندمی رفتار ساعت مانند درست آسمان در هاستاره این که شده معلوم امروزه. رودمی پیش
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  لیال صفرپور، صمد غالمی مترجمین:|       میچو کاکو       نویسنده: 

  سیاه و سفید نوع چاپ:         |           صفحه 211 تعداد صفحات:

 مراحل در گرفته صورت هايپیشرفت از ايخالصه و ایمپرداخته عالم بررسی به کتاب، این اول بخش در توضیحات:

 جدیدترین نظریه این. ایمکرده ارائه را شده تورمی نظریه نام به اينظریه طرح به منجر که شناسیکیهان علم نخست

 دنیایی چندگانه هايعالم پیدایش ينظریه دوم، بخش در. دهدمی ما به را بزرگ انفجار ينظریه زمان تعیین فرمول

 وجود احتمال و داده قرار بررسی مورد خاص طور به را آنهاست از یکی ما عالم و شده تشکیل عالم چندین از که

 ينظریه. ایمداده توضیح کند،می مرتبط هم به را آنها چگونه باالتر ابعاد اینکه و زمان و فضا هايپوشش ها،چالکرم

 اینکه بر دال دیگري شواهد هانظریه این است، اینشتین اصلی ينظریه از بعد مهم گام اولین M نظریه و ریسمان ابر

 بزرگ بندانیخ توضیح به سوم، بخش در آخر، در. کنندمی ارائه است شماربی هايعالم از ايمجموعه ما عالم

 فرضی، هرچند جدي، بحثی همچنین. کنندمی تصور چگونه را عالم پایان دانشمندان حاضر حال در اینکه و پردازیممی

 زمین ترك براي فیزیک قوانین از دور ايآینده در تواندمی چگونه پیشرفته تمدن یک اینکه مورد در داشت خواهیم

 تا گیرد سر از را ولد و زاد که نوازتر،مهمان عالمی! شود دیگر عالم وارد و کرده استفاده دیگر سال میلیون هزاران در

 .گردد باز  آن به شد، ترگرم عالم این که زمانی اینکه

  تورك نیل، استینهاریت. جی پلنویسنده: 

  صمد غالمی مترجم:

  صفحه 242 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 بوده استثنائات جزء گذشته سال چهل اما اندبوده فراوان بشریت تاریخ طول در جهان با مرتبط نظریات توضیحات:

 حتی و داده قرار تأثیر تحت را شناسیکیهان علمی و عمومی مباحث سایر داغ بزرگ انفجار نام به اينظریه.  است

 سال میلیارد 14 جهان اینکه بر مبنی نظریه این اصل ترینمهم. است کرده باز نیز هادانشگاه درسی مواد به را خود پاي

 برخی طریق از است شده ترخنک و ترگسترده سپس و است آمده وجودبه متراکم و داغ بسیار يماده یک از پیش

  و نظریه این در. شود تعدیل باید نظریه این دیگر هايویژگی يهمه تقریباً اما. است شده ثابت نیز مستقل محاسبات

 با تا شودمی تنظیم جداگانه و شده اضافه) تاریک انرژي تورم، تاریک، ماده( دیگر جزء از پس جزء هر تعدیل، براي

 تغییر را جهان تاریخچه از ما شناخت ايمالحظه میزان طوربه تعدیالت این از کدام هر. باشد داشته تطابق مشاهدات

 فضا و زمان شروع بزرگ انفجار که رودمی گمان. دارد تکمیل تا زیادي يفاصله نظریه این حال این با. است داده

 .پردازیممی نظریه این با مطابق کیهان تکامل و تولد بررسی و چگونگی به کتاب این در. باشد

هزار تومان 60  

  چارلز لیونویسنده: 

  کارصمد غالمی، مژگان صداقت مترجم:

  صفحه 414 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 چه از متشکل ماه دهد؟می رخ اتفاقی چه بیفتد چالهسیاه به انسان یک اگر درخشند؟می هاستاره چرا توضیحات:

 آیا است؟ ساله چند زمین دارد؟ وجود زمین برون زندگی آیا خیر؟ یا است سیاره یک پلوتو آیا است؟ چیزهایی

 خواهد پایان به چگونه آمد؟ وجود به چگونه عالم چیست؟ اختروش کند؟ زندگی بیرونی فضاي در تواندمی انسان

 .باشد داشته ذهن در سواالت این مانند سوال هزاران شخص هر رسدمی نظر به رسید؟

 .دارد پاسخ هزاران کتاب این -است کرده رو شما به شانس بله،
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  جس کی. گیلمورنویسنده: 

