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ابررایانه «سیمرغ»

کاهش وابستگی به خارج در حوزه پردازش کالن داده
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا بیــان
اینکــه ابررایانــه «ســیمرغ» بــا ســرمایه گــذاری
 ۱۰0۰میلیــارد ریالــی در ایــن دانشــگاه راه
انــدازی شــده اســت ،گفــت :ایــن ابررایانــه در
ســه الیــه نــرم افــزاری ،توســعه خدمــات و
زیرســاختهای ابــری ارائــه خدمــات مــی دهــد،
ضمــن آن کــه قــادر بــه ذخیــره ســازی ۱۲۶۰
ترابایت است.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،دکتــر ســید احمــد معتمدی
در مراســم افتتــاح ابررایانــه «ســیمرغ» بــا اشــاره بــه
رونــد رو بــه رشــد توســعه ابررایانــه هــا در دنیــا،
افــزود :در حــال حاضــر کشــور چیــن  ۴۲درصــد
ابررایانــه دنیــا را در اختیــار دارد و بعــد از آن کشــور
آمریــکا بــا ســهم  ۲۲.۶درصــدی در رتبــه دوم قــرار
گرفته است.
وی کشــورهای ژاپــن ،فرانســه و آلمــان را در
رتبه هــای بعــدی دانســت و ادامــه داد :در زمینــه
ظرفیــت پــردازش ســریع کشــور آمریــکا نســبت بــه
چیــن برتــری دارد کــه ایــن امــر نشــان از برقــراری
جنــگ میــان ابرقدرتهاســت و نشــان مــی دهــد کــه
اقتصــاد چهــارم صنعتــی براســاس اقتصــاد دیجیتــال
تعریف شده است.
معتمــدی بــا اشــاره بــه ســرمایه گــذاری ۳۲۰
میلیــون دالری آمریــکا و  ۲۰۰میلیــون دالری ژاپــن در
حــوزه ابررایانــه هــا ،خاطــر نشــان کــرد :در حــال
حاضــر  ۲۱کشــور دنیــا ابررایانــه هــای بــا تــوان
ظرفیــت بیــش از یــک پتافالپــس دارنــد و در منطقــه
نیز کشور عربستان دارای  ۴ابررایانه است.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا اشــاره بــه
ســابقه توســعه فنــاوری ابررایانــه هــا در دانشــگاه،
توضیــح داد :دانشــگاه در ســال  ۶۷-۶۶در دانشــکده
بــرق اقــدام بــه راه انــدازی آزمایشــگاه تحقیقــات
پــردازش ســریع کــرده اســت کــه در زمــان جنــگ
موفــق بــه طراحــی برخــی قطعــات و نصــب آن بــر
روی هواپیماها شدیم.
وی بــا اشــاره بــه توســعه فنــاوری ابررایانــه هــا
بــرای مــوازی کــردن آنهــا ،یــادآور شــد :در ســال ۷۶
مــا اولین کالســر کشــور کــه هفتادوششــمین کالســر
دنیــا بــود را طراحــی کردیــم کــه دارای کاربردهــای
وسیع بوده است.
معتمــدی طراحــی ابررایانه ســازمان هواشناســی را از
دیگــر دســتاوردهای ایــن مرکــز تحقیقاتــی نــام بــرد و
ادامــه داد :در ســال  ۹۰ابــر رایانــه ســیمرغ بــا بودجــه
معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری و بــا ظرفیــت ۸۰
ترافالپــس راه انــدازی شــد کــه تاکنــون ســرویس های

الزم را بــه مراکــز تحقیقاتــی ارائــه مــی دهــد ،ولــی
بخشی از این ابررایانه از رده خارج شده است.
معتمــدی خاطــر نشــان کــرد :ابررایانــه «ســیمرغ» با
ســرمایه گــذاری هــزار میلیــارد ریــال بــا همــکاری
وزارت ارتباطــات و معاونــت علمــی راه انــدازی شــده
است.
بــه گفتــه وی ایــن ابررایانــه بــا ســرمایه گــذاری
وزارت ارتباطــات بــا مبلــغ  ۵۰۰میلیــارد ریــال و
معاونــت علمــی بــا ســرمایه گــذاری  ۲۰۰میلیــارد
ریالی اجرایی شده است.
وی قــدرت پــردازش ایــن ابررایانــه را ۵۰۰
ترافالپــس ذکــر کــرد کــه تــا دو مــاه آینــده بــه یــک
پتافالپــس خواهــد رســید ،اظهــار کــرد :خدمــات این
ابررایانــه در ســه الیــه نــرم افــزاری ،توســعه خدمــات
و زیرســاختهای ابــری تعریــف شــده اســت کــه در
حــوزه هــای هــوش مصنوعــی ،مــدل ســازی و شــبیه
ســازی هــای علمــی ،تصویرســازی ،بــازی ســازی،
پویانمایــی ،ذخیــره ســازی داده هــا و تحلیــل کالن
داده ها و سکوی اینترنت اشیا کاربرد دارد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا تاکیــد بــر
اینکــه در حــال حاضــر شــرکتهای دانــش بنیــان
پلتفرم هــای وســیعی در حــوزه اینترنــت اشــیا و
هــوش مصنوعــی پیــاده ســازی کــرده انــد ،ولــی زیــر
ســاختهای الزم بــرای پــردازش داده هــا را ندارنــد،
گفــت :ایــن شــرکتها بــرای پــردازش داده هــای خــود
بــا سیســتم هــای خارجــی همــکاری مــی کننــد کــه
ارزبری قابل توجهی دارد.

