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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

غی  دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "سيدمحسن موسوي آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 



 

 مؤلف مقدمه

بازر    یهمواره مورد توجه شرکت هاا  باشد،یم وتریبه کمک کامپ یطراح ینرم افزار ها نیتر یمیکه از قد ایکت

افراد  نیراه ا لیتسه یکتاب برا نیروز افزون کشور به مهندسان و طراحان، ا ازیقرار گرفته است. با توجه به ن ایدن

 یو افراد یافراد مبتد یاسب تمامداده شود و من زشآمو ایدستورات کت نیتر یشده که کاربرد ینوشته شده و سع

از مطالب ذکر شده بهره الزم را ببرند چرا که در هر بخش  توانندیو م باشدیرا دارند م ایکه سابقه کار با نرم افزار کت

حل مساالل باه روش    ا،یدر کت یمدلساز یداده شده است. عالوه بر روش ها حیاز صفر تا صد توض یدینکات کل

 .آموزش داده شده است زین ایمحدود در کت یاجزا

 ییها یتحت فشار، بطر یمخازن صنعت رینظ یصدها قطعه صنعت دیتوانیکتاب م نیا یاستفاده از مطالب آموزش با

قطعاات را   یو سپس تماام  دیکن یطراح ایدرکت یورقکار طیبه کمک مح ییظرفشو نکیمختلف، س یبا کاربردها

 .دیکن لیو تحل زیمحدود آنال یبه روش اجزا

دکتر جهانبخش  ن،یگوگرچ یدی: دکتر حامد سعانیجنابان آقا دم،یکه از زحمات خانواده و اسات دانمیخود الزم م بر

دانشگاه علم و صنعت  دیاسات یو تمام یلکیا دهیاسکندرزاده، خانم سع نیدکتر جواد مرزبان راد، دکتر حس ،یحامد

بناده داشاته اناد و هماواره      تیا و ترب میدر تعل یوثرکه نقش م یواحد تهران مرکز یو دانشگاه آزاد اسالم رانیا

 یاز همه کارکنان و مسئوالن محترم مجتما  فنا   کنمیم یسپاسگزار انیبنده بوده اند تشکر کنم و در پا بانیپشت

باه بناده نمودناد.       یانیکتاب کمک شاا  نیتهران که در چاپ و نشر ا باگرانید یو هنر یتهران و موسسه فرهنگ

اجزا محادود باه کماک نارم      لیو تحل یطراح یریادگی ریبه شما در مس یانیمختصر، کمک شا نیااست که  دیام

 .کند ایافزار کت
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