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  وم پــــایــهـدانـشــکـده عل
  

 : مقدمه
محاسبات کامپیوتري بیش از پیش روشن شده است و با توجه به امروزه با پیشرفت سریع علوم، فعالیت هاي مبتنی بر 

مرقون به صرفه  سازي فرآیندهاي پیچیده فیزیکی،هاي کامپیوتري و نرم افزارهاي جامع، مدلرشد فزاینده سیستم
بودن آنها ل انجام هاي بسیار باالي آزمایشات تجربی و بعضا غیر قاباین امر با نظر به هزینه. باشدترین راه ممکن می

  .دتر می شوجذاب
نداشته هاي علمی در مسائل مختلف پیچیده مهندسی وجود امکانات زیادي براي انجام آزمایشکه تجربه و  یدر شرایط

ابداع و استفاده از . باشدگونه مسایل در برخی موارد تنها راه حل ممکن میسازي و حل عددي این، استفاده از مدلباشد
ها و سایر مراکز فنی و صنعتی کشور، مهمترین هدف مرکز حاسباتی جهت رفع نیازهاي دانشگاهمکانیک منرم افزارهاي 

به همین منظور عالوه بر تهیه و تامین نرم افزارها، سخت افزار مورد نیاز از قبیل . رودشمار میهمحاسبات سریع ب
  .شودکار گرفته میهسیستم کامپیوترهاي موازي طراحی، ساخته و ب
این مرکز هم . با دو دستگاه کامپیوتر موازي شروع به کار نمود 1390مرکز محاسبات دانشکده علوم پایه از تابستان 

است که قابلیت انجام  GB 132هسته محاسباتی با حافظه  46دستگاه کامپیوتر محاسباتی شامل  8اکنون، داراي 
سازي مولکولی و مکانیک کوانتومی هاي شبیهضر انواع برنامهدر حال حا. باشـددارا مـی را محاسباتی به صورت مـوازي

هاي گوناگون براي حل مسائل مختلف و نوع نرم افزار داراي قابلیت  دواین. برداري استدر این مرکز موجود و قابل بهره
  .باشدهاي فیزیکی و شیمیایی میسازي دقیق بیشتر پدیدهمدل
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نیاز خود بر روي سیستم موازي کافیست که مسائل مربوطه را در هر یک از نرم کاربران براي اجراي مسائل مورد 
 . ه و بـه مـرکـز ارسـال نمایـنـد تا محاسبات مربوطه بر روي آن انجام شوددفوق، به صـورت سـري مدل نمـو هايافزار

 
  :افزاريافزاري و نرمبرخی از تجهیزات سخت

  :امکانات موجود این مرکز عبارتند از
  Fortran و  C++ به زبان هاي PMI و PVM هايسیستم عامل ویندوز لینوکس، کتابخانه: افـــزاري شاملامکانات نـــرم - 1
  .کاري سیستم سرمایش مناسب جهت سوپر کامپیوترها، خنکUSPمنبع تغذیه مناسب : افزاري شاملامکانات سخت -2

  
  :هاي پژوهشی انجام شده در آزمایشگاهها و طرحپروژه
هاي تحقیقاتی و اجرایی مرکز محاسبات فعالیتاز برخی 

  :عبارتند از
هاي کربنی و بررسی خواص الکترونی سازي انواع نانولولهشبیه - 1

 آنها
بررسی تغییرات خواص الکترونی گرافن در اثر دوپ کردن عناصر  -2

 مختلف
 سازي انواع فلرنهاي کربنی و غیر کربنیشبیه - 3
  سوختی هايسازي الکترودهاي پیلشبیه -4
  

  :هاافتخارات و پژوهش
  مقاله  52چاپ بیش ازISI هاي پژوهشی و علمی پژوهشی حاصل فعالیت  
  هاي پژوهشیالمللی حاصل فعالیتهاي ملی و بینمقاله در کنفرانس 25ارائه بیش از 
  نامه برتر برتر، پایان دریافت لوح پژوهشگر(لوح تقدیر و تندیس در نتیجه کسب مقام برتر در رویدادهاي مختلف  2دریافت
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