سوپرکامپیوتر«مریم»

در کشور راه اندازی می شود

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از پیــاده
ســازی ســوپر کامپیوتــری بــه نــام دانشــمند ایرانــی؛
مریم میرزاخانی خبر داد.
محمدجــواد آذری جهرمــی در مراســم رونمایــی از
ابــر رایانــه ســیمرغ دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر بــا بیان
اینکــه دومیــن ســوپر کامپیوتــر جمهــوری اســامی
ایــران راه انــداری مــی شــود ،گفــت :ایــن ابــر رایانــه
بــا ظرفیــت  ۱۰۰پتافالپــس بــه احتــرام «مریــم
میرزاخانــی »،دانشــمند ایرانــی «مریم» نامگذاری شــده
است.
جهرمــی درخصــوص جزئیــات ایــن طــرح گفت:
بــرای راه انــدازی ســوپرکامپیوتر «مریــم میرزاخانــی»
بــرای مجموعه هــای توانمند کشــور فراخوانی منتشــر
مــی شــود و توانمندی دانشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتی
در این زمینه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بــه گفتــه وی در حــال حاضــر مراکــز تحقیقاتــی
بــرای پــردازش داده هــای خــود از ظرفیت هــای
بین المللــی اســتفاده مــی کننــد کــه عــاوه بــر زمــان
بــر بــودن بــه دلیــل تحریم هــا نقــل و انتقال پردشــوار
است.
جهرمــی بــا اشــاره بــه کاربردهــای ابررایانــه هــا در
حــوزه هــای مختلــف علمــی ،خاطــر نشــان کــرد:
ابررایانــه «ســیمرغ» بــا همــت جوانــان کشــور توســعه
داده شــده اســت ،ولــی ایــن کافــی نیســت؛ چــرا کــه
ظرفیــت ایــن ابررایانــه یــک پتافالپس اســت کــه نیاز
کشور تا  ۱۰پتافالپس برآورد شده است.
وزیــر ارتباطــات بــا تاکیــد بــر اینکــه در چند ســال
اخیــر حــوزه فنــاوری اطالعــات در ایــران رشــد
چشــمگیری داشــته اســت ،ادامــه داد :حاکمیــت و
دولــت از جوانــان عقــب مانــده انــد و مــا در
قانون گــذاری عقــب ماندیــم کــه نیــاز بــه تالشــهای
بیشتری داریم.

حد بحرانی برای پردازش کالن دادهها
در کشور

رییــس پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
گفــت :بــر اســاس مذاکــرات انجــام شــده نیــاز بــه
پــردازش کالن دادههــا بــه حــد بحرانی رســیده اســت
و امیدواریــم راه انــدازی «ســیمرغ» نقطــه آِغاز توســعه
ابر رایانهها در کشور باشد.
دکتروحیــد یزدانیــان در مراســم افتتاحیــه ابــر رایانه
«ســیمرغ» ورود وزارت ارتباطــات در ایــن پــروژه را بر
اســاس تاکیــدات وزیــر ارتباطــات دانســت و افــزود:
بــر ایــن اســاس مــا قبــل از شــیوع کرونــا جلســاتی با
محققــان حــوزه بــرق و کامپیوتــر داشــتیم و مهمترین
دغدغــه و مطالبــه آنهــا فراهــم کــردن ابزارهــای
پردازشی بود.
یزدانیــان یــادآور شــد :بعضــا محققــان بــرای
پــردازش دادههــای خــود بــه خــارج از کشــور مراجعه
میکردنــد کــه ایــن امــر موجــب شــده بــود کــه آنهــا
در صف انتظار  ۶ماه بمانند.
یزدانیــان ابــراز امیــدواری کــرد کــه راه انــدازی ایــن
ابــر رایانــه نقطــه آغــازی بــر افزایــش تــوان ظرفیــت
پردازشی کشور باشد.
علیرضــا منــادی ،رییــس کمیســیون آمــوزش و
تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی نیــز در ایــن
مراســم بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر عربســتان دارای ۴
ابررایانــه اســت ،فنــاوری آن وارداتــی اســت ،گفــت:
ابــر رایانههــا هماننــد فنــاوری هســتهای در لبــه دانــش
هستند.

