
 
 

 
 

  مقدمه

باشد به عنوان يك واحـد درسـي در    افزار مطلب مي افزار مهندسي كه مربوط به آموزش نرم   درس كارگاه نرم  

علـت قـرار دادن ايـن درس در         . شـود   ي مهندسي شيمي در برخي دانـشگاهاي كـشور تـدريس مـي              رشته

باشـد    ميرشته  ي اين   ي مورد نياز برا     ي دروس مهندسي شيمي، رياضيات گسترده و گاهي پيچيده          مجموعه

  .افزار قوي امري ناممكن است اي كه حل برخي مسائل بدون كمك گرفتن از يك نرم گونه به

افـزار بـراي حـل مـسائل          ترين اصول استفاده از اين نرم       ترين و مهم    ي ابتدايي   كتاب حاضر دربردارنده  

. افـزار بـوده اسـت     ي مولفين در تدريس و آمـوزش ايـن نـرم            ها تجربه   مهندسي است كه حاصل سال    

باشـد   هـاي سـاده مـي    سازد؛ بيـان روان و مثـال   اي كه اين كتاب را از كتب مشابه متمايز مي           شاخصه

توانند با دنبال كردن مطالـب كتـاب از       افزار ندارند مي    اي كه افرادي كه هيچ آشنايي با اين نرم          گونه به

  .ابتدا، تسلط نسبي روي مباحث پيدا نمايند

افزار مهندسي تاليف شده است ولي قابل استفاده براي           راي درس كارگاه نرم   گرچه كتاب حاضر ب   

هـاي كـامپيوتري    هاي مهندسي و تمامي افرادي كه نياز به استفاده از برنامـه            تمامي دانشجويان رشته  

  .باشد براي حل مسائل دارند مي

اي نرم افـزار،    در فصل اول توضيحات كلي پيرامون نم      . كتاب حاضر از هشت فصل تشكيل شده است       

ي كـار بـا    در فـصل دوم نحـوه    . افـزار داده شـده اسـت        ها و چند نكته و دستور ابتدايي پيرامـون نـرم            پنجره

در . باشـد؛ آورده شـده اسـت        نويـسي الزم مـي      ها كه براي برنامه     ها و دستورهاي مهم مربوط به آن        ماتريس

. تورات در اين زمينه بيان گرديده اسـت ترين دس  ي رسم نمودارهاي مختلف و برخي از مهم         فصل سوم نحوه  

ترين دستورات الزم براي انجام محاسبات رياضي و مهندسي آورده شـده    در فصل چهارم نيز تعدادي از مهم      

پـردازد در واقـع       هـا مـي     هاي پنجم و ششم كه به معرفي ويرايشگر و دستورات شرطي و حلقـه               فصل. است

هاي مختلـف وجـود    ه بدون فراگيري آن ها، امكان نوشتن برنامهباشد ك نويسي مي   اي براي فصل برنامه     پايه

نويسي با بيان چند دستور و حل چند مثال ساده توضيح داده شده اسـت و در               در فصل هفتم نيز برنامه    . ندارد

  .هاي فصول مختلف آورده شده است نهايت در فصل هشتم پاسخ تمرين

افزار نبوده بلكه هدف ترسـيم       هاي نرم    قسمت هدف از تاليف اين كتاب پرداختن به جزئيات تمام        

 در  - باالخص كساني كه آشنايي كمتري با آن دارند        -افزار و قرار دادن دانشجو      شماي كلي از اين نرم    

  . ي ساده و مناسب از آن بوده است مسير استفاده

شكال يـا   شود تا اگر ا     از آنجا كه هيچ اثري خالي از اشكال نيست از خوانندگان محترم تقاضا مي             

  .هاي آتي اصالح گردد اشتباهي را در متن كتاب مشاهده نمودند اطالع دهند تا در چاپ
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