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( در کاربردهای MEMS/NEMSمکانیکی ) -الکترو -/نانوهای میکروکاربردهای سیستم ۀبا توجه به توسع
های کوچک، از در هندسهسیّال اربردهای جریان رفتار و ک ۀر تحقیقات علمی و ضرورت مطالعتجاری و د

در ابعاد میکرو و نانو توجهات زیادی را به خود  سیّاالتبررسی جریان  ،میالدی ۀگذشتقرن ، 24 ۀده اواخر
یافته و دستاوردهای  زیادی ۀتوسعنانو  -ی میکروهاجریان ۀاخیر، تحقیقات درزمین ۀدهجلب کرد. در چند 

های محدودی اند. البته کتاباین دسلتاوردها در مقاالت منتشر شده  ۀعمدجدیدی حاصلل شلده اسلت که    
 هاجریان شارهها کتاب ترین آناند که ازجمله معروفابعاد میکرو نیز منتشر شده سلیّاالت مکانیک  ۀدرزمین

فارسی  ۀو آلورو است که ترجم ، بسکوکلیف کارنیاداکیسأت یسازو شبیه یدر مقیاس میکرو و نانو: مبان
 تازگی منتشر شده است.   آن به

، آشنایی دانشجویان و در این شاخه لیفیألین کتاب فارسلی ت عنوان اوّهدف از تدوین کتاب حاضلر، به 
صللله و مفهومی به طور خالدر ابعاد میکرو و نانو اسلللت. این کتاب به سلللیّاالتمحققان با مبحث مکانیک 

پردازد. کتاب حاضر در ابعاد میکرو و نانو و اختالفات آن با  جریان در ابعاد ماکرو میسیّال بررسلی جریان  
ب جدید در ابعاد میکرو و نانو که از دروس مصللوّ سللیّاالتعنوان مرجعی برای درس مکانیک تواند بهمی

مهندسللی مکانیک و مهندسللی هوافضللاسللت های رشللتهوزارت علوم برای دانشللجویان تحصللیالت تکمیلی 
روز درنظر گرفته شلود. کتاب حاضلر در پنج فصلل تدوین شلده اسلت و سلعی شده تا مباحث بنیادین و به      

ل کتاب به بررسلللی مفاهیم پایه، تعاریف، کاربردها و تمایزات موضلللور در آن لحاو شلللود. در فصلللل اوّ
و  نودسن ۀشلود. فصل دوم به تعریف الی ی متداول پرداخته میهاجریانی در ابعاد میکرو و نانو با هاجریان

پردازد. تمرکز فصل و اسلتخراج روابط مربوط می  و پرش دما یات شلرایط مرزی لغزش سلرعت  بررسلی کلّ 
شده است. فصل توسط فشار )جریان پوایزی( در ابعاد میکرو و در شرایط رقیق شدهی راندههاجریانسوم بر 

دلیل وجود گرادیان یا توزیع دما در میدان( ی ایجلادشلللده به هلا جریلان ی حرارتی )هلا جریلان ارم بله  چهل 
اسلت. در هر فصلل سعی    میکرونانودر ابعاد  و جریان فوریه پردازد. تمرکز فصلل پنجم بر جریان کوئت می

ی هاجریانی میکرو با هاجریانی موردبررسللی و اختالف بین هاجریانشللده تا کاربردهای علمی و عملی 
 مورددقت قرار گیرد.  ماکرو

گاز  دینامیککتاب  و همکاران، برده از کارنیاداکیسلیف این کتاب، از مراجع معتبر مانند اثر نامأدر ت
دسلللتاوردهای علمی  دیگر لف در تدریس این درس در پنج سلللال متوالی وؤم ۀاثر سلللونه، جزو مولکولی
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ن معروف این زمینه مانند پرفسور  جیسرن  ی،  پرفسر  اتفاان  او همچنین مقاالت و جزوات محقق لفؤم
ها یه د  یفاب د  یفاب حاضور سسیا   از اباات  اتوفاانف و پرفسور  اتوفان یرلین اتوفااده اوده اتو        

سا جزئیات یامل و دقیق آو ده اده ات     اوده ا ائهنهایی  ۀصور ت نفی  ن فقط سهیا نیادایی، و همکا ا
میالد (  5002همچنین دتوفاو دها و نفای  جدید  یه د  یفاب یا نیادایی، و همکا ان اانفاا  د  تا   

  هاجریانگزا ش ناووده نیز آو ده اووده اتوو   هالش اووده اتوو  هرضوویحات فیزیکی سسوویا   نی سرا    
لف و پرفسوور  یازو ؤحاصوول مااحتات اوو  ووی م   ا  از این مااحثهی ا ائه اوورد یه س ع دمدهحرا 
  ات       اتفاد پیاکسرت داناگاه ییرهر  ژاپن  آویی

 میکرونانر  هاجریانتوواز  مد  ۀه رسه و توواسقه د زمین لف سیع از پانزده تووا ؤالزم سه ذیر اتوو  یه م
لف ؤم ۀهدوین یرده ات   ه رس میکرونانر  هاجریان ۀدلمی معفار د زمین ۀمقال 20داافه و هاینرن سیع از 

لیف این أهدف گریا ادن مفن د  ههرضویحات مناتوب سه   ۀا ائهمراه د  سیان مطالب دلمی سه زسان تواده سه 
مفنرع و یاملی د  انفها  هر ف ل اتفااده ارد یه ها  همرینیفاب ادما  اوده اتو   توعی اوده اتو       

طراحی اده و یا د  لف ؤمها  گذافه هرتط االت امفحانی ات  یه د  تا ؤها و تو ا  از همرینمردهم 
فاقد همرین سرده یه سرا    و همکا ان یا نیادایی،الزم سه ذیر اتوو  یه مرجع مراجع ا ائه اووده اتوو    
   ا  ات   مالحظهقاسلضعف یک یفاب د تی نقطه

 این یفاب  ادم از هایپ و ۀد  اسعاد میکرو و نانر یه د  ههی تووویتاالتس مکانیک از همامی داناووو ریان د 
ها و  وان یردن مفن د طی چند توا  گذافه زحمات سسیا    ا  اوکل  ۀههییاسی  هدوین ف ور  ها ااوکا   

 فر صر ت خاص از آقایان مهندس دلی لطایان  مهندس محمد صالحیل اودند سسیا  تااتگزا م  سه مفحمت
خاطر زاده سهپر   مهندس ددنان محمد  و مهندس نایسوه جمعه مهندس وحید اوهاسی  مهندس  ضوا درب  

اک  هدوین ارد  سدونهقدیر و تااتگزا   می  ا  یه د  هدوین این یفاب سردهده داافندتوهم اوایسفه  
 نهای  از همامی خرانندگان ر نارد  دجانب میستاین یفاب سدون زحمات این دزیزان و دیگر دانا ریان این

سه  e.roohi@um.ac.irینم هرگرنه ااکا  یا پیانهاد سرا  سهارد یا   ا ازطریق ایمیل دزیز د خرات  می
 لف اطالع دهند ؤم
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