  کامبیز خالقی مترجم:

  صفحه 147 تعداد صفحات:

  رنگی نوع چاپ:

هاي ترین چهرههاي پاتریک مور، یکی از معروفتراهنماي رصد اجرام اعماق آسمان از مجموعه کتاب توضیحات:

اش به لقب سر نیز ملقب شده است. کتاب حاضر با علمیي نجوم آماتوري است که به پاس خدمات موثر در حوزه

ترین اجسام قابل رؤیت در اي از بهترین و جذابهاي فلکی و اجرام اعماق آسمان، گزیدهمرور تک به تک صورت

  هر صورت فلکی را فهرست کرده است.

فلکی آسمان را آورده صورت  88ي اجرام در تمامی ترین مشخصات همهبا کمک این فهرست تصویري که کامل

توانید گشت و گذار مفصل و جذابی در اي میهاي کوچک و حرفهطور تلسکوپاست، با چشم غیر مسلح و همین

 آسمان باالي سرتان داشته باشید و از این طبیعت فراموش شده بیش از پیش لذت ببرید.
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و ساخت هاي آشنایی، طراحیکتاب  

 

 

 

 

 

   

  دنیس ساویهنویسنده: 

  صمد غالمی مترجم:

  صفحه 211 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 نوع ترینمعمول. سنجدمی آسمان در خورشید مکان از استفاده با را زمان که است ايوسیله آفتابی ساعت توضیحات:

 گذارينشانه صفحه روي روزشبانه هايساعت و دارد قرار ايصفحه روي که استشده ساخته ايمیله از آفتابی ساعت

 را ساعت و شودمی جاجابه صفحه روي هم میله يسایه مکان شود،می عوض آسمان در خورشید مکان وقتی. اندشده

 هايساعت که کندمی کمک ما به آن موقعیت تغییرات و آسمان در خورشید جایگاه دقیق شناخت. دهدمی نشان

 آموزشی نگاه با آفتابی هايساعت ساخت اخیر هايسال طی که است جهت همین به. بسازیم تريدقیق خورشیدي

 به هايبرررسی این اهمیت میزان. است کرده پیدا ايویژه اهمیت گوناگون تحصیلی مقاطع در آموزاندانش براي

 المپیاد سواالت در بحث مورد موضوعات جزو هاساعت این کردعمل بررسی اخیر هايسال در که رفته باال قدري

 و ايحرفه تا مقدماتی و ساده سطح از ساده بیانی با دارد تالش حاضر کتاب. است گرفته قرار نیز اخترفیزیک و نجوم

 براي گامبه گام راهنمایی و کند توصیف مخاطب براي را هاساعت این ساخت و کردعمل بر حاکم اصول دشوار

 .باشد دقیق آفتابی ساعت یک ساخت
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  صمد غالمینویسنده: 

  صفحه 160 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 هايموشک ساخت در باید مندعالقه مبتدي یک که مواردي از بعضی مورد در مختصر طور به کتاب این توضیحات:

 علت همچنین و آبی هايموشک مسابقات مورد در مختصر ايمقدمه تا شده سعی ابتدا در. است شده ارائه بداند آبی

 . شود ارائه هاموشک نوع این ساخت به آموزاندانش منديعالقه

 و ساخت و آشنایی مراحل تمام کامل صورت به تقریبا اول بخش در. است شده تدوین مجزا بخش دو در کتاب

 قابل و رایج فیزیکی محاسبات از برخی بخش این انتهاي در و است شده ارائه معمولی آبی موشک یک برگزاري

 رفع جنبه فقط محاسبات این بررسی البته که شده ارائه مسابقات و هاموشک نوع این فیزیک به مربوط درك

 .دارد کنجکاوي

 و ترراحت کمی بخش این البته که است گرفته قرار بررسی مورد ژاپن کشور در موشک ساخت روش دوم، بخش در

 شخص یک که اي گونه به. است شده ارائه دسترس قابل و موجود وسائل ترینساده و کمترین با و هست مختصر

 .بسازد خود براي مناسب آبی موشک یک تواند می بخش این بررسی با فقط مند عالقه

هزار تومان 24  

  صمد غالمینویسنده: 

  صفحه 160 تعداد صفحات:

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 یک انتخاب هنگام در باید مندعالقه مبتدي یک که مواردي از بعضی مورد در مختصر طور به کتاب این  توضیحات:

