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جشء  5هقبٍهت هصبلح درط دٍرُ هحغَة هی ؽَد.  اختیبری ٍاحذی ًظزی ٍ جشء درٍط 3، درط هکبًیک هَاد هزکت

 ّوشهبى ثب درط اخذ گزدًذ.ثبیذ ثِ صَرت  5پیؼ ًیبس ایي درط ثَدُ ٍ درٍط ػلن هَاد ٍ هقبٍهت هصبلح 

             اخذ هی گزدد.داًؾکذُ هٌْذعی هکبًیک تَعظ داًؾجَیبى عبل عَم ٍ یب چْبرم ایي درط هؼوَال در 

  ّذف کلی:

رٍػ ّبی عزاحی عبسُ ّبی عبختِ ؽذُ اس هَاد هزکت ٍ  ی صٌؼتیکبرثزدّبّذف اس ایي درط آؽٌب عبختي داًؾجَیبى ثب 

هٌْذعی هی ثبؽذ.ثزای داًؾجَیبى   

    :عینی اهداف

  اّذاف هفَْهی:          

ثب تَجِ ثِ هشایبی فزاٍاى هَاد هزکت سهیٌِ پلیوزی )کبهپَسیت ّب( اس قجیل چگبلی، اعتحکبم ٍ هذٍل ٍیضُ ثبال ًغجت ثِ 

یبى داًؾجَفلشات اس قجیل فَالد ٍ آلَهیٌیَم اعتفبدُ اس ایي هَاد در عبسُ ّبی َّایی ثِ ؽذت در حبل گغتزػ هی ثبؽذ. 

ی دعتِ جذیذی اس هَاد عبسُ ای ثب رفتبر خغی ٍ غیزّوغبًگزد آؽٌب هی در عی ایي درط ثب رٍػ ّبی تحلیل ٍ عزاح

قبدر ثِ  ًذذ. ّوچٌیي ثز هجٌبی هفبّین تئَری پبیِ ای کِ در درٍط اعتبتیک، دیٌبهیک ٍ هقبٍهت هصبلح فزا گزفتِ اًؽَ

 ذ.ٌّبی عبختِ ؽذُ اس هَاد هزکت تحت ثبرگذاری ّبی هختلف هی ثبؽعزاحی اًَاع عبسُ

اّذاف هْبرتی:            

 در پبیبى دٍر اًتظبر هی رٍد داًؾجَ ثتَاًذ:

.ّبی عبخت آؽٌبیی اجوبلی پیذا کٌذثب اجشاء تؾکیل دٌّذُ هَاد هزکت اس قجیل رسیي ٍ الیبف ٍ رٍػ -5  

.پیذا کزدى خَاؿ یک چٌذ الیِ در کؾؼ ٍ خوؼ ثب اعتفبدُ اس خَاؿ تک الیِ را داؽتِ ثبؽذتَاًبیی  -5  

تَاًبیی تحلیل تٌؼ ٍ ثذعت آٍردى تٌؼ ٍ کزًؼ  در الیِ ّبی هختلف ٍ جْت ّبی هختلف یک چٌذ الیِ تحت  -3

https://www.google.com/url?q=http://moaraghkari.persianblog.ir/tag/%D8%A2%D8%B1%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&sa=U&ei=I8VkU-HBCrDb7AbhjYHIBQ&ved=0CCcQ9QEwBQ&usg=AFQjCNFoAsBjhc6i-WZegAsHeVuRyTZS8w


اعتفبدُ اس رٍػ ّبی تحلیلی فزا گزفتِ ثبؽذ. ثبرگذری ّبی هختلف را ثب  

ثز هجٌبی  عبختِ ؽذُ اس هَاد هزکتثِ تحلیل اعتحکبم ٍ ثذعت آٍردى ضزیت اعویٌبى در عبسُ ّبی  تغلظ کبفی -7

 تئَری ّبی تخزیت هَاد غیز ّوغبًگزد را داؽتِ ثبؽذ.

:اهداف نگرشی             

ًغجت ثِ اعتفبدُ در ایي درط اًتظبر هی رٍد داًؾجَ در قبلت یک هٌْذط هکبًیک ثتَاًذ ثب اعتفبدُ اس آهَختِ ّبی خَد 

.اقذام ًوبیذبسُ ّبی هٌْذعی ععزاحی اس هَاد هزکت در   

 مواد آموزشی:

در  Abaqusٍ هٌْذعی اس قجیل آثبکَط  Matlabّبی ریبضی اس قجیل اس ًزم افشاردر ایي قغوت ػالٍُ ثز کتت هٌْذعی 

  اعتفبدُ خَاّذ ؽذ. عبسُ ّبی کبهپَسیتیدر  ٍ عزاحیتحلیل 

 محتوای درس :