گرامیداشــت ســی و دومیــن ســالگرد ارتحــال
امــام خمینــی (ره) ظهــر امــروز بــا حضــور
اســاتید ،دانشــجویان و مســئوالن دانشــگاه صنعتی
امیرکبیــر برســر مــزار شــهدای گمنــام ایــن
دانشگاه برگزار شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر ،حجــت االســام میراحمــدی
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقام معظــم رهبری در دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر در ایــن مراســم گفــت :مقــام معظــم
رهبــری در ســال گذشــته امــام خمینــی(ره) را امــام
تحــول نامیدنــد کــه ایــن تعبیــر بــه ایــن دلیل اســت که
امام خمینی(ره) تحول خواه و تحول آفرین بودند.

وی افــزود :بنابرایــن الزم اســت کــه ایــن ویژگــی امام
راحــل را سرمشــق خــود قــرارداده و تمامــی بخش های
کشــور نیــز روحیــه تحــول خواهــی و تحــول آفرینــی
امام راحل را سرلوحه خود قرار دهند.
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت :امــام راحــل
استقالل آزادی جمهوری اسالمی را ایجاد کردند.
حجــت االســام میراحمــدی عنــوان کــرد :در انقالب
اســامی نــگاه بــه جوانــان تغییــر یافــت و ایــن نــگاه
اکنــون تبدیــل بــه یــک ذخیــره بــزرگ بــرای انقــاب
اسالمی شده است.
وی گفــت :قبــل از انقــاب اســامی مســائل دینــی
موضوعــی فــردی بــود امــا بعــد از انقــاب مباحــث و
مسائل دینی در تمام جامعه وجود دارد.
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر تاکیــد کــرد :امــام راحــل
نقطــه وفــاق تمامــی جریــان هــای سیاســی اســت و
بدون امام راحل انقالب هویتی ندارد.
حجــت االســام میراحمــدی اظهار داشــت :دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر در طــول دفــاع مقــدس  90شــهید
تقدیــم انقــاب اســامی کــرده اســت و یــاد و نــام ایــن
شهدا همیشه در دل های ما قرار دارد.
در ایــن مراســم کــه دکتــر غفــاری معــاون فرهنگــی
اجتماعــی عتف و مهندس عســکری مدیــرکل فرهنگی
عتــف نیــز حضــور داشــتند بــا اهــدا گل بــر مــزار
شــهدای گمنــام ،دانشــگاهیان بــا آرمــان هــای امــام
راحل و شهدا تجدید میثاق کردند.
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تازه های علـــم
توسط محققان دانشگاه

بکارگیری روشی نوین برای رفع عیوب ترانسفورماتورهای روغنی

محققــان دانشــگاه صعنتــی امیرکبیــر موفــق
شــدند روشــی نویــن بــرای رفــع عیــوب
ترانسفورماتورهای روغنی ارائه دهند.
بــه گــزارش امیرکبیر ،محســن قــراط دانش آموخته
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و مجــری طــرح
«مونیتورینــگ تخلیه جزیی با اســتفاده از حســگرهای
فیبــر نــوری در ترانســفورماتورهای روغنــی» گفــت:
تخلیــه جزیــی یــک دســته مهــم از عیــوب
ترانســفورماتورهای قــدرت اســت کــه امــروزه
روش هــای مختلفــی جهــت پایــش این عیــوب بکار
گرفته می شود.
وی افــزود :ایــن پدیــده در ترانســفورماتورها باعث
بــروز مشــکالتی از قبیــل خرابــی و یــا از بیــن رفتــن
خاصیت عایقی در قسمتی از تجهیز می شود.
ایــن محقــق بــا تاکیــد براینکــه وقتــی کــه یــک
ترانســفورماتور ســاخته و تحت بهــره بــرداری قرار می
گیــرد ،آشکارســازی ایــن عیــوب مــی توانــد بــه عنوان
یــک ابــزار کارشناســی بــرای تعیین میــزان ســالم بودن
ترانســفورماتور مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .همچنیــن
شــکل گیــری خطاهــای ناشــی از آن هــا را در
ترانسفورماتور می توان پیش بینی کرد.
بــه گفتــه وی ،پــس از تشــخیص تخلیــه جزیــی،
مــكان يابــي فيزيكــي عيــب نیــز در داخــل
ترانســفورماتورها از نظــر صرفــه جويــي در وقــت و