 در. ندارید تلسکوپ یک به نیاز کار شروع براي شما. کرد خواهد بحث بگیرد، نظر در ساخت براي نجومی تلسکوپ

 از استفاده براي اینکه از قبل شب آسمان رصد مورد در را خود کاوش مسیر باید که گویدمی قراردادي دانش واقع

 یک هاتلسکوپ. است ساده مورد این دلیل. بگیرید یاد دوچشمی دوربین یا مسلح غیر چشمان با کنید اقدام تلسکوپ

 آسمان از زیادي بسیار دانش و هاحرفه از برخی امر این و دهندمی نشان شما به را آسمان از کوچکی بسیار بخش

 ترآسان استفاده و منظور این براي دوچشمی نجومی هايدوربین و طلبدمی را موثري طور به اشیا موقعیت براي

 براي آن در که تريبزرگ منظره یک. دهندمی نشان را آسمان تلسکوپ از بیشتر برابر 6 حدود در تنها زیرا. هستند

 و ماه هايکوهو  دهانه مشتري، گالیله هايقمر چهره توانیدمی آسانی به شما. است ترآسان خودتان کردن یابیجهت

 .ببینید چشمی دو هايدوربین اب را ترروشن هايسحابی و هاکهکشان
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  عمومیهاي کتاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  نانسی اُهِل، کیندي الکین مورلینویسنده: 

 صمد غالمی، رها حیدري مترجم:

  صفحه 79تعداد صفحات: 

  سیاه و سفید نوع چاپ:

هاي آمریکا کتاب فوق بسیار ساده و خالصه به بررسی تجربیات گروهی از دبیران دبیرستان توضیحات:

آموزان، انظباطی دانشاند. مشکالتی همچون بیپردازد که در موارد خاصی در تدریس با آن مواجه شدهمی

  آموزان نخبه و ... عدم عالقه به درس خواند، دانش

کنند تا با همکاري و همفکري با دبیران و مسئولین مدرسه تالش مینکته جالب اینکه در این مباحثه، 

رسند، لذا ي مطلوب مییکدیگر به رفع مشکالت موجود در دبیرستان بپردازند و در نهایت هم به نتیجه

ي این کتاب، تواند براي همکاران فرهنگی نیز مفید باشد. امید است با مطالعهبررسی تجربیات فوق می

 رم و دلسوز به نتیجه مورد نظر خود برسند.دبیران محت

  وستوود پیترنویسنده: 

  صمد غالمی مترجم:

  صفحه 92تعداد صفحات: 

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 ايپایه دانش و درس کالس تجربه گسترش و کردن روز به کتاب، این نگارش از هدف توضیحات:

 به امروز معلمان براي ضروري موضوعات از ايگستره مورد در الزم اطالعات کتاب، این. است تدریس

 و آسان ياستفاده با کوتاه راهنماهاي کتاب، این هايبخش. کندمی ارائه را شانشغل بهتر انجام منظور

 نقش کتاب، این در. هستند جامع اطالعاتی منابع دیگر به اشاره با همراه موضوع یک مبانی و اصول شامل

می کمک معلم مؤثر فعالیت به آنچه مورد در تحقیقات آخرین و شده تعریف باز یادگیري فرآیند در معلم

 تدریس سنی هايگروه تمام براي و بوده پرورش و آموزش دانشیار وود،وست پیتر. است آورده را کند

 در کیفیت جهت به کنگهنگ دانشگاه از و استرالیا جنوب در فلیندرز دانشگاه از جوایزي او. است کرده

 آموزشی موضوعات مورد در بسیاري مقاالت و هاکتاب ،وودپروفسور وست. است کرده دریافت تدریس

 .است چین ماکائو، در مستقر و آموزشی مشاور حاضر حال در و کرده منتشر
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  وستوود پیترنویسنده: 

  صمد غالمی، رها حیدري مترجم:

  صفحه 92تعداد صفحات: 

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 دچار همواره سواالتی چنین با دبیرستانی، آموزاندانش براي ریاضیات تدریس سال سی از بیش طی در توضیحات:

 در ما توانایی افزایش براي راهی آیا شویم؟ خالص ریاضیات، کلی طوربه و مسائل ترس از توانیممی آیا: شدم مشکل

 از پس هستند؟ دشوارتر هاییروش چه شویممی روبرو مسائل با که زمانی  دارد؟ وجود خالقیت ایجاد و مسائل حل

