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 پيشگفتار

 
  هیای  دسیتاورد  و وتحليل مختلفیي  های تجزیه روش فنّاوری،  پيشرفت و  توسعه در  دگرگوني

 ، صینای   و هیا  دانشیاا   در هیا  آن  دانسیت    كیه   اسیت   داشته  دنبال  مهندسي به در را  زیادی

 چنید  در درس روش اجیزا  محیدود    تدریس افتخار  كه  سال متوالي دارد.  در چند  ضرورت

 ، كتیابي   تیللي   و  نمیود    درك  خیوبي  به را  موضوع ای    اهميت ، ام  عهد  داشته بر را  دانشاا 

 را  فارسیي  به زبیان   "وتحليل عددی در مهندسي به روش المان محدود تجزیه"تحت عنوان 

 ام.  ملي دانسته  وظيفه و  مسئوليت  یك  خود،  برای

،  وزارت علیوم   مصیوبه  ، دروس  سرفصیل  و  سیيببس دروس ببرنامیه    اسیاس  بیر  ، كتیا    ایی  

  برای  .  ای  كتا  شد  است نوشته ، آمد   سوم  فصل در  كه  بندی طبقه فناوری( و و  تحقيقات

صینای ،    مكانيیك، مهندسیي    مهندسیي   های  رشته مخصوصاً، مهندسي،  دانشجویان  استفاد 

، مهندسي خودرو، مهندسي هوافضا، مهندسي عمران، و مهندسي بیر  بیرای    مهندسي مواد

  های ذكرشد  بكارشناسیي، كارشناسیي ارشید و دكتیرا(،     هر سه مقط  تحصيلي تمام رشته

 . است  شد  و تنظيم  تهيه ، صنعتاران و  ، محققان ، مدرسان در صنعت  شاغل  التحصيبن فارغ

اصیلي    پین  بخی     وتحليل عیددی در مهندسیي بیه روش المیان محیدود، بیه       كتا  تجزیه

هیای اول تیا    فصل  است:  بخ  اول تحت عنوان محاسبات عددی است و شامل  شد  تقسيم

ای بر روش اجزا  محدود است و شامل فصل سیوم  دوم است.  بخ  دوم تحت عنوان مقدمه

هیای چهیارم تیا نهیم      لمان محدود است و شامل فصلاست.  بخ  سوم تحت عنوان روش ا

های با توان باالتر اسیت و شیامل فصیل دهیم اسیت.        است.  بخ  چهارم تحت عنوان المان

آن  در  اشیتبا   و احتمیال خطیا   ، نقص  بدون  كتا   ارائه  جهت  فراوان  تبش و  سعي رغم  علي

دانشیجویان عزییز، ایی      و  محترم اساتيد  ظرن از پيشنهاد و  استفاد  با  ...ا وجود دارد.  انشا 

 شد. خواهد  اصبح بعدی   های چاپ كتا  در

  

 با تشكر

 مهدی ظهوردكتر            

 علمي بدانشيار( دانشكد  مهندسي مكانيك عضو هيئت                    

 نصيرالدی  طوسي دانشاا  صنعتي خواجه           

 1395مهرما                   
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