
 

 

 معرفی فردیناند پی. بیر

 

استاد دانشگاه بود. او بیشتر حرفه خود را به عنوان یک یک ( یک مهندس مکانیک و 2003-1915) فرانسوی فردیناند پی. بیر

علوم مکانیک و مهندسی مکانیک به سر برد.  هایدپارتمانعنوان رئیس و تحت  Lehighعضو هیئت علمی در دانشگاه 

در  ایگستردهکه به طور  بود کتاب درسی در زمینه مکانیک یننگارش چندهمکاری مشترک برای او  مشارکتچشمگیرترین 

 .است استفاده شده هاآناز یا ارجاع داده شده و  هاآنبه  آموزش مهندسی

 1915ست وآگ 8 تاریخ تولد:

 بینیک، فرانسهمحل تولد: 

 سالگی( 87در سن ) 2003 آوریل 30 تاریخ فوت:

 بتلهم، پنسیلوانیامحل فوت: 

 فرانسوی :ملیت

 ژنودانشگاه ی از دکتر، دانشگاه پاریس ازفوق لیسانس  :تحصیالت

 ن س.م. بیراویوی :همسر

 ، دکتر میشل س.م. بیرشیفرمارگارت و.  :فرزندان

 مکانیک: حرفه مهندسی



 

 

 کالج ویلیامز، Lehighدانشگاه  :هاسازمان

 بیوگرافی

 سنین جوانی

از دانشگاه سوربن دریافت کرد و پس از  خود راکارشناسی ارشد علوم مدرک  او .شددر بینیک فرانسه متولد  1915بیر در سال 

در سال  خود را و مدرک دکترای علوم 1935در سال  ش راریاضیات لیسانساو  .مشغول به کار شددر دانشگاه  التحصیلیفارغ

ه و استخدام در کالج ویلیامز در ارتش فرانس متحده به ایاالت نقل مکانقبل از  بیر. از دانشگاه ژنو در سوئیس دریافت کرد 1937

 مشغول به فعالیت بود. در کالج ویلیامز او به مدت چهار سال .کردمیخدمت در طول جنگ جهانی دوم 

 Lehighفه در دانشگاه حر

یک گروه مکانیک  1957در سال  هنگامی که. کردسال تدریس  37، جایی که او آمد Lehighدانشگاه  به، او 1947در سال 

 مهندسی مکانیکعلوم و  هایدپارتمان به ریاست بیر، 1968انتخاب شد. در سال دپارتمان رئیس  یناولبه عنوان  بیرتشکیل شد، 

 بیر به عنوان، 1970در سال  .باقی ماند سمتدر آن  ،1977 او تا سال نائل شد، پس از آنکه این دو دپارتمان با هم ادغام شدند.

بین  مباحثهبا هدف ترویج  بود و اعضای هیئت علمی تشکیل شده جودانش 125که از  دانشگاه رئیس انجمن تازه شکل گرفته

 .منصوب شد این دو گروه

نوشت: ا ردرسی مهندسی  هایکتاب ترینپرفروشعدد از سه  بیرجونیور،  جانستونراسل  ا. کنتیکتاستاد دانشگاه  با در همکاری

صنعت ایزه جکه موفق به کسب  ؛دینامیکو مکانیک برای مهندسین: استاتیک و  مصالحمکانیک برداری برای مهندسین، مکانیک 

 .داردمتعددی در مجالت فنی منتشر شده . او همچنین مقاالت شد چاپ در امریکا و هنر گرافیک

 هاپژوهشجوایز و 

جامعه سوی از  Western Electric Fund وی موفق به کسب جایزه chapter Middle Atlantic بخش ،1974در سال 

او جایزه معلم به ، 1980. بخش مکانیک انجمن علوم، در سال شدمهندسی  هایآموزش به دلیل( ASEEآمریکا )مهندسین 

 .پرداختمکانیکی  هایسیستم دراستفاده از بارهای تصادفی  در موردبه تحقیق  بیر. را اهدا نمودبرجسته 

( بود. او همچنین یکی AAUPاستادان دانشگاه ) آمریکایی( و انجمن ASMEیک عضو از جامعه مهندسان مکانیک آمریکا ) بیر

 .خدمت کرده است chapter Middle Atlanticو به عنوان رئیس بخش مکانیک و رئیس بخش  دبو ASEEاز اعضای 

یر م. ب.س، مارگریت شیفر و دکتر میشل اینامهبه  دو دخترها آنازدواج کرده که قبل از او درگذشت.  م. بیر.سویویان  با بیر

فردیناند پ.  جایزهبه افتخار او  ASEE .درگذشت سالگی 87سن و در  پنسیلوانیا بتلهمدر  2003 آوریل 30وی در [ 1. ]داشتند

 [4. ]نمود گذارینامرا  بیر و راسل جانسون جونیور

 

 



 

 

 آثار منتشر شده

 .ISBN 0-07-121060-1، 1981 .ج.ت. دیولف. جانستون جونیور، ا.رف.پ. بیر،  :مکانیک مصالح

 .ISBN 0-07-293110-8 .ف.پ. بیر، ا.ر. جانستون جونیور :مکانیک برداری برای مهندسین

 .ISBN 0-07-004584-4 ان.همکارو ف.پ. بیر، ا.ر. جانستون جونیور  :استاتیک و دینامیک، مکانیک برای مهندسین

 مترجم: مریم گلستانی

 :منبع
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