 به تدریس حین در هاروش این. دادم توسعه را مسئله حل جدید هايروش از برخی من تالش، سال سی حدود

 و مفاهیم از استفاده با همچنین. اندبوده موثر بسیار و شده آزمایش بار چندین کالس در دبیرستانی آموزاندانش

 را هاییروش و پیشنهادها شما کتاب این در. اندگرفته قرار آزمایش مورد شناختی روانشناسی دقیق هايروش

 این. کنید غلبه کنندمی بروز مسئله حل زمان در که مشکالتی از بسیاري بر کندمی کمک شما به که یافت خواهید

 احتیاج ریاضی دانش به مثال یک اگر. اندشده ارائه مثال با همواره و اندشده ارائه آسان و ساده هايروش با هاحلراه

 توصیف هايروش درك براي دیگري کافی هاينمونه. دارید نگه را آن توانیدمی شماست، درك از فراتر که دارد

 .اندشده ارائه شما به شده
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  صمد غالمی مترجم:             |آندرو توماس          نویسنده: 

  سیاه و سفید نوع چاپ:            |صفحه           149تعداد صفحات: 

 ای ،ياشکافت هسته ندیآزاد شده در فرآ يها از انرژاست که در آن يانفجار لیوسا جینام را یبمب اتم توضیحات:

 یبمب اتم نینسل نو کنندیگداخت کار م يکه بر مبنا یاتم يها. بمبشودیاستفاده م بیتخر يبرا ياگداخت هسته

ماده  لیتبد یدر هر دو نوع بمب اتم يشدن انرژ دآزا يدارند. مبنا یشکافت يهااز بمب شتریب اریبس یهستند و قدرت

دارد اما استفاده از دانش به دست آمده،  یمیو ش کیزیعلم ف خیدر تار یطوالن شهیسالح، ر نیاختراع ااست.  يبه انرژ

 اریبس ینوع بمب اتم نیساخت ا .شودیو ادوارد تلر نسبت داده م مریبه رابرت اوپنها شتریب یساخت بمب اتم يبرا

 میشده باشد (شکل ن يریگقالب یبا خلوص مناسب که به روش مناسب ومیاوران یو تنها به مقدار کاف است ساده

تفنگ  نی. اردیگیمورد هدف قرار م ياشده توسط تفنگ ساده يریگقالب ومیروش اوران نیدارد. در ا اجی) احتيکرو

پر شده و گلوله آن تنها  يگریبل انفجار دقا زیهر چ ایکه تنها با باروت  است ياساده اریسب یمانند تفنگ جنگ

 ومیدو قطعه اوران نکهی. به علت اشودیم ياباعث انفجار هسته ومی. برخورد دو قطعه اورانباشدشده  یغن ومیاوران

ساخت  خچهیکتاب تار نیدر ا .استکار  نیبخش ا نیترمهم يکرو مین يریگروش قالب کنندیرا دفع م گریهمد

 يهايسواالت و کنجکاو نیموضوع و همچن تیاما مترجم به جهت حساس ردیگیقرار م یبمب اتم مورد بررس

و ساخت  يریگکه در شکل یمختصر شرح حال دانشمندان فیرا به کتاب افزوده که توص ییهانوشتیمندان، پعالقه

 در مورد ساخت و علت ساخت و . . . به عهده خوانندگان محترم خواهد بود. تاند. قضاوداشته یبمب اتم نقش بزرگ
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  مانند یک دانشمندفکر کنیم؟ چگونه

  

  

  

  

  

   

  تورك نیل استینهاریت،. جی پلنویسنده: 

  سپیده غالمیصمد غالمی،  مترجم:

  صفحه 157تعداد صفحات: 

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 حاضر زمان در انسانی وجدان از الگویی وي برآن،عالوه اما بود بزرگی دانشمند اینشتین حتم طوربه توضیحات:

 فراوان که است اصطالحی نابغه،. است تضاد در فرهنگی هايارزش از بسیاري با رسدمی نظربه که زمانی است؛

 معمول طوربه او نام. است واژه این الیق تردیدبی که است کسانی معدود از یکی اینشتین آلبرت اما شود،می استفاده

 است، داشته وجود علم تاریخ در تاثیري چنین اینکه براي شودمی استدالل چنین معموال. است شده همراه کلمه این با

 او که است این حاضر کتاب تألیف هدف. دارد نبوغ از خاصی نوع به نیاز علم، تایخ در رفیع چنین جایگاهی داشتن و

