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  اهداف طرح :
 آشٌایی زاًشجَیاى با جایگاُ ٍاالی حکین ذَارزهی زر عرصِ علن ٍ زاًش

 

  : خالصه طرح

زر یراًی ا یرٍ هَرخ شْ یساىجغراف یلعَف،شٌاض، ف ظتارُ یاضیساى،ر یالزی(ه ۰۸0)زازُ حسٍز ظال  یذَارزه یابَجعفر هحوس بي هَظا

از  یچیککِ ّ یزر رشتِ جبر، اًجام زازُ بِ عَر یصٍُ بِ یاضیات،اظت کِ زر ر ییهربَط بِ کارّا یٍ یشْرت علو اظت. یاىزٍرُ عباظ

جرج ظارتي، هَرخ هشَْر علن، زر  اًس. یسًُاه« ر جبرپس»را  یاًس ٍ ٍ ًساشتِ یرتأث یاضیزر فکر ر یهاًٌس ٍ یاًِه یّا ظسُ ریاضیساًاى

 .ًاهس یه «یعصر ذَارزه»را  یالزیعلن ظسُ ًْن ه یدبر تار یا کتاب ذَز همسهِ یا ظسُ یبٌس عبمِ

ٍ کتاب جبر ٍ همابلِ اٍ را  باشس یاٍ ٌَّز هَرز اظتفازُ ه یفاتٍ تأل یماتاظت کِ حاصل تحم یبٌام لرٍى ٍظغ زاى یاضیر ذَارزهی

اظت.  ٍ زرجِ زٍم بَزُ یذغ یّا زر حل هعازلِ یٍ زظتی یرُچ یشتریياًس. ب ترجوِ کرزُ یاز هترجواى هشَْر لرٍى ٍظغ یاریبع

اظت باعث شس تا زظتگاُ  یياٍ بِ الت یٌّس یبا عسزّا یكکِ ترجوِ کتاب جوع ٍ تفر Algoritmi de numero Indorumکتاب 

 اظت. یرًماط جْاى فراگ یگرزر ارٍپا ٍ ز یسکِ ٌَّز ً یسیچ یابس؛ ییرتغ یعرب-یٌّس یعیسزًَبِ ع یرٍه یعیزر ارٍپا از عسزًَ یعسز

گرفتِ شسُ اظت. بِ  ی( از ًام ذَارزهAlgorithmus) یتنالگَر یاهرٍز صغالحٍ ا یاز کتاب ذَارزه یبغَر کل یاىٍاشُ جبر را ارٍپائ

را  یَفاًتز یکارّا ی. ذَارزهشسهاهَى بَز،  یاز زاًشوٌساى زر بغساز بِ ظرپرظت یعضَ زارالحکوِ کِ هجوع یٌّگام ذالفت هاهَى، ٍ

 زر رشتِ جبر زًبال کرز ٍ بِ بعظ آى پرزاذت.

جایگاُ ٍاالی حکین ذَارزهی زر عرصِ علن ٍ زاًٌش بِ عٌَاى زاًشوٌسی ایراًی ها را بر آى زاشت تا با برگساری برًاهِ ای، بِ بررظی 

 از هفاذر زباى ٍ ازبیات فارظی ّعتٌس. یپروفسور ناصر کنعانٍی بپرزازین. هْواى ها زر ایي جلعِ  ابعاز هرتلف زًسگی
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