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شماره  17

ــال  به س
ــد آموزش  ــار «رش پنجم انتش

ــيده ايم. بهار 1367 است و  رياضي» رس
ــان 100 ريال. مقالة  بهاي مجله همچن
ــات، دومين مقالة اين  زيبايي در رياضي

شماره است و آغازي اين چنين دارد: 
«ما خيلي به رياضيات مي پردازيم و 
ــان  احكام آن را به خاطر زيبايي معنويش
ــور و  ــرا اگر اين ش ــد مي كنيم. زي تأيي
هيجان فراموش شود، ما ديگر رياضيات 
ــان  ــم آن از مي ــم، مفاهي را نمي فهمي
ــند و برهان ها استحكام خود را  مي پاش
ــات بي معنا  ــت مي دهند. رياضي از دس
ــود و در انبوهي از مكررگويي هاي  مي ش
ــكل پوالني، در  ــرو مي  رود» (ماي پوچ ف

كتاب معرفت شخصي).
ــه انگيزة پيدايش رياضيات  گو اينك
ــائل عملي بوده، ولي مي توان گفت  مس
ــوارد نيز رياضيات  ــياري از م كه در بس
ــده  ــر زيبايي اش خلق و ابداع ش به خاط
ــش مي رود.  ــت و به خاطر آن به پي اس
ــال  ــان در چندين هزار س وقتي يوناني
ــط نظرية مقاطع مخروطي  پيش به بس

پرداختند، هرگز تصور 
ــه اين  ــد ك نمي كردن
نظريه  روزي كاربردي 
ــخير فضا»  براي «تس
ــت كه  ــدا كند. البته منظور اين نيس پي
ــود و يا  ــات فراموش ش ــرد رياضي كارب
ــت جلوه كند، بلكه مقصود اين  كم اهمي
است كه رياضيات را نبايد فقط به خاطر 
كاربرد آن مطالعه كرد. به قول هيلبرت، 
ــالك ارزش رياضيات  ــد م ــرد نباي كارب
باشد. خوش بختانه هر دوي اين ها مؤيد 

يكديگرند.
ــه زندگي نامة جرج  ــة بعدي ب مقال
ــر  ــتة معاص ــي دان برجس پوليـا، رياض
ــه و اقتباس  ــه ترجم ــه ب ــردازد ك مي پ
ــت. مقاله  ــا مدقالچي اس ــر عليرض دكت

مي گويد: 
ــامبر  «جرج پوليا در تاريخ 13 دس
ــا  ــت به دني ــهر بوداپس 1887 م در ش
آمد. پدرش ياكـوب (1897-1844) و 
ــت.  مادرش آنا (1939-1853) نام داش
ــركت بيمة بين المللي  پدر او در يك ش
ــمت حقوقدان داشت.  در مجارستان س
عالقة اصلي ياكوب به اقتصاد و آمار بود. 
او در اين راستا ادامه مي داد تا جايگاهي 
ــت آورد. از  ــك در اقتصاد به دس آكادمي
ــود را وقف تحقيق  ــن رو تمام وقت خ اي
ــيلة وكالت  ــرد. در حالي كه به وس مي ك
ــرد، چندين كتاب و  ــرار معاش مي ك ام
ــن زبان از جمله  ــت. او چندي مقاله نوش
ــي را به اندازة كافي آموخت كه  انگليس

ــروت ملل» آدام اسـميت را  كتاب «ث
ــه كرد. اين  ــتاني ترجم به زبان مجارس
ترجمه تا مدت ها كتاب درسي مدارس 
در مجارستان بود. اندكي قبل از فوتش 
موفق شد كه به عنوان پريوات دوتسنت 
(استاد بدون كرسي) دانشگاه بوداپست 

انتخاب شود.
ــود، پدرش  ــاله ب وقتي جورج ده س
فوت كرد و همسر و سه پسر و دو دختر 
از خود به جاي گذاشت. برادر بزرگ تر در 
ــكي تحصيل كرد و جراحي  رشتة پزش
ــتادان جراحي  ــي از اس ــته و يك برجس
دانشگاه شد. گرچه او يك روش جراحي 
معده كه به نام او مشهور است ابداع كرد، 
اما به رياضيات عشق مي ورزيد و همواره 
ــكي متأسف بود.  ــتة پزش از انتخاب رش
چند سال بعد برادر كوچك تر جورج در 

