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 بسمعه تعالی

 HPC آزمایشگاه پردازش موازی

 معرفی آزمایشگاه : 

های مهندسی به پردازش سریع رشتهنیز ریاضی، فیزیک، آمار، شیمی و علوم پایه همچون های یاز روز افزون رشتهن

دستگاه معادلات خطی با  یافتن جوابمانند هرو مسائل پیش حلدر  (High Performance Computing) محاسبات

سبب تمرکز و گرایش محققین به نظریه محاسبات  ،کاربرد دارد غیرهالا که در پیش بینی آب و هوا، ساخت تصویر و ابعاد ب

جهت پیاده سازی  مناسب ایجاد بستری در راستایآزمایشگاه محاسبات موازی در دانشکده ریاضی  لذا موازی شده است،

و کار خود را با کلاسترینگ ده دستگاه کامپیوتر سرور با استفاده تاسیس گردید  6831های موازی در سال و توسعه الگوریتم

حجم  صحیح و هدفمند حل بسیاری از مسائل درگرو، پردازشامروزه از سوی دیگر   از سیستم عامل ویندوز آغاز نمود.

ح ها را غیر ممکن ساخته است و تحلیل صحیداده تحلیل سنتیها و پیچیدگی آنها حجم دادهباشد. میی هاهزیادی از داد

ادگیری ماشین و پرکاربرد آن ی هشاخنوین در زمینه هوش مصنوعی و زیرمفاهیم  مند تحقیق و آموزشها نیازاین داده

-و طراحی الگوریتم آمار ، ریاضیات دانش  علم داده و هوش مصنوعی، مبانی یادگیرین یکی از مهمتری. محاسبات ابری است

تربیت  ،و هوش مصنوعی علم داده تحقیق و شناسایی مباحث کاربردی درمایشگاه بر این آز هدف غایی باشدمی ها 

 در سازمانیارشد گیران تصمیممدیران و  توانمند دانش پژوهان شاین علم، پرور ان خبرهمربیعنوان  دانشجویان دکتری به

این عرصه است، باشد تا توفیق روز افزون در رسالت جامعه علمی دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران در پیشرفت 

 شود.  برداشتهروز دانش و ترویج 

 

 هابرنامه –اهداف  
 و هوش مصنوعی  های محاسبات موازیروشها و با الگوریتم در صنایع  خدومو افراد  آشنایی جامعه علمی 

 های برنامه نویسی ساخت یافته آموزش زبان  

  و هوش مصنوعی مباحث یادگیری ماشین دانش روز پیرامون و تحقیق آموزش 

  شبکه های عصبی در تحلیل داده ها کاربرد آموزش و تحقیق پیرامون 

 با رویکرد پروژه محور  افزارهای کاربردی ریاضی و آماری آموزش نرم 

 و طراحی الگوریتم های کارآمدپژوه خلاق در عرصه برنامه نویسی پرورش دانش  

 انتقال دستآوردهای تحقیقاتی به صنایع مختلف 

 تاکنون پردازش آنها با دشواری مواجه بوده است حجیم که به دلیل پیچیدگیهای رفع موانع موجود در اجرای برنامه 
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 پردازش موازی جهت حل مسائل ریاضی و  هوشمند وهای مهدف گسترش استفاده از الگوریتجام تحقیقات کاربردی با نا

   تر تر و سریعتحلیل هرچه صحیحبه منظور آماری 

  تدوین نتایج و دستآوردهای تحقیقاتی و تبدیل آن به متون علمی مرجع 

 

 های فعلی آزمایشگاه فعالیت 
 تحقیق در مباحث : و های آموزشی برگزاری دوره  

 ای کاربری حرفهMATLAB و پردازش موازی در آن 

 سازی پیشرفته دربهینه MATLAB 

  یادگیری ماشین درMATLAB 

  شبکه های عصبی درMATLAB 

 افزار کاربری حرفه ای نرمR   

 برنامه نویسی Python  6سطح 

  برنامه نویسی Python  2سطح 

 کاربری برنامه Python  در یادگیری ماشین  

 کاربری برنامه R  در یادگیری ماشین 

 تصمیم سازی اقتصادی و مارکتینگنرم افزارهای ریاضی در  و، مدل ها الگوریتم ها  

 های مالی و تحلیل دادهسازی مالی شبیه 

 تحلیل داده های حجیمافزارهای ها و نرمتکنیک 

  برنامه نویسیc++ 

  برنامه نویسی شی گرایی باc++ 

 افزارهای کاربردی روزآمدنرم 
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 های برگزار شده کارگاه 
 در دانشکده ریاضی  9/1/96ولین کارگاه پردازش موازی همزمان با برگزاری یازدهمین کنفرانس آمار در تاریخ ا 

