کاربرگ توجيهي تاسيس آزمايشگاه تحقيقاتي
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 -1عنوان آزمايشگاه :آزمايشگاه تحقيقاتي مدلسازي و محاسبات علمی
 -2گروه علمی :گروه رياضي
 -3طرح توجيهی

الف) توجيهات علمی و تحقيقااتی :اکثر پديدههای علوم ،مهندسی و پزشکی دارای يک مدل پيچيدهي رياضی هساتند
که معمولا روشهای تحليلی برای حل اين مدلها امکانپذير نيست .بنابراين ضرورت ايجاد يک آزمايشاگاه
تحقيقاتي مدلسازی و محاسبات علمی بهمنظور ساخت مدل و پيادهساازی الگوريتمهاای عاددی بارای ارائاه
حل اين مدلها اجتناب ناپذير است.
براين اساس ،ضرورت آزمايشگاه پژوهشی به نام آزمايشگاه تحقيقاتي مدلسازی و محاسبات علمی پايش از
پيش احساس میشود و در بسياری از دانشگاههای معتبر دنيا ،مركزی به نام مركز محاسبات علمی همراه با
گروههای تحقيقاتی محاسبات علمی در آنها وجود دارند که دارای ويژگیهای زير هستند:
ارتباط موثر و هدفمند با بخشهای مختلف صنعت و دانشگاه
مشارکت در توسعه همکاریهای ملی و بينالمللی
همکاری برای راهاندازی دورههای مشترک
جلب همکاری نخبگان ايرانی مقيم داخل و خارج کشور
مشارکت در اجرای پروژههای تحقيقاتی و مشترک و پیريزی تحقيقات پيشرفته باهمکاری مراکز محاسباتی
و دانشگاهی علمی خارج کشور
نمونه موجود :در دانشگاه British Columbia
Scientific Computing Lab - Department of Computer Science - UBC

و يا
در دانشگاه Cape Town
Computation and Modelling Laboratory

تمرکااز اصاالی فعاليتهااای اياان آزمايشااگاه پيادهسااازی روشهااای محاسااباتی و اسااتفاده از نرمافزارهااای
تخصصی برای حل مسائل کاربردی در ابعاد بزرگ است .همچنين فعاليتهای جديادی در حاوزه مدلساازی
مربوط به پديده هاي مختلف در شاخه های ميان رشته ای مانند فيزيک ،زيست شناسی و  ...خواهد داشت.
ب) توجيهات آموزشی :اين آزمايشگاه ميتواند مورد استفادهي دانشجويان تحصيالت تکميلي (کارشناسی ارشاد و
دکتري) و محققين پسادکتري قرار گيرد .اين آزمايشگاه برگزاري كارگاههاي تخصصي و  ...نيز در برنامه
خود خواهد داشت.
 -4زمينه های موجود برای انجام طرح های تحقيقاتی برون دانشگاهی :آزمايشگاه نامبرده ،امکان انجام طرحهاي تحقيقااتي
براي ساير سازمانها را فراهم ميآورد.
 -5زمينه های موجود برای انجام پروژه های کارشناسی ارشد و دکتري و پسادکتري:
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هدف از ايجاد آزمايشگاه های تحقيقاتي هدفمند کردن پژوهش در موارد تخصصای و کااربردی باه صاورت
متمرکز است .آزمايشگاه تحقيقاتي نامبرده با مديريت چند عضو هيات علمی شکل خواهدگرفت و دانشجويان
مستعد کارشناسی ،دانشجويان تحصيالت تکميلی و محققين پسادکتري در قالب تيمهای مختلف و هدفمناد در
اياان آزمايشااگاه مش ا ول بااه فعالياات ماايشااوند .همچنااين ،اياان آزمايشااگاه ،بااا ايجاااد محيطااي تعاااملي بااراي
پژوهشگران ،زمينه ي هدفمند شدن پاياان ناماه هااي دانشاجويان تحصايالت تکميلاي و طارح هااي تحقيقااتي
پژوهشگران پسادکتري را فراهم مي آورد.
 -6پيشينه وجود آزمايشگاه تحقيقاتی مشابه :وجود آزمايشگاه هاي مشابه در برخي از دانشگاهها امکان همکاري هااي
مشترک بين دانشگاهي و بين المللي را ايجاد ميکند.
 -7فهرست اعضای اوليه اين آزمايشگاه:
رديف

مدرک تحصيلی

نام و نام خانوادگي

مرتبه
علمي

1

دکتاااااااار يدالااااااااه دکتري
اردوخاني

استاد

2

دکتر عليمردان شاه دکتري
رضايي

دانشيار

3

دکتر ترانه تجويدي دکتري

استاديار

به اعضای اين آزمايشگاه اساتيد عالقمند دانشکده علوم رياضی به پاژوهش و تحقيقاات مارتبط ،دانشاجويان
تمام مقاطع و محققين پسا دکترا می توانند ملحق شوند .محققين و اعضای هيات علمی سااير دانشاگاهها کاه
عالقمند به همکاری در پروژه های آزمايشگاه باشند می توانند با اين آزمايشگاه همکاری داشته باشند.
-8تجهيزات مورد نياز:
سيستم برای محاسبات سريع،
ميز و صندلی به تعداد لزم برای فعاليت اعضا و قرار دادن تجهيزات
تخته وايت برد
ميز کنفرانس برای جلسات تبادل نتيجه تحقيقات
 -9فضای لزم برای کار گروهی (حداقل  25متر مربع)
 -10بودجه آزمايشگاه :از قراردادها يا در آمدهای پاروژه هاا ،بودجاه متمرکاز آزمايشاگاههای دانشاگاه و كما
هاي مالي از خارج از دانشگاه
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