جنگ جهاني اول كشته شد.
ــه جورج حرفة  ــادر او ُمصر بود ك م
ــال  ــدرش را تعقيب كند. لذا او در س پ
در  ــت  بوداپس ــگاه  دانش در   1905
ــتة حقوق ثبت نام كرد. ولي به علت  رش
ــال در اين  ــي فقط يك نيم س بي عالقگ
ــته ادامه داد. سپس در رشتة زبان و  رش
ــال تحصيل كرد  ــات به مدت دو س ادبي
كه اين ادامه تحصيل به اخذ گواهي نامة 
تدريس در دوره هاي دبيرستان انجاميد؛ 
ــتفاده  ــي او از اين مدرك هيچ گاه اس ول
ــات بود ـ در  ــتدار ادبي نكرد. او كه دوس
حالي كه هنوز شاگرد دورة اول دبيرستان 
ــعار هاينه را به زبان مجارستاني  بود، اش
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ــفه هم عالقه مند  ــدـ  او به فلس برگردان
بود. يكي از استادان فلسفه او را متقاعد 
كرد كه مطالعة رياضيات و فيزيك او را 
ــائل فلسفي ياري مي كند.  در درك مس
ــروع  ــة جدي رياضيات را ش لذا مطالع
ــال هاي اول  كرد؛ موضوعي كه او در س
تحصيلش چندان عالقه اي به آن نشان 

نداده بود.»
ــمارة مجله  ديگر مقاله هاي اين ش
ــادالت درجة  ــي مع عبارت اند از «بررس
ــتفاده از ماتريس»  دوم دومجهولي با اس
از هاشم پروانة مسيحا، « اهميت زواياي 
ــة اعداد»  ــه در نظري 30، 45 و 60 درج
از دكتر ارسـالن شـادمان، و «معرفي 
ــي از دكتر  ــي رياض ــريات بين الملل نش
محمدحسـن بيژن زاده. دكتر بيژن زاده 

مي نويسد: 
«مجلة «ماه نامة رياضي» از انتشارات 
«انجمن رياضي آمريكا»ست كه تقريباً 
ــود. اين مجله كه  ــر مي ش هر ماه منتش
ــيس انجمن  قدمتي به اندازة تاريخ تأس
ــال) دارد، از  ــكا (يكصد س رياضي آمري
اين  ــارترين نشريات  جمله كثيراالنتش
ــمار مي آيد. ماه نامة رياضي  انجمن به ش
ــد مشوقي براي بسط گسترش  مي كوش
ــطح  ــژه رياضيات در س ــات به وي رياضي
ــگاهي)  ــتاني و پيش دانش كالج (دبيرس
ــد. نظر هيئت تحريرية مجله مبين  باش
ــت كه مقاالتي مورد پذيرش قرار  آن اس
ــته و  مي گيرند كه جنبة توصيفي داش
ــي واقعي را  ــات در زندگ كاربرد رياضي
مورد توجه قرار دهند. به عالوه، محبوبيت 
گسترده اي بين خوانندگان داشته باشند. 
مقاالت هر شماره تحت اين عنوان هاي 
زير دسته بندي مي شوند: مقاالت اصلي؛ 
ــت هاي كوتاه؛ آموزش رياضيات؛  يادداش
ــائل و حل آن ها؛ بررسي كتاب هاي  مس
ــي؛ نامه هايي به  ــي تلگراف جديد؛ بررس
ــردبير. مجله با حل مسائل پنجمين  س
ــور و  ــابقة رياضي دانش آموزان كش مس

نامه ها پايان مي پذيرد.

***
هجدهم  ــمارة  ش
رياضي  آموزش  رشد 
 1367 ــتان  تابس در 
ــت.  ــار يافته اس انتش
ــزارش  «گ با  ــه  مجل

وضعيت آموزش رياضي 
در آموزش وپرورش» آغاز 

ــخ به نامه ها پايان  و با پاس
ــي از مقاله هاي  مي پذيرد. يك

ــماره، مقالة عدد  ــن ش ــب اي جال
ــدة  ــي و قاع ــبت زيباي ــي و نس طالي

تعيين كنندة باقي ماندة تقسيم يك عدد 
صحيح بر اعداد 7، 13، 27 و 37، و اعداد 
صحيح رديف شده، است كه چنين آغاز 

