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  پيشگفتار

 سـخني كوتـاه داشـته       Abaqusهـاي    ه كتاب خداوند رحمان و رحيم را شاكرم كه توانستم دوباره با خوانندگان مجموع           
 بـه فـضل      در مـدت كوتـاهي      به سرعت به اتمام رسيد و تا كنـون         Abaqusهاي   سطح مقدماتي مجموعه كتاب   . باشم

هـاي فنـي و       در آن كتاب به مباحث مقـدماتي پرداختـه شـده و بـراي همـة رشـته                 . خداوند به چاپ پنجم رسيده است     
هاي عمران و مكانيك براي مباحث  هاي مكرر متقاضيان رشته دليل درخواست به. مهندسي و پزشكي قابل استفاده است

تخصصي، تصميم گرفته شد كه دو جلد كتاب سطح پيشرفته، يكي ويـژة مهندسـي عمـران و ديگـري ويـژة مباحـث                        
  .  آماده و تقديم خوانندگان شود،تر پرداخته شده است مهندسي مكانيك كه در آنها به موضوعات تخصصي

باشـد كـه در مـدتي      مـي Abaqusافزار   در مورد نرم و كاربردي كامل آموزشيةجلد دوم از يك مجموع   ن كتاب اي
هاي عمـران و مكانيـك از    با توجه به اينكه رشته. رو شد هاندك با استقبال مخاطبان محترم دانشگاهي و مهندسين روب        

 را  هـايي  كتـاب رفته اندكي متفاوت است، بر آن شديم تـا          افزار سروكار دارند در مسائل پيش      مباحثي كه با اين نرم    لحاظ  
 ديگـري و در جلـد     پرداخته شده است     عمران   ةدر اين جلد به مباحث ويژ     . صورت جداگانه براي هر رشته تأليف كنيم       به

 ةبراي دانشجويان و مهندسيني كـه در رشـت      . ودش  مكانيك پرداخته مي   ة مهندسي مكانيك است به مباحث ويژ      ةكه ويژ 
اما بـراي  . نگاشته شده است) سطح پيشرفته عمران( و دوم ) سطح مقدماتي ( هاي جلد اول   كنند كتاب  ان فعاليت مي  عمر

 و سـوم ) سطح مقدماتي(  جلد اولهاي  كتابها پزشكي و ساير رشته   مكانيك، هوافضا و مهندسي      هاي رشتهدانشجويان  
محـور   صـورت پـروژه   هاي سطوح پيشرفته به كرد كتابروي.  تحرير درآورده شده استةبه رشت) سطح پيشرفته مكانيك (

 بـه انجـام   ،هاي ارائـه شـده   تواند پس از يادگيري مثال ها ضمن دريافت نكات كليدي مي بوده و مخاطب در قالب مثال  
توانـد بـه كتـاب ديگـري كـه           البته در برخي موارد نيز براي برخي موضوعات خواننده مـي           .هاي كاربردي بپردازد   پروژه
 ةشـود پـس از مطالعـ       لذا اكيداً توصيه مي   .  وي نيست مراجعه نمايد و متناسب با آن از كتاب بهره ببرد            ةب با رشت  متناس

  . نماييدهاي سطوح پيشرفته مراجعه  سطح مقدماتي اين مجموعه به كتاب
ائي كـه مـسئوليت     ، جناب آقاي دكتر نادر فن     بزرگواردانم مراتب تشكر و سپاس خود را نسبت به استاد            بر خود الزم مي   

 كتاب، نكات مهمي را در جهت بهبود كتاب يادآوري كردند، اعالم     ة داشتند و پس از مطالع     عهدهويرايش علمي كتاب را به      
  .اي داشته باشم كرده و از ايشان تشكر ويژه

نـدس  الخصوص برادر عزيـزم، جنـاب آقـاي مه         نحوي در خلق اين اثر مرا ياري نمودند، علي          كساني كه به   ةاز هم 
ضمن بازخواني كتاب براي اين چاپ، نكات ارزشمندي را يادآوري كردند و مهندسين گرامي آقايان نيا كه  سجاد سروش

انـد و در نوشـتن       بـوده هـا     كـالس هـاي پيـشين      محمدحسين ممقاني و مرتضي مهروند كه از شـاگردان بنـده در دوره            
 سـه فـصل     نگارشاز آقاي مهندس هادي نجفي كه در        . م نمودند كمال تشكر را دار      مرا ياري   كتاب از اين هايي   بخش

  . كنم اند نيز تشكر مي اين كتاب زحمت كشيده
از مديريت محترم انتشارات نگارنده دانش، جناب آقاي مهندس علـي كالنتـري             اي   در پايان تشكر و قدرداني ويژه     
بال فـراوان از طـرف اسـاتيد، مهندسـان و           اين مجموعه آموزشي با اسـتق      نبود،   ايشاندارم، چرا كه اگر دقت و ريزبيني        

ايشان عالوه بر اينكه مسئوليت خطير انتشارات را بر عهده دارند، ويراست ادبي كتاب را نيز               . شد رو نمي  هدانشجويان روب 

ه



و  

 قبول مورد بتواند حاضر در پايان اميدواريم كتاب. بر عهده داشتند كه در جاي جاي اين كتاب مي توان آن را حس نمود
  .بگيرد قرار آن مخاطبة معجا

باشد، بنـابراين از خواننـدگان عزيـز         ، كاري بس دشوار است و مطمئناً اين كتاب عاري از اشكال نمي            خلق يك اثر  
  . ياري كنند در باال بردن كيفيت كتاب موجود خود ما راة سازند نظرات و پيشنهاداتةبا ارائيم خواهشمند
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