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مولف مقدمه

هدف، این تحقق راستای در ت®شها تمامی است. محاسبات از استفاده و فهم جهت در دانشجویان به کمک کتاب این هدف

شده رنگ کم ریاضیات زمینه در آنان دانش که است خوانندگانی یا ریاضیات در محدود پیشزمینه با دانشجویان برای با¯خص

مختصر و مستقیم ارائه میباشد. متوسط و مقدماتی سطوح در محاسبات اصول همه شامل کتاب این پوشش تحت موضوعات است.

مسائل طراحی همچنین است. شده تقویت شده حل مسائل از بسیاری همراه به مثالها از زیادی تعداد توسط شومز سری موضوعی

تمرینات از مجموعه یک با فصل هر بع®وه، است. شده انجام میکشاند چالش به را مبتدی افراد که مشک®تی پیشبینی با فصل هر

بر ع®وه است. بخشیده توسعه را تکمیلی تمرینات و شده حل مسائل تعداد پنجم، ویرایش این است. یافته خاتمه جواب با تکمیلی

نویسنده دادهایم. انجام دارد، را دانشجویان گیجکردن احتمال که هندسه یا جبر از مهمی نکات مرور جهت در بسیاری ت®ش ما آن،

آنان ضعف دلیل به بلکه نیست، محاسبات اصول ناقص درک دلیل به محاسبات روش در دانشجویان اشتباهات اکثر که است معتقد

به نمایند اطمینان کتاب مباحث از خویش درک به میتوانند که زمانی تا دانشجویان است. دبیرستان دوران هندسه یا جبر در

تمامی از نویسنده بود. خواهد مناسبی محک تکمیلی، مسائل حل توانایی راستا، این در شد. خواهند مشتاق فصل هر مطالعه ادامه

هپ، ِاستفان دِجونگ. دی. اِل. کولینز، ¯ورنس مارس، - سینگ دانیل از ویژه به داشتهاند، عرضه را خویش پیشنهادات که دوستانی

سپاسگزار راهنماییشان و صبر تمامی برای وال، چارلز خود، ویرایشگر از همچنین مینماید. قدردانی بیساِفر استفان. و ایندزیاُ

است.

مندِلسون اِلیُت - آیرز فرانک



مترجمین مقدمه

غیرفنی و فنی علوم پایه، علوم شاخصههای از بسیاری در که است مباحثی جمله از عمومی ریاضیات یا انتگرال و دیفرانسیل حساب

دارد. فراوانی کاربردهای

به مطالب این بیشتر چه هر یادگیری در کاربردی، و متنوع شده حل مسائل با همراه کامل مرجع داشتن اختیار در اساس این بر

مینماید. کمک عزیز دانشجویان

ترجمه را میباشد تحقیقات و علوم وزارت سرفصلهای آخرین با مطابق آن تدوین که را حاضر کتاب تا شدیم آن بر راستا این در

مسائل وجود همچنین میباشد. فصل هر انتهای در فراوان شده حل مسائل حاوی و است شومز پربار سری از کتاب این نماییم.

مطالب درک استقبال به نوین رویکردی با تا میآورد فراهم دانشپژوهان و خوانندگان برای را امکان این فصل هر انتهای در تکمیلی

بروند. فصل هر مباحث و

و (۱) عمومی ریاضی دروس برای تحقیقات و علوم وزارت سرفصلهای با مطابق کتاب، این فصلهای ترتیب که است ذکر به ¯زم

است. شده منظور (۲)

انتشارات محترم مدیریت نیز و بودهاند عهدهدار را کتاب این صفحهآرایی و حروفچینی که (عبدالهپور) تایماز فنی گروه زحمات از

مینماییم. قدردانی و تشکر نمودهاند، فراهم را کتاب این چاپ امکان که تایماز

کاملتر چه هر مجموعهای ارائه در را ما احتمالی، نقایص رفع جهت در خود دقیق م®حظات با که عزیزی خوانندگان از پایان در

داریم. را امتنان و تشکر کمال میرسانند، یاری

تشکر با

مترجمین