مي شود: 
ــده  ــدد صحيح رديف ش ــا از ع «م
برداشت خاصي داريم كه بهتر است اين 

اصطالح را تعريف كنيم.
تعريف: عدد صحيح مثبت را رديف 
شده مي ناميم، در صورتي كه ارقام آن، در 
نمايش اعشاري، از چپ به راست نانزولي 

باشد.»
ــفر  عنوان مقالة بعدي « گزارش س
هيئت اعزامي ايران براي شركت در بيست  
و نهمين المپياد بين المللي رياضي» است. 
در قسمتي از اين مقاله چنين آمده است: 
«هيئت اعزامي ايران براي شركت در 
بيست و نهمين المپياد بين المللي رياضي 
ــاعت 8:15 بعدازظهر روز چهارشنبه،  س
ــئولين  ــا بدرقة مس ــاه 1367 ب 15 تيرم
محترم وزارت آموزش وپرورش، از طريق 
پكن و توكيو عازم استراليا شد. سرپرستي 
ــر محمدعلي  ــت را آقاي دكت ــن هيئ اي
ــگاه  ــو هيئت علمي «دانش نجفـي، عض
صنعتي شريف» و سرپرستي دوم را آقاي 
ــر عليرضا مدقالچـي، عضو هيئت  دكت
ــگاه تربيت معلم» عهده دار  علمي «دانش

بودند. آقاي توفيق حيدرزاده نيز از مجلة 
دانشمند در اين سفر همراه هيئت بودند. 
دانش آموزان شركت كننده عبارت بودند 

از: 
1. عليرضا بيگدلي، سال چهارم از قم

2. آرش حسيبي، سال چهارم از تهران
3. حسام حميدي تهراني، سال چهارم 

از تهران
4. محمدعلي خجسته پور، سال سوم 

از شيراز
5. اميراعلم غضنفريان، سال چهارم از 

زنجان
6. بهزاد نظري، سال چهارم از اصفهان

ــاي اين  ــود كه اعض يادآوري مي ش
ــتاني و نهايي  تيم از طريق دو آزمون اس
انتخاب شده، و در يك اردوي دوهفته اي 
در مجموعة ورزشي انقالب تهران شركت 
ــائل مختلف  كرده بودند. در اين اردو مس
ــائل المپيادهاي  ــه مس ــي، از جمل رياض
گذشته توسط استادان دانشگاه و دبيران 
ــي قرار گرفت.  مجرب مورد بحث و بررس
ــابقات  همة امور مربوط به برگزاري مس
ــزام با  ــاير مراحل اع ــي و انجام س داخل
ــازمان پژوهش و  ــاعدت «س همت و مس
ــام گرفت و  ــي» انج برنامه ريزي آموزش

ــفه هم عالقه مند  ــدـ  او به فلس برگردان
بود. يكي از استادان فلسفه او را متقاعد 
كرد كه مطالعة رياضيات و فيزيك او را 
ــائل فلسفي ياري مي كند.  در درك مس
ــروع  ــة جدي رياضيات را ش لذا مطالع

***
هجدهم  ــمارة  ش

شماره  18
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كميتة ويژه اي با عنوان «كميتة مسابقات 
ــور» عهده دار  ــي دانش آموزي كش رياض

نظارت بر اجراي مسابقات داخلي بود.
ــه و دعاي  ــا بدرق ــت اعزامي ب هيئ
ــت محترم سازمان و عده اي از  خير رياس
ــازمان با دلي سرشار از اميد  مسئولين س
ــوي  ــق پاويون دولتي به س و آرزو از طري
ــاعت 3  ــرواز كرد. هواپيما در س توكيو پ
صبح به وقت تهران (ساعت 7:30 به وقت 
پكن) در فرودگاه پكن به زمين نشست، 
ــاعت 9 پكن را به قصد توكيو ترك  در س
كرد، و در ساعت 2:07 بعدازظهر به وقت 
توكيو در فرودگاه ناريتاي توكيو به زمين 
نشست. باالخره ساعت 6:08 بعدازظهر از 
ــاعت 5:20 صبح به  ــو پرواز و در س توكي
وقت ژاپن در فرودگاه بين المللي سيدني 
ــاعت پكن  ــت. اختالف س به زمين نشس
ــم و توكيو و  ــاعت و ني و تهران چهار س
ــت. چين و ژاپن  سيدني يك ساعت اس

