
خداوند مهربان را ش��کر و س��پاس می گویم که فرصتی یافته ام تا در آس��تانۀ چاپ پنجم کتاب س��طح مقدماتی مجموعه 
 کتاب ه��ای نرم اف��زار Abaqus، ب��ا خوانندگان محت��رم درد دلی بکنم. نرم اف��زار اجزای مح��دود Abaqus جامع ترین و

با ارزش ترین نرم افزار در این زمینه است، زیرا استفاده از روش اجزای  محدود برای تحلیل مسائل پیچیده بسیار ضروری 
اس��ت. در مقایس��ه با سایر نرم افزارهای اجزاء محدود، نرم افزار Abaqus به دلیل مزایای فوق العاده آن در چند سال اخیر با 
اس��تقبال بیش��تری از جانب محققان و پژوهشگران رشته هاي مختلف مهندسي، پزشکی، و سایر رشته های مرتبط روبه رو 

شده است. 
مجموعه کتاب های تألیف ش��ده در این زمینه که اکنون جلد اول آن پیش روی شماس��ت و در آن به ارائۀ نکات مهم 
در قالب نکات کلیدی و اساسی در سطوح مختلف پرداخته شده است، حاصل بیش از صدها ساعت تدریس در مؤسسات 
مختلف آموزش��ی معتبر طی س��الیان متمادی و حاصل تجربه و کار مداوم با نرم افزار Abaqus اس��ت. نیاز دانشجویان و 
مهندسان به یک کتاب کاربردي ساده و جامع از یک سو و نبود کتاب نظری و کاربردی مفید از سوی دیگر، مؤلفان را به 
این امر واداش��ت. س��طح مقدماتی این مجموعه در مدت کوتاهی به چاپ پنجم رسیده است و سطح پیشرفتۀ ویژۀ عمران 
این مجموعه با رویکردی پروژه محور در مدت کوتاهی به چاپ سوم رسید و مورد توجه جامعه علمي کشور قرار گرفت. در 
کتاب س��طح پیشرفتۀ ویژه مهندسی مکانیک، هوافضا و مهندسی پزشکی مباحثی از سطوح متوسط و پیشرفته بیان شده 

است که در پاییز 1393 چاپ و با استقبال شدید مخاطبان کتاب های پیشین روبه رو شد.
در ن��گارش این کتاب فرض بر آن اس��ت که خواننده اصول اولیۀ اجزاء مح��دود را می داند، بنابراین از ارائۀ معادالت و 
روابط پیچیدۀ اجزاء محدود تا حد امکان خودداری ش��ده اس��ت و در هر قسمت از این مجموعه کتاب ها در حد نیاز در آن 
مورد روابط تئوری بیان ش��ده اس��ت و نرم افزار Abaqus در قالب مثال های کاربردی به خواننده آموزش داده شده است. 
با توجه به بازتاب مثبتی که از س��وی جامعۀ علمی محقق و مدرس��انی که در این زمینه فعالیت می کنند داش��تیم، برای 
دانشجویان و مهندسان که در رشتۀ عمران تحصیل می کنند کتاب های جلد اول )سطح مقدماتی( و دوم )سطح پیشرفته 
عمران( نگاش��ته ش��ده اس��ت. اما برای دانشجویان رش��ته های مکانیک، هوافضا و مهندسی پزش��کی و سایر رشته های 
مهندسی کتاب های جلد اول )سطح مقدماتی( و سوم )سطح پیشرفته مکانیک( به رشتۀ تحریر درآورده شده است. بنابراین 

توصیه می شود پس از مطالعۀ سطح مقدماتی این مجموعه به کتاب های سطوح پیشرفته مراجعه کنید. 
بر خود الزم مي دانم مراتب تش��کر و س��پاس ویژه خود را نس��بت به اس��تاد بزرگوار، جناب آقاي دکتر نادر فنائي، که 
مس��ئولیت ویرایش علمي کتاب را به عهده داش��تند و پس از بازخوانی، نکات مهمي را در راس��تای بهبود کتاب یادآوري 
کردند، اعالم کنم. همچنین از دوست خوبم آقای مهندس نیما بهشتیان که در نگارش چهار فصل اول این کتاب کمکم 
کردند، تش��کر می کنم. در پایان از همۀ کس��اني که به نحوي در خلق این اثر مرا یاري کردند، به ویژه برادر عزیزم، جناب 

آقاي مهندس سجاد سروش نیا که ضمن بازخوانی نکات ارزشمندی را یادآوری کردند، بی نهایت سپاسگزارم.

پیشگفتار



درود فراوان بر مدیریت محترم انتشارات نگارنده دانش، جناب آقاي مهندس علي کالنتري، که همواره مشوق مؤلفان 
در پدید آوردن این اثر بودند. ایشان عالوه بر مدیریت مجموعه نگارنده دانش مسئولیت خطیر ویراستاری فنی کتاب ها را 
نیز به عهده داشتند. نکته بینی و نظرات سازندۀ ایشان باعث بهبودی کیفی این کتاب ها شد. همچنین زحمات گروه تولید 

انتشارات به خاطر دقت و زحماتشان قابل تقدیر است. 
خلق یک اثر، کاري بس دشوار است و مطمئنًا این کتاب عاری از اشکال نیست، بنابراین از خوانندگان عزیز خواهشمندیم 

با ارائۀ نظرات و پیشنهادات سازندۀ خود ما را در باال بردن کیفیت کتاب موجود یاري کنند. 
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