
دانشنامه ریاضی در واقع ترجمهه انهیهیه ه هی 

 زیهاد روزآمدشده دانشنامه روسی است که جمع 

انهد   دانان معاصر اروپایی آن را کامل کرده از ریاضی

مقهاههه  0888این اثر که در کل دربردارنده ب ش از 

تخصصی خواهد بود، به شرح و توضه هک کهامهل 

ریهاضهی، ها  مرتبط بها دانهش اصطالحات و نام

 پردازد   ها  واب ته به آن می ها و زیرشاخه شاخه

که  4991تعداد جیدها   روسی پنج جید در   1

جیهد  3درمجموع   2882در ویرایش جدید از

 به آن اضافه شده است؛

تعداد جیدها  ترجمه انیی  ی  دانشنهامهه،   2

 جید است که آخرین جید آن  متشکل از48

 است؛ »نمایه ها «

جید افهووده  3ترجمه فارسی این کتاب،  با   3

به بهعهد    2882ها  آن در ویرایش جدید )

 مجید خواهد شد   43حداقل شامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این اثر نخ ت ن مرجع تخصصی به زبان فارسی است 

گ رد و  ها  ریاضی را در برمی که به نحو  همه حوزه

 Encyclopedia ofجهیهد  48ترجمه  کهتهاب 

Mathematics ( به 4991ا از انتشارات ریدل هیند  

   آن است2884-2888-4991)   هسه جید افوود همراه

متن اصیی این اثر، دانشنامه پنج جید  روسی است .

 4911ها  که ریاضی دانان شورو  سابق د رب ن سال

 تدوین و منتشرنموده اند  4901تا 

 
 
 

  مرکزاطالع رسانی و  کتابخاهن مرکزی

 کبری انصری 
یی کارشناس ارشد مجموهع کتابخاهن اهی اهدا   
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دانشنامه ریاضی/ زیرنظر شورا  عیمی دانشنامهه 

ریاضی؛ سرویراستار متن انیی  ی ام  هازوینکهل؛ 

تهران  -سرویراستار متن فارسی عی رضا مدقاهچی 

    4309 -نیار  ایران  : بن اد دانشنامه

 

 معرفی دانشنامه

(بنیاد دانشنامه نگاری دانشنامه ریاضی )   

 محمود صدیقی

97آبان   

 

 

 02مرکز اطالع رسانی وکتابخانه مرکزی ، 

 معرفی دانشنامه

 تعداد جلدهای دانشنامه:

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=204808&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=204808&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=204808&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=204808&lang=fa


 
 

درجید اول ترجمه  فارسی دانشنامه، شورا  عیمی  

دانشنامه، مترجمان، ویراستاران عیمی، تهرجهمهه 

پ شیفتار متن انیی  ی  و پ ش گفتهارتهرجهمهه 

 فارسی  از سر ویراستار آمده است  

تصهویهر  همچن ن درابتدا  هرمجید راههنهمها 

 استفاده از کتاب تنظ م شده است 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 درپایان هرمقاهه عموما مطاهب زیر به ترت ب  زیر
 آمده است:

   منابع مورد استناد  مقاهه ) مرجع ها  ؛4
  نام و نام خانوادگی نوی نده  ) به منوههه اماهادار 2

 بودن مقاهه ؛
 : به این معنی که  »توض ک ه ئت ویراستاران «  3

ها  ویراستاران ن خه انیی  ی در انتها  برخی از مقاهه
اند  این توض حات شامهل  مطاهبی تحت عنوان افووده

روزآمهد  ها، تکم هل، مباحث اضافی، تشریک موضوع
 ها  ب شتر است؛  کردن، و افوودن مرجع

  منابع ب شتر و مورد اشاره ه ئهت ویهراسهتهاران 1
 ) مرجع ها ؛

 4908  رده بند  موضوعی انجمن ریاضی  امریکها 1
) در پایان  هرمقاهه رده بند  موضوعی  براساس رده 

 آمده است  ؛ 4908بند  
    نام و نام خانوادگی مترجم فارسی 6
 
 

 

 

 
 

 کبری انصری 
یی کارشناس ارشد مجموهع کتابخاهن اهی اهدا   

1394  سال  

  

تمامی مدخل ها )مقاهه ها   اهفبایی است  برخهی    4
ها عبارتی است و ترت ب قرار گهرفهتهن  از عنوان
ا  است که واژه اصیی در اوههویهت  گونه کیمات به

است و بعبارتی عنوان به صورت  مقیوب   قرار گرفته
 اهفبایی گردیده است   در ترجمه فارسی ن و ایهن
 روش کامالً رعایت شده است ) مهالهالًتهرجهمه 

«information, amount of» صهههورت  بهههه
آمده است نه مقدار اطالعهات،  »اطالعات، مقدارِ«

است،  «information» زیرا اطالعات که معادل
 واژه اصیی است  

 

  :ها  این دانشنامه در سه دسته قرار دارند مقاهه  2

هها  ها  طوالنی و مرور  که این مقهاههه مقاههاهف  
را ها  اصیی و گوناگون دانش ریهاضهی گ ر  جهت

تر تق ه هم  ها  کوچک شوند و به بخش شامل می
 اند؛ شده

ها،  ها، م ئیه ها  متوسط که دراین مقاهه مقاههب   
ها  اصیی با جوی ات ب شتر مهورد  ها و روش نت جه

 گ رد؛ بررسی قرار می
ها  کوتاه و ارجاعی  ج  مقاهه هایی که شامل تعریف

  ه تند

 
   

ساختاردانشنامه ریاضی   

پ ش  ب نی می شود که ترجمه فارسی این اثر 

در مجید چاپ و منتشهرگهردد  43حداقل در 

جید از این دانشنهامهه  3     4391)  حال حاضر

 انتشار یافته است :

  «ب -آ»:   شامل مدخل ها    4جید  

  «ب ،  ت ، ث »:   شامل مدخل ها    2جید 

  «وار دل-ج»:    شامل  مدخل ها    3جید 

ویژگی مقاله های دانشنامه   