 شکل را او بینیجهان که کلیدي تأثیرات از بعضی مشاهده براي و شخصیتش نابرابر اجزاي بررسی براي چطور

 اند،رسیده چاپ به انتشارات این توسط که »کنیم فکر...  مانند چگونه« هايکتاب مجموعه. است کرده تالش میدهند،

 شده متمایز دیگران از متعدد دالیل با و وضوح به که را »توانایی و استعداد« جهانی الگوهاي از یکی معرفی به همگی

 نیز اخالقی هاییضعف و فردبه منحصر هايکاستی و هاعیب خاص افراد این يهمه تردیدبی. کندمی معرفی را است

 را او که چیزي آن از کمی متن این که است این من امید. بپردازیم هم هاآن به داریم سعی متن این در که اندداشته

 .کند فاش ساخت، اعتمادي مورد شخص و بزرگ
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  زندگی یک دانشمند

  

  

  

  

  

  

  

  

  ادوارد ادلسوننویسنده: 

  صمد غالمی، نغمه خوشبخت فهیم مترجم:

  صفحه 96تعداد صفحات: 

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 انگلیسی فیزیکدانزیست کریک فرانسیستوضیحات: 

 کشف را اياندي ساختار واتسون جیمز همراه به که بود

 تعیین را زنده هايسلول ساختمانی هايبلوك و کردند

 فیزیولوژي نوبل جایزه خدماتشان پاس به دو این. نمودند

 .اندکرده دریافت را پزشکی و

  نائومی ناساچفنویسنده: 

  نسبصمد غالمی، سولماز اکبري مترجم:

  صفحه 126تعداد صفحات: 

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 برنده که است زنی نخستین کوري ماريتوضیحات: 

 زنی تنها و دانشمند اولین همچنین او. شد نوبل جایزه

 و استکرده دریافت را نوبل علمی جایزه بار دو که است

 مختلف رشته دو در را نوبل جایزه دو که است فردي تنها

 و فیزیک رشته در را جایزه این ابتدا او. استکرده کسب

.                                                                 کرد دریافت شیمی رشته در سپس

 

  جول شکلفوردنویسنده: 

  صمد غالمی، نغمه خوشبخت فهیم مترجم:

  صفحه 126تعداد صفحات: 

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 شناسزیست و بزرگ طبیب هاروي ویلیامتوضیحات: 

 را خون گردش دستگاه بار اولین براي که بود انگلیسی

 پمپ قلب طریق از خون که کرد تشریح و کشف

 .شودمی

هزار تومان 19 هزار تومان 14  هزار تومان 14   

  جن آدیرنویسنده: 

  نغمه خوشبخت فهیمصمد غالمی،  مترجم:

  صفحه 96تعداد صفحات: 

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 پردازندمی معروفی دانشمندان نامهزندگی بررسی به دانشمند یک زندگی هايکتاب مجموعه توضیحات:

 نویسندگان. بکنند بشریت به شایانی خدمات اندتوانسته خود تألیفات و تحقیقات با خود حیات زمان در که

 که هستند مطرح دانشمندان و کاشفان از یک هر نزدیکان یا اقوام دوستان، از مجموعه این التین هاينسخه

 .اندپرداخته افراد این از کدام هر ينامهزندگی بررسی به موشکافانه و گرایانهواقع نگاهی از

 و کشف را خون گردش دستگاه بار اولین براي که بود انگلیسی شناسزیست و بزرگ طبیب هاروي ویلیام

 .شودمی پمپ قلب طریق از خون که کرد تشریح
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  ربکا استفُفنویسنده: 

  نسرین غالمیصمد غالمی،  مترجم:

  صفحه 126تعداد صفحات: 

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 شناسزیست و بزرگ طبیب هاروي ویلیامتوضیحات: 

 را خون گردش دستگاه بار اولین براي که بود انگلیسی

 پمپ قلب طریق از خون که کرد تشریح و کشف

 .شودمی
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  جرمی برنستیننویسنده: 

  صمد غالمی مترجم:

  صفحه 96تعداد صفحات: 

  سیاه و سفید نوع چاپ:

 انگلیسی فیزیکدانزیست کریک فرانسیستوضیحات: 

 کشف را اياندي ساختار واتسون جیمز همراه به که بود

 تعیین را زنده هايسلول ساختمانی هايبلوك و کردند

 فیزیولوژي نوبل جایزه خدماتشان پاس به دو این. نمودند

 .اندکرده دریافت را پزشکی و
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