بٌبم خذا
« فرم طرح درس »
دانشکذه :مهنذسی پسشکی رشته :مهنذسی پسشکی گرایش :بیومکانیک مقطع :ارشذ نام درس :روش اجسا محذود تعذاد واحذ نظری3 :
عملی - :عنوان درس پیشنیاز- :

نام مذرس :محمذ نیکخو تمام وقت  نیمه وقت مذعو

تعذاد واحذ

محل برگساری :کالس آزمایشگاه 

ّذف کلی درس  :آضٌبیی بب تئَریْبی اجسا هحذٍد ) ٍ(FEMکبربرد آى در هسبیل فٌی

رئَس هطبلب
ّفتِ اٍل

هعرفی رٍش اجساء هحذٍد در هسبئل فٌی ،هرٍری بر هفبّین تحلیل هبتریسْب ،تحلیل هحلی ٍ ّوِ جبیی)(Global

ّفتِ دٍم

اضٌبیی بب رٍش هستقین)(Direct Approach

ّفتِ سَم

اضٌبیی بب رٍش هیٌیون اًرشی پتبًسیل

ّفتِ چْبرم

اضٌبیی بب ًحَُ ًَضتي تَابع فرهی )(Shape functionبرای الوبًْبی دٍ بعذی بب هختصبت کبرتسیي

ّفتِ پٌجن

اضٌبیی بب ًحَُ ًَضتي تَابع فرهی در هختصبت طبیعی )(Natural Coordinateبرای الوبًْبی دٍ بعذی

ّفتِ ضطن

اضٌبیی بب ًحَُ ًَضتي تَابع فرهی در هختصبت طبیعی برای الوبًْبی سِ بعذی

ّفتِ ّفتن

تحلیل تٌص صفحِ ای ٍ کرًص صفحِ ای

ّفتِ ّطتن

آضٌبیی بب رٍش کبر هجبزی

ّفتِ ًْن

آضٌبیی ٍ اصَل فرهَلِ کردى بِ رٍش تغیر)(variational Method

ّفتِ دّن

آضٌبیی ٍ اصَل فرهَلِ کردى بِ رٍش تغیر)(variational Method

ّفتِ یبزدّن

آضٌبیی بب رٍضْبی تقریبی ضبهل رٍش ریلی

ّفتِ دٍازدّن

آضٌبیی بب رٍضْبی تقریبی ضبهل رٍش گبلرکیي )(Galerkin Method

ّفتِ سیسدّن

حل هسبئل تیسرّب بِ رٍش الوبى هحذٍد (تیراٍیلر-برًَلی)

ّفتِ چْبردّن

حل هسبئل تیسرّب بِ رٍش الوبى هحذٍد (تیر تیوَضٌکَ)

ّفتِ پبًسدّن

آضٌبیی بب کبربرد رٍش اجساء هحذٍد در هسبئل بیَهکبًیک

ّفتِ ضبًسدّن

آضٌبیی بب کبربرد رٍش اجساء هحذٍد در هسبئل بیَهکبًیک

تَجِ:
ًحَُ ارزضیببی فعبلیت داًطجَ در طی دٍرُ :توریي درس ،کَئیس ،پرٍشُ درسیً 6 :ورُ پبیبى ًورًُ 44 :ورُ

در صَرت تغییر هببحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ً یوسبل الزم است فرم هربَطِ هجذدا تَسط استبد هحترم تکویل ٍ جْت بِ رٍز رسبًی در اختیبر آهَزش داًطکذُ ٍ سبیت ٍاحذ قرار گیرد.

هٌببع هطبلعبتی:
 -4رٍش اجساء هحذٍد

تبلیف استبسب stasa

 -2رٍش اجساء هحذٍد

تبلیف زیٌکَیچ zienkiewics

 -3رٍش اجساء هحذٍد

تبلیف :اسگیرلٌذ segirland

 -4رٍش اجساء هحذٍد

تبلیف :بتِ

K.J. Bathe