اختالف ساعت ندارند.
ــاي پيتر  ــيدني، آق ــرودگاه س در ف
ــت  اوهالرن (رئيس كميتة اجرايي بيس
ــتقبال  و نهمين المپياد) از هيئت ها اس
ــه  ــاي الزم را ارائ ــرد و راهنمايي ه مي ك
ــال هيئت اعزامي بعد از  مي داد. به هر ح
مسافرتي طوالني به اولين مقصد المپياد 
رسيد و از فرودگاه توسط سرويس دانشگاه 

به دانشگاه نيوساوت ويلز هدايت شد.
هيئت ما از اولين هيئت هايي بود كه 
ــيده بود. در اين دانشگاه  ــيدني رس به س
هيئت ها در خوابگاه ها اسكان مي يافتند. 
ــت و  ــهر بزرگ و تميزي اس ــيدني ش س
ــون نفر جمعيت  ــه و نيم ميلي حدود س
دارد. يكي از بناهاي بسيار باعظمت شهر 
سيدني، برج اين شهر است. برج سيدني بر 
ساختماني تجاري و 10 طبقه قرار گرفته 
ــت كه  و ارتفاع آن در حدود 300 متر اس
ــره اي از دانش و فناوري قرن  حقيقتاً ثم
بيستم محسوب مي شود. در اوج اين برج، 
ساختماني مدور در چهار طبقه ساخته اند 
ــتوران و ايواني  ــگاه، رس كه در آن فروش

مدور قرار دارد كه مشرف بر تمامي نقاط 
شهر ساحلي سيدني است.

ــنبه نوزدهم تيرماه متوجه  روز يكش
ــلمانان عليه  ــده اي از مس ــديم كه ع ش
ــه هواپيماي ايرباس 665  حملة آمريكا ب
ــي  كرده اند و مراتب  تظاهرات و راه پيماي
ــراز مي دارند.  ــود را اب ــرت و انزجار خ نف
جالب بود كه عده اي از غيرمسلمانان نيز 
ــتند. خبر  ــركت داش در اين تظاهرات ش
اين تظاهرات به طور وسيع در رسانه هاي 
گروهي پخش شد. اعضاي تيم ايران نيز 
در بخشي از اين تظاهرات شركت كردند.

ــتم تيرماه مراحل  روز دوشنبه بيس
برگزاري المپياد به طور رسمي شروع شد. 
در اين روز سرپرستان اول هيئت ها براي 
شركت در جلسات هيئت ژوري و طرح و 
ــؤال و ساير مراحل امتحان به  انتخاب س
شهر «كنبرا» اعزام شدند. اعضاي هيئت ها 
همراه با سرپرست دوم در سيدني ماندند. 
در اين مدت، فرصت مناسبي پيش آمد 
تا با سرپرستان هيئت ها دربارة موضوعات 
ــاب اعضاي  ــوزش رياضي، نحوة انتخ آم
ــائل علمي و  ــاير مس ــان و س تيم هايش

آموزشي مذاكره كنيم.
ــورهاي  ــي در كش ــون مقدمات آزم
ــه انجام  ــل در دو مرحل ــف حداق مختل
مي گيرد. مثالً سرپرست دوم يوگسالوي 
ــن اياالت  ــك آزمون بي ــت كه ي مي گف
مختلف و يك آزمون نهايي به عمل مي آيد 
ــد از طي اردويي دوهفته اي، انتخاب  و بع
نهايي انجام مي گيرد. در كشورهاي بلوك 
ــرق، مدارس ويژه اي براي تأمين كادر  ش
فني و علمي كشور وجود دارد كه اعضاي 
تيم هاي شركت كننده در المپيادها نيز از 
اين مدارس انتخاب مي شوند. آزمون هاي 
مقدماتي بين همة دانش آموزان به عمل 
مي آيد و لذا هر دانش آموز مي تواند حتي 
سه يا چهار بار هم در المپياد شركت كند. 
در فرانسه و آلمان غربي هم المپياد داخلي 
ــت.  ــود كه دومرحله اي اس برگزار مي ش
ــتم انتخاب در آمريكا و انگلستان  سيس

ــت. يعني دانش آموزان  چندمرحله اي اس
طي چند مرحله آزمون تستي و تشريحي 
ــف انتخاب  ــدن اردوهاي مختل و گذران
ــوند. آزمون اوليه در اين دو كشور  مي ش
ــت و بين تمام دانش آموزان  ــتي اس تس

