دورههايآموزشيانجمنمهندسانمكانيكايران


عنوان دوره:

نانو فناوري محاسباتي – مقدماتي

هدف دوره  :در دو دههي اخیر روشهاي محاسباتي اتمي و مولکولي رشدي چشمگیر داشتهاند که نتیجه مستقیم
توسعه تئوريها و روشهاي مدلسازي و شبیهسازي در کنار افزایش توان محاسباتي رایانهها مبتني بر پردازش موازي است.
مهمترین ویژگي این روش هاي محاسباتي در قابلیتشان براي بکارگیري در ساختارهاي زیستي و مصنوعي به صورت همزمان
است .هدف این دوره آموزشي کوتاه مدت توسعه دانش شرکتکنندگان براي بکارگیري نانوزیست فناوري محاسباتي در
پژوهشهاي جاریشان است .این دوره به گونهاي طراحي شده است که در طول دوره شرکتکننده با گستره ،مباني و ابزارهاي
محاسباتي از حوزه مکانیک کوانتومي تا مکانیک پیوسته آشنا شود و قابلیت بکارگیري آن را بیابند و بتواند دورههاي تخصصي را
در آینده بگذراند .در این دوره ضمن مروري بر تحوالت دو دهه توسعه فناورينانو به نقش نانوفناوري محاسباتي در کشف و
تبیین پدیدههاي جدید و طراحي مواد ،ابزار و سامانه ها در مقیاس نانو ،با روش ها وتکنیکهاي محاسباتي ،مدلسازي ،شبیه سازي
و تحلیل در مقیاس نانو آشنا خواهیم شد .دوره شامل دو قسمت تدریس نظري ( 42ساعت)  ،کارگاه آموزشي (61
ساعت) ،تعریف و ارائه پروژه مرتبط میباشد .همچنین یک اتاق گفتگوي مجازي جهت پرسش و پاسخ با مدیریت مدرس در
طول دوره ،جهت استفاده اختصاصي شرکت کنندگان وجود دارد .در طول دوره شرکتکنندگان با نحوه کار با برنامههاي
محاسباتي و مدلسازي مرتبط آشنا خواهند شد.

محتوي و سرفصل دوره :
-6نانوفناوري محاسباتي؛ دستاوردها وافقها
 -4نانوفناوري محاسباتي
-3میدانهاي نیرو؛ مکانیک مولکولي
-2کمینهسازي انرژي و روشهاي مرتبط براي کشف سطوح انرژي
-5روشهاي شبیه سازي رایانهاي
-6دینامیک مولکولي
-7شبیهسازي مونت کارلو
-8مکانیک کوانتومي محاسباتي

مدت دوره  24 :ساعت

دورههايآموزشيانجمنمهندسانمكانيكايران


عنوان دوره:

نانو فناوري محاسباتي  -پیشرفته

هدف دوره  :در دو دههي اخیر روشهاي محاسباتي اتمي و مولکولي رشدي چشمگیر داشتهاند که نتیجه
مستقیم توسعه تئوريها و روشهاي مدلسازي و شبیهسازي در کنار افزایش توان محاسباتي رایانهها مبتني بر
پردازش موازي است .مهمترین ویژگي این روش هاي محاسباتي در قابلیتشان براي بکارگیري در ساختارهاي زیستي و
مصنوعي به صورت همزمان است .هدف این دوره آموزشي کوتاه مدت توسعه دانش شرکتکنندگان براي بکارگیري
نانوزیست فناوري محاسباتي در پژوهشهاي جاریشان است .این دوره به گونهاي طراحي شده است که در طول دوره
شرکت کننده با گستره ،مباني و ابزارهاي محاسباتي از حوزه مکانیک کوانتومي تا مکانیک پیوسته آشنا شود و قابلیت
بکارگیري آن را بیابند و بتواند دورههاي تخصصي را در آینده بگذراند .در این دوره ضمن مروري بر تحوالت دو دهه
توسعه فناورينانو به نقش نانوفناوري محاسباتي در کشف و تبیین پدیدههاي جدید و طراحي مواد ،ابزار و سامانهها در
مقیاس نانو ،با روش ها وتکنیکهاي محاسباتي ،مدلسازي ،شبیه سازي و تحلیل در مقیاس نانو آشنا خواهیم شد .دوره
شامل دو قسمت تدریس نظري ( 42ساعت)  ،کارگاه آموزشي ( 61ساعت) ،تعریف و ارائه پروژه مرتبط میباشد.
همچنین یک اتاق گفتگوي مجازي جهت پرسش و پاسخ با مدیریت مدرس در طول دوره ،جهت استفاده اختصاصي
شرکت کنندگان وجود دارد .در طول دوره شرکتکنندگان با نحوه کار با برنامههاي محاسباتي و مدلسازي مرتبط
آشنا خواهند شد.

محتوي و سرفصل دوره :
مقدمهایبرمکانیککوانتومی؛پیدایشوتاریخچه

- 1
 - 2مکانیککوانتومیمحاسباتی
روشهایآغازینپیشرفته؛تئوریتابعیچگالیومکانیککوانتومیمادهحالتجامد
 - 3
 - 2ترابریکوانتومی
مدت دوره  24 :ساعت