  در دانشکده ریاضی  22/9/96دومین کارگاه پردازش موازی در تاریخ 

  ای کاربری حرفهدوره یMATLAB  9/92لغایت  3/92  و پردازش موازی در آن 

  دوری کاربری حرفه ایMATLAB  66/92لغایت   61/92بهمراه انجام پروژه های کاربردی  2سطح 

 ای کاربری حرفه آنلاین  دوره یMATLAB    61/99لغایت   3/99 سطح یک 

 3/99قطعات صنعتی و مهندسی مکانیک بهینه حی کارگاه توجیهی کاربرد بهینه سازی  در طرا 

  کارگاه توجیهی کاربردFEM  3/99قطعات صنعتی  مکانیک و تحلیل ارتعاشیدر مهندسی 

  3/99تصمیم سازی اقتصادی و مارکتینگ نرم افزارهای ریاضی در  و، مدل ها الگوریتم هارد برکاتوجیهی کارگاه 

  کاربری حرفه ای آنلاین دوریMATLAB  16/6011لغایت   62/99بهمراه انجام پروژه های کاربردی 2سطح 

 16/6011لغایت   62/99 در بازه ی 6 سطح  پایتون در علم دادهآنلاین وره ی د 

  10/6011لغایت   12/6011 در بازه ی  بهمراه انجام پروژه کاربردی 2سطح  پایتون در علم دادهآنلاین دوره ی 

 

 

 دوره های در دست اقدام  
  ای کاربری حرفهدوره یMATLAB   6سطح 

  دوری کاربری حرفه ایMATLAB  بهمراه انجام پروژه های کاربردی  2سطح   

  شبکه های عصبی در  کارگاهMATLAB گسسته  دل هایم 

  شبکه های عصبی در  کارگاهMATLAB پیوسته دل هایم 

 در  شبکه های عصبی دوره ی R  

   6 سطح علم دادهدوره ی پایتون در   

  2 سطح علم دادهدوره ی پایتون در   

 قطعات صنعتی  بهینه از طراحی نمونه با ارائه چندمکانیک  اضیات در حوزه مهندسیری نمایش عملگرد 

 تصمیم سازی اقتصادی و مارکتینگ نرم افزارهای ریاضی در  و، مدل ها الگوریتم هارد برکا معرفی 

 بازارهای مالی  تحلیلهای زمانی درکارگاه کاربرد سری 

  شبیه سازی مالی کارگاه 

 بانجی های اقتصاد سی معرفی مدلدوره R , MATLAB 

 افزار دوره ی تحلیل داده های حجیم با نرمSASS 

  کاربری نرم افزارLaTex  
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 آزمایشگاه : همکار و متخصصین مدرس 

 آزمایشگاههمکار و متخصصین مدرس

 
نام و نام 

 خانوادگی
 تخصصحوزه تحقیقات و  گرایش مقطع و رشته

 دکتری رشته ریاضی کاربردی لعیا افضلی پور 6
 تحقیق در عملیات

 

 (++MATLAB, Python,Cه نویسی )برنام

ریاضی، طراحی الگوریتم ها و مدلسازی 

حل مسائل و جبرخطی،  یادگیری ماشین

 شبکه های عصبیوارون و بهینه سازی،

 نظریه محاسبات موازی

 تحقیق در عملیات دکتری رشته ریاضی کاربردی زهرا کریمی 2

 (R , SPSS) تحلیل داده با 

 سانسور شده یها داده، اعتماد تیقابل

 افتهی میتعم یها عیتوز

 آمار دکتری ریاضی کاربردی بیان ویسی 8

 (++MATLAB, R ,Cبرنامه نویسی )

های زمانی، بهینه سازی مالی، سریشبیه

، مدیریت ریسک، فرآیند کارلوسازی مونت

 تصادفی

 کاربردیمار آ مارآرشته دکتری  کارلو آبنوسیان 0

 (MATLAB, Pythonبرنامه نویسی )

 ماریآ شناسایی ،علم داده ،ماشینادگیری ی

 یرابتکا یها تمیبا الگور یساز نهیبه ،الگو

 یو فرا ابتکار

 ارتعاشاتو  دینامیک مکانیک مهندسی کارشناس ارشد یحسن حیدر 0

 ,CATIA, SolidWorks) رنرم افزا

MATLAB) یها زمیقطعات و مکان یطراح 

 یها ستمیس یارتعاش زیآنال ،یصنعت

 .یصنعت
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 1  لبوم عکسآ
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