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پیش گفتار 

معماري، عمران، مکانیـک و صـنایع   به خصوص در رشته هاي فنی و مهندسی کتابی که در دست دارید یکی از موضوعات مهم و پایه اي رشته هاي 

عدم وجود منـابع فارسـی کـه بـه قلـم نگارنـده ایرانـی تـدریس          ،دانشجو بودم تا زمان تألیف این کتابکه در طی سالیان متمادي از زمانی . می باشد

 و عالوه بـر ایـن مهندسـان زیـادي را در محـیط کـار مـی دیـدم کـه علیـرغم اخـذ نمـره قبـولی در ایـن درس              . گردیده باشد به شدت احساس میشد

در ایـن  . باال و عالقه شخصی منجر به تـدوین ایـن کتـاب گردیـد     موارد. هنوز درك درستی از موضوعات این علم نداشتند هفارغ التحصیلی متأسفان

جهـت تعامـل   . درج گردیده است اهکتاب از منابع اصلی التین کتاب از جمله استاتیک مریام و جانسون استفاده و در بعضی از موارد مثالهاي مهم آن

اییـد همچنـین جهـت ارتبـاط بـا اینجانـب مـی توانیـد بـه سـایت           مراجعـه و از خـدمات آن اسـتفاده نم    www.static.irبه سـایت   می توانید بیشتر

www.hadidheidari.ir  مراجعه و یا به آدرسhadidheidari@gmail.com ایمیل بزنید.  

 :در خاتمه از

آقاي بابت بازنگري متن،حمیدرضا فخارزاده آقاي مهندس سید،برادر عزیزم آقاي دکتر حنیف حیدري خانواده خوبم همراهان همیشگی، -

و  ها و راهنماییهـا واحـد دماونـد بـه خاطرمسـاعدت     –م، مدیریت محترم گروه معماري دانشگاه آزاد اسالمی امهندس محمدرضا قربانی پار

.و تشکر را دارم که زحمت اصلی تهیه کتاب به عهده ایشان بود کمال تقدیرو امیرحسین رهبري امید پیرو  انآقای

 ایام به کامتان  
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