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راه اندازي مرکز

  1393افتتاح مرکز در شهریور ماه سال •

  92آغاز تالشها از ابتداي سال –

تجهیز مکان فعلی با بودجه اي بالغ –

میلیون ریال از طرف دانشکده 108بر 

مهندسی
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)2(راه اندازي مرکز 

تأمین بودجه بیش از یک میلیارد ریال از طرف •

ارسال پروپوزال هاي متعدد به •
مرکز تحقیقات مخابرات ایران•
)مرکز فیزیک نظري(پژوهشگاه دانشهاي بنیادین •

ملی ایران ) گرید(متولی راه اندازي پروژه ي تورین –

سازمان صنایع نوین ایران•
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب•

ستاد هوافضاي 
معاونت علمی فناوري 

ریاست جمهوري

معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه شهید چمران اهواز
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)سخت افزاري(مشخصات فنی مرکز 

یک کالستر محاسباتی شامل •
گره سرور  1گره محاسباتی و  4گره که  5–
هسته  16پردازنده و هر پردازنده  2هر گره، –

دارد 
ترافالپس  1/7هسته، توان محاسباتی  160مجموع •

 ترابایت حافظه دیسکی گره هاي محاسباتی و 2–
ترابایت حافظه دیسکی سرور  4/624

سوئیچ میان ارتباطی براي اتصال گره هاي  1–
سوئیچ براي  1محاسباتی و سرور به یکدیگر و 

دسترسی به گره ها از طریق شبکه

خارج از  امکان دسترسی به کالستر محاسباتی از•
حقیقی  IPدانشگاه از طریق 

 6KVaبا توان  UPSیک •
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)  سخت افزاري(مشخصات فنی مرکز 
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)نرم افزاري(مشخصات فنی مرکز 

زیع سیستم عامل کالستر از خانواده لینوکس و تو•
CentOS  
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نسخه زمینه تخصصی نام نرم افزار

2012a, 2015b ریاضی، برق، هوش 
مصنوعی

Matlab

10.3 ریاضی Mathematica

2016 مکانیک Simulia Abaqus

17 مکانیک Ansys

6.3 مکانیک Fluent

2.3.0 مکانیک OpenFOAM

5.1 زیست شناسی، شیمی Gromacs

3.2, 4.0 شیمی، فیزیک Siesta

09 شیمی Guassian

2.0.1, 1.6.5 کامپیوتر OpenMPI

2.7.2 کامپیوتر Hadoop



)2) (نرم افزاري(مشخصات فنی مرکز 

کتابخانه ها و کامپایلرها •
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نسخه نام کتابخانه

2.0.1 OpenMPI

4.4.7 GCC/G++/Gfortran

1.7 Java

2.7 Python

2.0.2 Scalapack

3.2 Cmake

0.2.18 OpenBLAS



خدمات مرکز 

  scuhpcc.blog.irوبالگ مرکز •

...فایلهاي راهنما برنامه ها، نحوه ي تعامل با کالستر، –
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)2(خدمات مرکز 

  Telegram.me/scuhpccکانال اخبار مرکز  •

اخبار سریع دسترسی، مانند قطعی هاي احتمالی –

به روز شدن فایلهاي راهنما –
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) 3(خدمات مرکز 
روال خدمات رسانی مرکز •
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مشاهده ي لیست نرم افزارهاي موجود

آیا نرم افزار موردنظر 
وجود دارد؟

بیتی نرم افزار  64ارسال نسخه ي 
براي مدیر سیستم 

پر کردن فرم الکترونیکی درخواست خدمات
موجود بر روي وبالگ 

دریافت ایمیل حاوي اطالعات
جهت دسترسی IPحساب کاربري و 

عضویت در کانال مرکز 
جهت اطالع از وقایع

و دستورات مدیر سیستم

تماس با مدیران سیستم 
از طریق ایمیل

mh.naderan@scu.ac.ir
m.naderan@scu.ac.ir 

خیر

بلی



)4(خدمات مرکز 

ضاي و اع) تحصیالت تکمیلی(ارائه سرویس رایگان به دانشجویان •
هیات علمی دانشگاه تاکنون 