انجام مي گيرد. 
ــوة انتخاب اعضاي  در مجموع از نح
ــه در هريك از  ــن برمي آيد ك ــم چني تي
كشورهاي شركت كننده، كميتة ويژه اي 
ــاي داخلي  ــئول برگزاري المپياده مس
است. اين كميته ها براي تشويق و ترغيب 
جوانان به ادامة تحصيل در رشتة رياضي 
ــاله جزواتي از  ــت مي كنند و هر س فعالي
ــائل گوناگون ابتكاري تهيه مي كنند  مس
و در اختيار دانش آموزان مي گذارند. براي 
انتخاب اعضاي تيم چند مرحله گزينش 
ــازي در  انجام مي گيرد و مراحل آماده س
اردوهاي گوناگون به عمل مي آيد. در اين 
اردوها، نه تنها مسائل رياضي مورد بحث و 
بررسي قرار مي گيرند، بلكه مباحث درسي 
هم تدريس مي شوند. مثالً دانش آموزان 
ــه طي اردو،  ــي اظهار مي كردند ك رومان
ــائل زيادي از مجلة ماهانة رياضي را  مس
ــورهايي  ــل كرده اند. روماني جزو كش ح
ــت كه همواره در رديف هاي باال قرار  اس

دارد.»
ــماره مانند  ــن ش ــاالت اي ــة مق بقي
شماره هاي قبل و ادامة مقاله هاي پيشين 

هستند.

ــوزده و  ــماره هاي ن ش
ــال پنجم  ــت مجله كه مربوط به س بيس
ــت در سال 1367 به بهاي  انتشار آن اس
ــه پس از  ــد. مجل ــر ش 200 ريال منتش
ــوزش رياضي» و  ــد آم ــاي « رش مقاله ه
ــه مقالة  ــالمي»، ب ــات دورة اس « رياضي
«معماهاي ابوالهول»، به ترجمة حسـن 
ــن مقاله آمده  ــد. در اي نصيرنيـا مي رس

ــد از طي اردويي دوهفته اي، انتخاب  و بع
نهايي انجام مي گيرد. در كشورهاي بلوك 
ــرق، مدارس ويژه اي براي تأمين كادر  ش
فني و علمي كشور وجود دارد كه اعضاي 
ــوزده و تيم هاي شركت كننده در المپيادها نيز از  ــماره هاي ن ش

شماره هاي 19 و 20
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ــت: «دكتر ميتسـو ماتسو، مهندس  اس
ــته است  پرآوازة ژنتيك در جهان، توانس
براي نخستين بار موجودات زندة دوبعدي 
توليد كند. البته موجوداتي نه كامالً بلكه 
تقريباً دوبعدي. مخلوق هاي او جان داران 
ــتند كه در  ــدي هس ــي بلورمانن ذره بين
ــبيه به ورقه هاي  ــِت ش محيط هاي كش
ــيار نازك ـ به نازكي يك الية  بسيار بس

مولكولـ  پرورش مي يابند.»
دكتر ماتسو، نام «rep-tile» (رپتايل) 
مركب از دو واژة «rep» و «tile» مخفف 
«replicate» به معني توليد    مثل و تكثير 
كردن و واژة tile به مفهوم «آجر كاشي» 
ــام رپتايل بيايد،  ــن پس هر كجا ن (از اي
ــاي آن عبارت «موجود ذره بيني» را  به ج
ــر خواهيم كرد. م.) را بر اين جانداران  ذك
ــت:  ــاده و دو دليل هم آورده اس خود نه
ــه آن ها بر اثر توليدمثل تكثير  يكي اينك
مي شوند و ديگر اينكه شكل آن ها مانند 
ــت. اين  ــي چندوجهي اس آجرهاي كاش
ــه جز با  ــدر كوچك اند ك ــوران آن ق جان
ــكوپ هاي الكتروني قوي ديده  ميكروس
ــك ُمژك هاي  ــا به كم ــوند. آن ه نمي ش
ــت  ــاي بدن خود در محيط كش كناره ه
مايع ساخته مي شوند، شنا مي كنند و غذا 
را از راه «پوست» جذب مي نمايند. شكل 
موجود ذره بيني ماتسو، هم گام با رشد و 
نمو بدن آن تغيير نمي كند، بلكه به همان 
ــي باقي مي ماند. زماني  صورت چندوجه
كه حجم بدن موجود ذره بيني به مرحلة 
حساس تكثير رسيد، برخالف يك آميب، 
به دو نيم نمي شود، بلكه به چهار قسمت 
ــود ذره بيني كوچك  ــم ارز (چهار موج ه
مساوي كه قابل انطباق بر يكديگر باشند) 
تقسيم مي شود كه هر يك از نظر شكل و 
قيافه شبيه موجود ذره بيني مادر است.) 

