
 کتابخانه مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی )الکترونیکی و غیر الکترونیکی (ریاضی (   –) پایه  لیست کتب

 

  

 (  کتابخانه مرکز ) الکترونیکی و غیر الکترونیکی ( ریاضی  –پایه لیست کتب رشته ) 

 نام مترجم نام نویسنده  نام کتاب  ردیف   

 کتب مرکز

1 
متغیر های تصادفی و احتمال 

 1فرایند های اتفاقی جلد 
 -آتانا سیوس پاپولیس

 اس.یو.پیالی
دکتر حیدر طوسیان 

 شاندیز 

2 
احتمال متغیر های تصادفی و 

 2فرایند های اتفاقی جلد 
 -آتانا سیوس پاپولیس

 اس.یو.پیالی
دکتر حیدر طوسیان 

 شاندیز 

3 
خود آموز الکترونیک مجموعه 

CREI - حساب انتگرال 
 سیما اسودی هیل مک. گراو

4 
 هاری هوخشتات توابع خاص فیزیک ریاضی

غالمرضا برادران 

فرخ  -خسروشاهی 

 حضرت آشتیانی

5 
 * عبدالحسین مصحفی تصاعد ها و لگاریتم 

6 
 * حیدر دانشمند 1ریاضیات مهندسی 

7 
 * غالمرضا عسجدی 1جبر تحلیلی 

8 
دیفرانسیل و مقدمات معادالت 

 جلد اول -مسائل مقدار مرزی 
ویلیام ا.بویس، ریچارد 

 ک.دیپریما
* 



9 
 پرویز شهریاری  -واتسالو سر پینسکی  نظریه مجموعه ها 

10 

حساب دیفرانسیل و انتگرال و 

قسمت -جلد اول-هندسه تحلیلی 

 دوم
 اوئیس لیتهلد

محسن  -مهدی بهزاد 

 -سیامک کاظمی  -رزاقی 

 اسالم ناظمی

11 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و 

 جلد سوم-هندسه تحلیلی 
 دکتر علی اکبر عالم زاده لوئی لیت هولد

12 
از ریاضیات خود مطمئن شوید 

 1جلد  -
 * علیرضا توکلی صابری

13 
از ریاضیات خود مطمئن شوید 

 2جلد  -
 * علیرضا توکلی صابری

14 
 -از ریاضیات خود مطمئن شوید

 3جلد 
 * علیرضا توکلی صابری

15 

حساب دیفرانسیل و انتگرال و 

قسمت -جلد دوم -هندسه تحلیلی

 اول
 لوئیس لیتهلد

محسن -مهدی بعزاد

-سیامک کاظمی-رزاقی

 اسالم ناظمی

16 
calculus with analytic 

geometry  
Richard A.Silverman * 

 17 کتب مرکز
مقدمات معادالت دیفرانسیل و 

 جلد اول -مرزی مسائل مقدار 
ویلیام ا.بویس، ریچارد ک. 

 دیپریما
محمد رضا سلطانپور ، 

 بیژن شمس



" 18 
 الگوریتم و فلو چارت 

واحد تحقیقات و انتشارات 

 -مجتمع فنی تهران 
* 

" 

19 
ریاضیات عالی برای مهندسان 

 و فیزیکدانان 
الیزابت  -ایوان سوکولنیکاف 

 سوکولنیکاف
 سیروس فرمانفرمایان 

" 

20 
 والتر لدر من حساب انتگرال 

 -مگردیچ تومانیان

 فرضعلی ایزدی

" 

21 
 متغیر های مختلط و کاربرد ها

جیمز وارد براون ، روئل 

 و.چرچیل
 امیر خسروی

" 

22 
معادالت دیفرانسیل و کاربرد 

 انها 
 جرج اف.سیمونز

دکتر -دکتر علی اکبربابایی

 ابوالقاسم میامئی

" 

23 
 محاسبات عددی

دکتر رضا  -بهمن مهری دکتر 

 نخعی
* 

" 

24 
 آنالیز برداری

 -خواجه خلیلی -حصارکی 

 مهری
* 

" 

25 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و 

 جلد دوم  -هندسه تحلیلی 
 -راس فینی   -جورج توماس 

سیامک  -مهدی بهزاد 

 علی کافی  -کاظمی 



" 

26 
 * حبیب هللا دهمرده 2ریاضیات عمومی 

" 

27 
 دکتر عبدهللا شید فر ان. پیسکنوف 2دیفرانسیل انتگرال حساب 

" 

28 
تتعیین دامنه و برد توابع به 

 روش حل مساله 

سید محمد رضا هاشمی 

 موسوی
* 

" 

29 

مجموعه کامل و طبقه بندی 

جلد  -شده معادالت دیفرانسیل 

 اول 

 * مسعود آقاسی

" 

30 

مجموعه کامل و طبقه بندی 

 -شده معادالت دیفرانسیل 

 جلددوم

 * مسعود آقاسی

" 

31 
 * مهندس حسین سرمدی 2ریاضی عمومی 

" 

32 
فرایند های تصادفی احتماالت و 

 متغیر های تصادفی
 * پاپولیس پیالی

" 

33 
 -ریاضیات مهندسی پیشرفته 

 جلد دوم 
 اروین کرویت سیگ

 -دکتر عبدهللا شید فر 

 حسین فرمان



" 

34 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و 

 هندسه تحلیلی
 چورج ب.توماس 

 -علی اکبر جعفریان 

 ابوالقاسم میامئی

" 

35 
حل المسائل ریاضی برای 

 دانشجویان  مهندسی و علوم
 * حسین زهرایی

" 

36 
حل تشریحی مسائل ریاضی 
)ویژه کنکور های کاردانی 

 به کارشناسی(
 * مهندس سعید سعادت

" 

37 
-)فنی حرفه ای  6ریاضی 

 الکتروتکنیک (
خلیل  -نوروز ایزد دوستدار 

 ...-پاریاب 
* 

 کتب الکترونیکی

 - - 1ریاضی عمومی  1

 - میثم برزگر 2ریاضی عمومی  2

 - مهران محمدی روشهای انتگرال گیری 3

 محاسبات عددی 4
 -دکتر مسعود نیکوکار

 دکتر محمدتقی درویشی
- 

 

 

 عنوان  73کتب مرکز  :  

 عنوان 4   کتب الکترونیکی  :

 

 

 «تولیدی شیمیایی کلرانمرکز آموزش علمی کاربردی شرکت امور فرهنگی » 