ارائه سرویس به دانشجویان دانشگاه هاي دیگر •
درخواست از دانشگاه هاي کرمان، اصفهان و تهران –
در صورت وجود ظرفیت آزاد سیستم–

نیازمندي هاي کاربران •
اجراي برنامه هاي نصب شده بصورت موازي–
)  فقط روي گره سرور(اجراي برنامه هاي سریال با زمان طوالنی –
دانلود دیتاست هاي حجیم جهت پایان نامه ها –

درخواست مرکز از کاربران•
قدردانی از مرکز در مقاالت و پایان نامه هاي مستخرج –
ارائه سمینار جهت راهنمایی دانشجویان دیگر هم رشته ي خود –
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)5(خدمات مرکز 

متقاضیان و کاربران مرکز تاکنون •
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تعداد و مقطع تحصیلی )گرایش(رشته  -دانشکده 

سی دانشجویان ارشد و کارشنا –نفر  12
و هیأت علمی 

کامپیوتر –مهندسی 

دانشجویان ارشد و دکترا و  –نفر  3
هیأت علمی

برق –مهندسی 

یدانشجویان ارشد و هیأت علم –نفر  6 مکانیک –مهندسی 

ک ی –دانشجویان ارشد و دکترا  –نفر  6
نفر از دانشگاه صنعتی اصفهان

عمران –مهندسی 

دانشجوي ارشد –نفر  1 دانشگاه صنعتی اصفهان –ریاضی 

دانشجویان ارشد و دکترا و  –نفر  11
اعضاي هیأت علمی

گرایشهاي (گروه هاي شیمی  –علوم 
ک و ، فیزی)شیمی فیزیک و شیمی معدنی

زیست شناسی



)6(خدمات مرکز 

ورکم بودن تعداد مراکز پردازش سریع در سطح کش•
ابررایانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر–

متوقف شدن خدمات رسانی تا اطالع ثانوي•

ابررایانه شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان –
ظرفیت تکمیل شده و یا تعداد کم هسته ها •

ز مرکز پردازشهاي سریع دانشگاه شهید چمران اهوا•
در رتبه ي چهارم جستجوها در گوگل 

وان حمایت و پشتیبانی از تجهیز و گسترش مرکز به عن–
تنها مرکز از این نوع در منطقه ي غرب و جنوب غرب 

کشور 
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)7(خدمات مرکز 
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)8(خدمات مرکز 

باتی از موانع فراگیر شدن استفاده از کالستر محاس•
مرکز

.نرم افزارهایی که مبتنی بر لینوکس نیستند–

و  فعالیت هاي مرکز در راستاي آشنایی دانشجویان•
محققین با لینوکس 

برگزاري سه سمینار آموزشی تحت عناوین مختلف –

آشنایی با مرکز پردازش هاي سریع و برنامه نویسی "
  94در اردیبهشت ماه، مهر ماه و اسفند ماه  "موازي
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) 9(خدمات مرکز 

آموزش (سه کارگاه عملی و دو سمینار نظري برگزاري •
در ) MPIلینوکس، اجراي برنامه هاي موازي و برنامه نویسی با 

95اردیبهشت ماه 

در خرداد ) Big Data(برگزاري سمینار آموزشی بزرگ داده ها •
95ماه 
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)10(خدمات مرکز 

ر ارائه درس برنامه نویسی هم روند در گروه کامپیوت•
براي دانشجویان مقطع کارشناسی

ه فایل راهنما جهت اتصال ب تعداد زیاديآماده سازي •
سیستم و اجراي نرم افزارهاي نصب شده 

تهیه و تنظیم فرم درخواست خدمات •

 یقرار دادن اسالیدهاي سمینارها و کارگاه هاي آموزش•
روي وبالگ 

•...
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)11(خدمات مرکز 

شرکت ملی  ITبازدید هیأتی از کارشناسان مرکز •
  1394بهمن ماه  12مناطق نفتخیز جنوب در تاریخ 

در راستاي ارائه پروپوزال براي راه اندازي کالستر –
93ترافالپس در سال  10محاسباتی با توان اسمی 
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گسترش و برنامه هاي آتی