 ّفتِ موضوع محتویات موضوع

 5 ٍ االعتیغیتِ  هکبًیک جبهذات هفبّینهزٍر هقذهِ،  5هزجغ فصل اٍل 

 5 رٍػ ّبی عبخت ،اًَاع رسیي ٍ الیبف 5هزجغ فصل اٍل 

 3 هَاد هزکت کبرثزدّبی صٌؼتی 3ٍ 5هزجغ فصل اٍل 

 7 قبًَى َّک ،ضزایت هبدی هَاد غیز ّوغبًگزد 3ٍ 5هزجغ  دٍمفصل 

 2 دٍراى تٌؼ ٍ کزًؼ در تک الیِ ارتَتزٍپیک 5هزجغ  3فصل 

 6 در تک الیِ ارتَتزٍپیک عفتی ٍ ًزهی هبتزیظدٍراى  5هزجغ  3فصل 

 4 (5) ایتحت ثبر داخل صفحِ هزکت هؼبدالت تٌؼ ٍ کزًؼ در چٌذ الیِ 5هزجغ  7فصل 

 8 (5) ایهؼبدالت تٌؼ ٍ کزًؼ در چٌذ الیِ هزکت تحت ثبر داخل صفحِ 5هزجغ  7فصل 

 8 (5) هؼبدالت تٌؼ ٍ کزًؼ در چٌذ الیِ هزکت تحت ثبر خوؾی 5هزجغ  2فصل 

 57 (5) هؼبدالت تٌؼ ٍ کزًؼ در چٌذ الیِ هزکت تحت ثبر خوؾی 5هزجغ  2فصل 

 55 میانترم ----------------------

 55 هَد ّبی تخزیت در هَاد هزکت 3هزجغ  8فصل 

 53 تئَری حذاکثز تٌؼ ٍ حذاکثز کزًؼ 5هزجغ  4فصل 

 57 تئَری تخزیت تغبی ٍٍ 5هزجغ  4 فصل

 52 چٌذ الیِ هزکتجبثجبیی در تیز ّبی  -هؼبدالت ًیزٍ 7هزجغ 

 56 چٌذ الیِ هزکتجبثجبیی در صفحبت  -هؼبدالت ًیزٍ 7هزجغ 

 54 حل یک هغئلِ عزاحی )هخشى تحت فؾبر کبهپَسیتی( -----
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 5 هیبًتزم 57

 3 پبیبى تزم 22

 7 پزٍصُ ّب 52

 وظایف دانشجویان :

 ردیف شرح وظایف

ثبػث حذف درط هی ؽَد(ّفتِ  3)غیجت ثیؼ اس  حضَر ثِ هَقغ عز کالط درط ٍ حل توزیي  5 

)در صَرت تبخیز ًوزُ کغز هی ؽَد( تحَیل کلیِ تکبلیف  5 

 3 تحَیل پزٍصُ

 7 حضَر عز جلغبت کَئیش، هیبًتزم ٍ پبیبى تزم

 پروژه:

ّبی دٍرُ ٍ آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب رٍػ عی ّبی آهَسػ دادُ ؽذُ درثِ هٌظَر اعتفبدُ ػولی اس تئَری

ّز داًؾجَ ٍ یب حذاکثز دٍ داًؾجَ ثِ صَرت گزٍّی ثبیذ تؼزیف ؽذُ اعت. یک پزٍصُ پبیبى دٍرُ  ،عزاحی

یک هَضَع صٌؼتی را ثِ ػٌَاى پزٍصُ درط خَد اًتخبة ًوَدُ ٍ عپظ ثب اعتفبدُ اس هَاد هزکت ًغت ثِ 

فشار تجبری کِ تَاًبیی تحلیل هَاد هزکت را داؽتِ ثبؽذ ا یک ًزمعزاحی قغؼِ اقذام ًوبیٌذ. اعتفبدُ اس 

ٍ  ُهل ثب کلیِ جشئیبت آهبدُ ًوَدبیک گشارػ عزاحی ک ؽذ. ّز داًؾجَ در پبیبى پزٍصُ ثبیذاججبری هی ثب

-جشئیبت ثیؾتز در هَرد پزٍصُ در فبیل جذاگبًِ دقیقِ پزٍصُ خَد را ارائِ ًوبیذ. 57عی یک جلغِ در هذت 

 ؽَد. داًؾجَیبى تحَیل دادُ هی ای ثِ

 ّبی سیز را اًجبم دٌّذ:تؼذادی اس پزٍصُ ّغتٌذػالٍُ ثز پزٍصُ ػولی داًؾجَیبى هَظف 



اًجبم هحبعجبت هزثَط ثِ دٍارى تبًغَر ّبی تٌؼ، کزًؼ ٍ عفتی در تْیِ کذ کبهپیَتزی ثزای  (5

 هحَرّبی هختلف

هختلف یک چٌذ الیِ تحت ثبرّبی داخل ّبی تحلیل تٌؼ در الیِتْیِ کذ کبهپیَتزی ثزای  (5

 ایصفحِ

 تْیِ کذ کبهپیَتزی ثزای تحلیل تٌؼ در الیِ ّبی هختلف یک چٌذ الیِ تحت ثبرّبی خوؾی (3

 

 ّب ثِ لحبػ هَضَع، تؼذاد ٍ ًحَُ اجزا تغییز ًوبیٌذ() در ّز تزم ثز حغت ًیبس هوکي اعت پزٍصُ

 


