بٌام خذا
« فرم طرح درس »
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ّذف کلی درس ً :یرٍضٌاسی ٍ هحاسبِ گطتاٍرّا برای اجسام ایستا (درحالت سکَى)

رئَس هطالب
ّفتِ اٍل

آضٌایی با جبربرداری ،قَاًیي کسیٌَس ّا ٍ سیٌَسْا ،قَاًیي ًیَتي ،قاًَى گراًص

ّفتِ دٍم

استاتیک ررات ،قَاًیي تعادل ررُ در فضای  3 ٍ 2بعذی

ّفتِ سَم

آضٌایی با هفَْم گطتاٍر ٍ ًحَُ هحاسبِ اًذازُ ٍ راستا ٍ جْت آى

ّفتِ چْارم

استاتیک جسن صلب ،قَاًیي تعادل جسن صلب در فضای  3 ٍ 2بعذی

ّفتِ پٌجن

اضٌایی با هفاّین کَپلً ،یرٍ کَپل هعادل ،هعرفی هفَْم رًج )(Wrench

ّفتِ ضطن

هعرفی تکیِ گاُ ّا ٍ ًحَُ آًالیس هسائل تعادل جسن صلب

ّفتِ ّفتن

هعرفی گطتاٍر اٍل سطح ،هحاسبِ هرکس ٌّذسی ،اضٌایی با بارّای گستردُ ٍ حل هسائل هربَطِ

ّفتِ ّطتن

هعرفی ًیرٍی ّیذرٍاستاتیک ،حل هسائل ترکیبی

ّفتِ ًْن

تحلیل خسرپاّا بِ رٍش هفصل بِ رٍش هقطع زدى

ّفتِ دّن

تحلیل قابْا ٍ هاضیي ّا

ّفتِ یازدّن

تحلیل کابل ّا

ّفتِ دٍازدّن

تحلیل تیترّا ،رسن ًوَدار ًیرٍی برضی ٍ گطتاٍر خوطی بِ رٍش هقطع زدى

ّفتِ سیسدّن

تحلیل تیترّا ،رابطِ بیي ًیرٍی برضی ٍ گطتاٍر خوطی

ّفتِ چْاردّن

ًیرٍی اصطکاک  ،تحلیل هسائل با در ًظر گرفتي اصطکاک

ّفتِ پاًسدّن

هعرفی گطتاٍر دٍم سطح ،هحاسبِ هواى ایٌرسی ٍ هواى ایٌرسی قطبی

ّفتِ ضاًسدّن

دایرُ هَر جْت هحاسبِ هواى ایٌرسی در زٍایای هختلف

تَجِ:
ًحَُ ارزضیابی فعالیت داًطجَ در طی دٍرُ :اهتحاى هیاى ترم  -%33اهتحاى پایاى ترم %03

در صَرت تغییر هباحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هربَطِ هجذدا تَسط استاد هحترم تکویل ٍ جْت بِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًطکذُ ٍ سایت ٍاحذ قرار گیرد.

هٌابع هطالعاتی:
-1هکاًیک برداری برای هٌْذساى -جلذ  2دیٌاهیک -تالیف بیرجاًسَى
 -2استاتیک تالیف هریام
 -3استاتیک تالیف ّیبلر

