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کتابهای درسی منطق جدید
درآمدی نو به منطق نمادین( 3جلد) ،پل تیدمن /ترجمة اکبری /دانشگاه امام صادق
درآمدی بر منطق جدید،ضیاء موحد ،علمی فرهنگی
حل تمرین درآمدی بر منطق جدید(مهارتهای منطق جدید) /زینب برخورداری ،دانشگاه تهران
مبانی منطق جدید ،لطفالله نبوی ،سمت
مدخل منطق صورت ،دکتر مصاحب ،حکمت
قلمرو مرزهای منطق صوری ،ریچارد جفری
درآمدی نو در منطق ،هاجز /ترجمة آذرنگ
منطق موجهات ،ضیاء موحد ،هرمس
از ارسطو تا گودل (مجموعه مقاله های فلسفی -منطقی) /ضیاء موحد /هرمس 1387
منطق ریاضی ،محمد اردشیر ،هرمس
منطق و استدالل ریاضی،عبدالحسین مصحفی ،انتشارات فاطمی
هنر استدالل ،غالمرضا ذکیانی  ،رویش نو
مبانی منطق موجهات ،،لطفالله نبوی،دانشگاه تربیت مدرس
آشنایی با منطق ریاضی ،اندرتون،محمد رجبی ،مرکز نشر دانشگاه

