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شود كتاب پس از پـيش  اين كتاب جلد دوم اثر معروف آپوستل است كه به فارسي ترجمه و تقديم مي
پـردازد. فصـل دوم بـه    شود. فصل اول به فضـاهاي خطـي مـي   فهرست مطالب آغاز مي و گفتار مترجم

فصـل  ، دهـد مـي تبديالت خطي و ماتريسها اختصاص دارد، فصل سوم دترمينانها را بـه تفسـير شـرح    
فصل پنجم مقـدارهاي ويـژه    دهد. چهارم مقدارهاي ويژه و بردارهاي ويژه را به طور مشروح ارائه مي

دهد. فصل ششم به معادالت ديفرانسـيل  كنند را شرح ميعملگرهايي كه بر فضاهاي اقليدسي عمل مي
دهد. فصـل هشـتم در   هاي معادالت ديفرانسيل را پوشش ميخطي اختصاص دارد. فصل هفتم دستگاه

باشـد. فصـل نهـم بـه كاربردهـاي حسـاب       ارتباط با حساب ديفرانسيل ميدانهاي اسكالر و برداري مـي 
دهـد. فصـل يـازدهم در    هاي خط را به طور مشروح توضيح مـي پردازد. فصل ده انتگرالديفرانسيل مي

توضـيح خواهـد داد. فصـل     باشد. فصل دوازدهم انتگرالهاي سـطح را ارتباط با انتگرالهاي چندگانه مي
باشد. فصل چهاردهم بـه حسـاب احتمـاالت    اي و احتمال مقدماتي ميسيزدهم راجع به توابع مجموعه

  باشد.اختصاص دارد. فصل پانزدهم در مورد آشنايي با آناليز عددي مي
ده و اين كتاب همراه با جلد اول آن در بين كتابهاي حساب ديفرانسيل و انتگرال منحصر به فرد بـو 

هـاي رياضـي و مهندسـي و    توانـد بـراي تمـامي رشـته    دهد و مياين مبحث را به طور جدي ارائه مي
  همچنين علوم پايه كه نظري جدي در مورد اين مبحث دارند مورد استفاده قرار گيرد.
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