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آشنای دانشجویان با روش تحلیل ماترییس سازه ها و کاربرد آن در برنامه نوییس کامپیوتری
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توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا تو سط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره %20 :پروژه ها برنامه نوییس %10 ،حل تمرین %70 ،امتحانات کتب
منابع مطالعاتی:
Aslam Kassimali, Matrix Analysis of Structures -1
William Weaver, Matrix Analysis of Framed Structures -2
 -3تحلیل ماترییس سازه ها ،ر
دکت محسن تهر یای زاده
-4تحلیل ماترییس سازه ها ،ر
دکت عیل کاوه

