
 
 هفته اول : 

 هزٍری تز هثاحث درس استاتیک ٍ اصَل هقذهاتی آى

 هفته دوم: 
 اصَل جثز تزداری

 ٍ حاصل ضزب عذدی دٍ تزدار ،تشرگی, اًذاسُ

 جوع ٍ تفزیق تزداری

 یِ تزدارّا، هَلفِ ّای هتعاهذ عذدیشتج

 تزدار ٍاحذ

 هفته سوم: 
 دٍ تزدارحاصل ضزب عذدی یا ًقطِ ای 

 دٍ تزدار یا شاخِ ای حاصل ضزب تزداری

 حاصل ضزب عذدی سِ تایی سِ تزدار

 هفته چهارم: 
 کویت ّای هْن تزداری

 تزدار هکاى یا تزدار هَقعیت

 هحاسثِ لٌگز یک ًیزٍ ًسثت تِ یک ًقطِ

 هحاسثِ لٌگز یک ًیزٍ ًسثت تِ یک هحَر

 هفته پنجم: 
 سٍج تعزیف سٍج ًیزٍ ٍ تزدار لٌگز

 هعزفی تزدار لٌگز سٍج ًیزٍ تِ عٌَاى یک تزدار آساد

 جوع ٍ تفزیق سٍج ّای ًیزٍیی ) اثز تزکیثی چٌذ سٍج ًیزٍ تز جسن صلة(

 لٌگز یا گشتاٍر یک سٍج ًیزٍ ًسثت تِ یک هحَر

 هفته ششم: 
 سیستن ّای ًیزٍی هعادل یا ّن ارس

 خَد تِ یک هَضع جذیذتزرسی شزایط اًتقال یک تزدار ًیزٍ تِ هَاسات 

 شزایط ّن ارسی دٍ سیستن ًیزٍ

 تعزیف تزآیٌذ یک سیستن ًیزٍ ٍ رٍش تعییي آى

 ردس استاتیک



 هفته هفتم:
 ی خاصیتعییي سادُ تز تزآیٌذ در سیستن ّای ًیزٍ

 هعزفی اًَاع سیستن ّای ًیزٍیی گستزدُ ٍ تفاٍت آًْا تا سیستن ّای ًیزٍیی هتوزکش

 هفته هشتم : 
 گذشتِهزٍر هثاحث 

 تزگشاری اهتحاى هیاى تزم

 هفته نهم: 
 تحلیل اًَاع ًیزٍّای گستزدُ

 ًیزٍّای گستزدُ طَلی

 ًیزٍّای گستزدُ سطحی

 ًیزٍّای گستزدُ حجوی

 هفته دهم:
 هعادالت تعادل اجسام صلة

 تعزیف ٍ طزیقِ رسن پیکزُ آساد اجسام صلة

 اس تعزیف شزایط تعادلتثییي هعادالت تعادل در اجسام صلة تا استفادُ 

 تشزیح استفادُ اس هعادالت تعادل در حل هسادل استاتیکی

 هفته یازدهم: 
 هسائل استاتیکی اداهِ تحث استفادُ اس هعادالت تعادل در حل

 تزرسی شزایط تعادل یک جسن صلة فقط تحت اثز دٍ ًیزٍ 

 هعیٌی ٍ ًاهعیٌی استاتیکی در هسائل ساسُ ای

 هفته دوازدهم: 
 هعزفی ساسُ ّای خزپایی ٍ فزضیات هعوَل هذل ساسی خزپای ایذُ آل

 حل ساسُ ّای خزپایی تِ رٍش هقاطع

 Just Rigidهعزفی خزپای سادُ ٍ خزپای 

 هفته سیزدهم : 

 تحلیل تیزّا

 ًیزٍی هحَری ٍ لٌگز خوشی( -تالشْای داخلی در تیزّا )ًیزٍی تزشی

 تیزّاهعادالت تغییزات تالشْای داخلی در 

 رسن هٌحٌی تغییزات تالشْای داخلی در تیزّا

 هفته چهاردهم: 
 هعادالت دیفزاًسیل تعادل در تیزّا ٍ کارتزد آًْا

 تحلیل تیزّای هزکة )تیزّای هتشکل اس چٌذ تیز سادُ(

 هفته پانزدهم: 
 خَاص سطَح

 اٍل یک سطح ًسثت تِ یک هحَر ِلٌگز درج



 تعییي هزکش سطح

 ، ٍ هزکش جزمهزکش حجنتعییي هزکش طَل، 

 َس ٍ پاپَسیٌقضایای گلذ

 هفته شانزدهم: 
 لٌگز درجِ دٍم یک سطح ًسثت تِ یک هحَر ) هواى ایٌزسی(

 لٌگز درجِ دٍم یک سطح ًسثت تِ هثذا هختصات )هواى ایٌزسی قطثی(

 قضایای اًتقال

 هفته هفدهم: 

 رفع اشکاالت داًشجَیاى در هثاحث شذُ  
 