ی بر مجازي سازي کالستر جهت نصب برنامه هاي مبتن•
تر ویندوز و سهولت هرچه بیشتر استفاده از کالس

براي کاربران

نیازمند توسعه سخت افزاري کالستر–

نیازمند همکاري معاونت پژوهشی دانشگاه و ریاست –
محترم دانشکده مهندسی

ارسال پروپوزال به شرکت همراه اول–

20



)2(گسترش و برنامه هاي آتی 

ملی کشوري ) گرید(اتصال به تورین •

 اقدامات اولیه انجام شده بود ولی بدلیل کمبود توان–
.محاسباتی، کارایی سیستم کاهش می یافت

 3ی حد نصاب توان محاسباتی براي اتصال به تورین مل–
ترافالپس 

سی از تجمیع منابع محسباتی و ذخیره سازي و دستر: گرید–
راه دور
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)3(گسترش و برنامه هاي آتی 

  gcg.ipm.ac.irآدرس •
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)4(گسترش و برنامه هاي آتی 

اتصال تورین ملی ایران به گرید اروپا •
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)5(گسترش و برنامه هاي آتی 

ارائه مدلی براي درآمدزایی مرکز •

!شمشیر دو لبه –

تقویت زیرساخت سخت افزاري درجهت تضمین منابع–
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)6(گسترش و برنامه هاي آتی 

ه جلب همکاري اعضاي هیأت علمی از تخصص ها و گرو•
هاي مختلف 

مکانیک، : نصب برنامه هاي رشته هاي مختلفی همچون–
ریاضی، زیست شناسی، شیمی فیزیک 

ارائه سمینارهاي برنامه هاي تخصصی•

توسط دانشجویان یا اعضاي محترم هیأت علمی–

ارائه درس پردازش موازي از نیمسال آینده براي •
دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
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تقدیر و تشکر 

دکتر حمیدرضا غفوري•
ریاست سابق دانشکده مهندسی–

مهندس وحید محمدي صفارزاده•
مدرس گروه کامپیوتر و مدیر سابق سیستم–

مهندس علی چوبین•
کارشناس گروه کامپیوتر–

دکتر محمود نادران طحان•
مدیر فعلی سیستمهیأت علمی گروه کامپیوتر و –
–mh.naderan@scu.ac.ir

دکتر محمدجواد رشتی•
هیأت علمی گروه کامپیوتر–
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)2(تقدیر و تشکر 

روساي پیشین و فعلی دانشگاه •
دکتر خلیل رنجبر•

معاونت محترم سابق پژوهشی دانشگاه–

دکتر علوي زارع•
مدیر محترم سابق گروه ارتباط با صنعت دانشگاه–

دکتر علی حقیقی•
معاون محترم پژوهشی  دانشکده مهندسی–

دکتر حاجی دولو•
معاون محترم پژوهشی دانشگاه –

دکتر سروش و دکتر انصاري•
دانشگاه  ITمدیران محترم فعلی و سابق مرکز –

دکتر بهبهانی نژاد•
هیأت علمی گروه مکانیک –

دکتر مرتضی رزاز، هیأت علمی گروه برق•
دکتر سیف السادات، هیأت علمی گروه برق•
دکتر طباطبایی، هیأت علمی گروه عمران •

دانشجویان گروه کامپیوتر، آقایان کرمی مطلق، بیدکانی، درخشانی •
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جهت تخصیص بخشی 
92از گرنت در سال 



)3(تقدیر و تشکر 

مهندس رحیمی•
مدیر توسعه شبکه علمی سازمان هوافضا–

مهندس فرحی•
فضا و رئیس سازمان هوافضا-رئیس سابق ستاد توسعه فناوري هوا–

دکتر ابراهیمی•
دبیر سابق ستاد توسعه فناوري هوافضا–

دکتر جدي•
فضا-معاون سابق پژوهش و نوآوري سازمان صنایع هوا–

مهندس قاسمی•
هشی و فناوري سازمان هوافضاومعاون فعلی پژ–

مهندس ریواده•
کارشناس سابق ستاد توسعه فناوري هوافضا–

مهندس کاشی•
کارشناس سازمان صنایع هوافضا–

مهندس اصغریان•
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تشکر از حضار گرامی 
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