ــاد كردن»  ــة ديگر در مورد «ع مقال
ــاوي ها  ــدي «كاربرد نامس ــب بع و مطل
ــم توابع  ــيمم و مينيم در تعيين ماكس
قواعدي  ــت. در مقالة « چندمتغيره» اس
ساده دربارة قابليت تقسيم بر اعداد اول» 

چنين آمده است: 
ــخيص  «در اين مقاله براي تش

ــداد اول  ــر اع ــيم ب ــت تقس قابلي
ــاده بيان شده است.  قواعدي س
ــه را با ذكر  ــاز چند نمون در آغ
ــپس  ــال ارائه مي دهيم و س مث
يك قضية كلي و سرانجام يك 
نمونه را به صورت تفكيكي ثابت 

مي كنيم.
قاعـدة 1. عددي بر هفت قابل 

قسمت است كه اگر دو برابر رقم يكان 
آن را از بقية عدد (عدد بدون رقم يكان) 
كم كنيم، باقي مانده مضرب هفت باشد. 
چنانچه در اين مرحله مضرب هفت بودن 
ــد، عمل را در مورد عدد  ــخص نباش مش

حاصل تكرار مي كنيم.
مثالً عدد 1211 بر هفت قابل قسمت 

است، زيرا:
121-(2×1) =119
11-(2×9) =-7=(-1) ×7
ــاي كم كردن دو برابر  (توضيح: به ج
رقم يكان از بقية عدد، مي توان 5 برابر رقم 
يكان را به بقيه افزود و عمل را ادامه داد.)

قاعدة 2. عددي بر 13 قابل قسمت 
است كه اگر 4 برابر رقم يكان آن را با بقية 
عدد جمع كنيم حاصل، مضرب 13 باشد 
و در صورت مشخص نبودن مضرب 13، 

عمل را ادامه مي دهيم.
مثالً عدد 637 مضرب 13 است، زيرا: 
63+(4×7) =91
9+(4×1) =13
ــاي افزودن 4 برابر رقم  توضيح: به ج
يكان مي توان 9 برابر رقم يكان را از بقيه 

كم كرد.»
ــماره ها  ــه را در همين ش بقية مقال
ــب بعدي  ــد. عنوان مطل ــوان خوان مي ت
ــي» و مقالة  ــئله از جبر خط ــك مس «ي
ــد و كاربرد آن»  ــبة يك ح بعد «محاس
است. «پاسخ ششمين مرحلة مسابقات 
دانش آموزي كشور» عنوان يكي ديگر از 
اخبار رياضي»  ــت. در مقالة « مقاالت اس

نيز با موارد زير آشنا مي شويم:
«شوراي برنامه ريزي دورة متوسطه: 
به منظور تدوين اهداف، برنامه ها و تأليف 
ــطه با حضور  ــي دورة متوس كتب رياض
استادان برجستة رياضي، دبيران باتجربة 
ــان گروه رياضي دفتر  رياضي و كارشناس
تحقيقات اولين جلسه خود را در دفتر وزير 
محترم آموزش وپرورش با شركت رياست 
ــش و برنامه ريزي  ــازمان پژوه محترم س
آموزشي و مديركل محترم دفتر تحقيقات 
و برنامه ريزي درسي و تأليف تشكيل داد. 
اين جلسات به طور مستمر دو هفته يك بار 
در دفتر رياست محترم سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي با حضور اعضاي شورا 

تشكيل مي شود.»
ــمارة «پيك رياضي»،  چهارمين ش
نشريه دانشكدة رياضي دانشگاه صنعتي 
اصفهان، دومين شمارة «جنگ رياضي»، 
ــگاهي دانشكدة علوم  نشرية جهاد دانش
ــومين شمارة «نشر  دانشگاه تهران، و س
ــر دانشگاهي  ــرية مركز نش رياضي»، نش

منتشر شد.
به اين ترتيب به پايان شمارة بيستم 
ــتر آن را  ــيم و مطالعة بيش مجله مي رس

به عهدة خواننده مي گذاريم.

* aban_mehr@yahoo.com


