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  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !

منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  " جناب آقاي حسين اليق پور"كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش سي و نظارت بر محتوا:كارشنا

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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  لف  ؤم مقدمه
  

  هذَا منْ فَضْلِ ربی

به محضر مبارك  است بندهاي  ها تجربه و تالش حرفه که حاصل سالرا به فضل خداوند سبحان این کتاب 
مایه خیر و این اثر م. امیدوارم به برکت وجود نازنین ایشان، کن تقدیم می عجل اهللا تعالی فرجه الشریفعصر حضرت ولی

  باشد. و خوانندگان محترم و عزیز آنرحمت براي بنده کمترین 

و شادي ایشان را از ایزد  یو سالمت دارماند، نهایت سپاس را  که همواره پشتیبانم بوده و پدر بزرگوارم از مادر عزیز
  منان خواستارم.

ها همواره با تالش و پشتکار  سالکه در این سرکار خانم راحله السادات پورموسوي  عزیزمهمسر از همچنین 
، مزید امتنان تشکرهستند، کمال بوده و همراه و یاریگر اینجانب  عنوان همکاري کوشا و توانا، بهبدیل خویش،  بی
  سپاس را دارم.و 

هر موفقیت و تجربه نیکویی در عرصه کار و تالش در کنار همکاران و دوستانی عزیز شکل  از آنجایی که معموالً
، امین ظفر، مهندس احمد عبدي آقایاندانم از  نبوده و نیستم، الزم می ارد و بنده نیز از این قاعده مستثنگی می

شان در  اي ها همکاري و تبادل تجربیات ارزنده فنی و حرفه مجید سیف و همچنین محمدحمیدي به سبب سال
  هاي علمی و عملی مهندسی کمال تشکر را داشته باشم. زمینه

***  

و  ها کار عملی و تجربی اینجانب که از سال ،رو است، اثري است تألیفی بر اساس دانش علمی که پیشکتابی 
مچنین تدریس هو هاي موفق کوچک و بزرگ ملی  و حضور در پروژه هاي کارگاهی تالش در عرصه تهیه نقشه

  .به دست آمده است

به  که شاید عمالًرا  Tekla Structuresریز و درشت نرم افزار  هاي بخشتک  در این کتاب قصد آموزش تک
دم تا بر پایه تجربه خویش از محیط و کر. بلکه تمام تالش خود را مصروف رمآن نیاید ندا گرامیکار مخاطبان 

عملیاتی و با  اي کامالً در کشور عزیزمان، نسخه هاي فلزي هاي کارگاهی سازه و تهیه نقشه اتمسفر مهندسی سازه
  م.کن تقدیمایران  Shop Drawingsنعت ـبه جامعه ص ،کمترین حاشیه

ارده ذدر واقع سعی شده است مخاطبان با صرف کمترین وقت، بر پایه تجربیات و نکاتی که با ایشان به اشتراك گ
افزار این  ترین نرم ترین و کامل عنوان دقیق به Tekla Structuresافزار  را با نرم و نزدیکی شده، بیشترین قرابت

روي موارد مهم و بیشتر شاید چندان مفید نباشد،  عرصه پیدا کنند و به جاي معطل شدن روي ابزاري که عمالً
  ند.کنتمرکز  ،کاربردي
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بیان نشده است.  ، اصالًدارندتري  هاي مناسب هاي کمتر کاربردي که جایگزین پس در این اثر برخی از بخش

  اند. برخی موارد هم به دلیل کمتر بودن ضریب اهمیتشان بسیار اجمالی و فشرده بیان شده

بیشتر اهمیت داده شده  هستنداي  به واقعیات حرفهتر  نزدیکتر و  بسیار کاربردي رسد می مواردي که به نظربه اما 
  ده است.شبیشتري صرف رویشان وقت و 

توجه مورد نوعی گلچین مطالب کاربردي و مهم هستند،  که به ،که همه مطالب این کتاب بنابراین توقع این است
  د.نشومخاطبان گرامی واقع ویژه 

 رسد، اینجانب بخشی هر اثري ضروري به نظر میبه بهبودبا توجه به اینکه هیچ اثري در کمال مطلق نبوده و نیاز 
رسان  و پیام Whats Appرسان خارجی  و همچنین پیام  Hosseinlayeghpour@gmail.comاز طریق ایمیل 

آماده دریافت هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده همواره مشتاق و  0912-4374465با شماره تلفن  ایتاداخلی 
  بوده و هستم. )ابسطح این کتو در چارچوب (شما عزیزان 

د و شوهاي کارگاهی  اي شما عزیزان در صنعت تهیه نقشه با آرزوي اینکه کتاب حاضر سبب رشد و تعالی حرفه
  .سازیدمند  بنده را نیز از دعاي خیر خود بهره

  

  پور الیق حسین
16/04/98  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