هزينــه تعميــرات بســيار حائــز اهميــت اســت .هــر
چنــد كــه مــكان يابــي دقيــق محــل تخيلــه جزیــي به
علــت ســاختمان پيچيــده ترانســفورماتورها بســيار
مشــكل اســت .دســتگاه ســاخته شــده در ایــن زمینــه
بسیار مفید بوده است.
قــراط ادامــه داد :بــا توجــه بــه هــدف گــذاری
انجــام شــده ،هــدف هــا محقــق شــده اســت و بایــد
توجه داشــت که متاســفانه دســتگاه هــای اندازه گیری
اولیــه و تجهیــزات فیبرنوری همگــی دارای تکنولوژی
بــاال بــوده و همگــی وابســته بــه واردات هســتیم و بــا
توجــه بــه قیمــت بــاالی تجهیــزات وارداتــی ،امــکان
تجاری سازی فراهم نشده است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه روش نهایــی کامــا توجیه
اقتصــادی داشــته و توانســته اســت قــدم هــای رو بــه
جلویــی در ایــن زمینــه در علــم دنیــا ایجــاد کنــد،
گفــت :نتایــج ایــن تحقیــق در بســیاری از زمینــه های
مونیتورینگ تجهیزات برقی کاربرد دارد.
وی گفــت :تجهیــز ســاخته شــده در طــرح هــا و
پــروژه های صنعتی و ســاختمانی جهــت مونیتورینگ
سالمت ساختار تجهیز قابل استفاده است.
گفتنــی اســت اســاتید راهنمــای ایــن پــروژه دکتــر
قــره پتیــان ،دکتــر حمیــد لطیفــی اعضــای هیئــت
علمــی دانشــگاه هــای صنعتــی امیرکبیــر و شــهید
بهشتیهستند.

رئیس دانشگاه امیرکبیر به عنوان رئیس سی و ششمین
جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور منصوب شد
دکتــر ســید احمــد معتمــدی رئیــس دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر بــه عنــوان رئیــس ســی و
ششــمین جشــنواره قــرآن و عتــرت دانشــجویان
کشــور منصــوب شــد کــه ایــن حکــم از ســوی
معاون فرهنگی وزارت علوم به وی ارائه شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر،
دکتــر غالمرضــا غفــاری
معاون فرهنگــی و اجتماعی
وزارت علــوم در ایــن
مراســم گفــت :ســی و
ششــمین جشــنواره قــرآن و
عتــرت دانشــجویان کشــور
بــه میزبانــی دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر برگــزار
خواهد شد.
وی افــزود :دانشــگاه هــای کشــور در حــوزه
برگــزاری جشــنواره هــا و کنفرانــس هــای مربــوط به
قــرآن و عتــرت دارای یــک نــوع یکپارچگــی و
وحدت هستند.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم تاکیــد
کــرد :در وزارت علــوم بیشــترین رویدادهــای فرهنگی
در حــوزه قــرآن و عتــرت اســت کــه ایــن امــر
نشــان دهنده عالقــه جامعــه دانشــگاهی بــه فعالیت در
این حوزه است.
غفــاری بــا اشــاره به ســالگرد ارتحــال امــام خمینی
نیــز گفــت :در ایــن برهــه زمانــی نقــش بــی بدیــل
امــام راحــل را در داخــل کشــور ،منطقــه و بــه نوعــی
در ادبیات علوم سیاسی نمی توان نادیده گرفت.

وی افــزود :امــام خمینــی(ره) زمینــه ای فراهــم
کردنــد تــا کشــور ایــران از بســتر دیــن و فرهنــگ
دارای یک تحول و جریان تاریخ ساز باشد.
دکتــر ســید احمــد معتمــدی رئیــس دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر نیــز در ایــن مراســم گفــت :رهبری
و هدایــت امــام راحــل باعــث شــکل گیــری انقــاب
اسالمی شد.
وی افــزود :انقــاب اســامی موجب تحــول عظیم
تاریخــی در ایران ،اســام و کشــورهای اســامی شــده
است.
حجت االســام میراحمــدی رئیس نهــاد نمایندگی
مقــام معظم رهبــری در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر نیز
در ایــن مراســم گفــت :هر حرکتــی که در دانشــگاه ها
صــورت گرفتــه موجــب شــکوفایی در جامعــه شــده
اســت .جشــنواره هــا و رویدادهــای متعــددی در
دانشــگاه هــا برگــزار مــی شــود کــه اکنــون شــاهد
تاثیر آنها بر جامعه هستیم.
وی عنــوان کــرد :گفتمــان تشــکیل خانــواده کــه
همــان گفتمــان ازدواج دانشــجویی از زمانــی کــه در
دانشــگاه هــا توســعه یافــت موجب شــد تــا تاثیــر آن
را در جامعه نیز بروز کند.
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در
دانشــگاه هــا بــا اشــاره به برگــزاری جشــنواره قــرآن و
عتــرت دانشــجویان گفــت :جامعه دانشــگاهی کشــور
عالقــه منــد و پیــرو قــرآن اســت بنابرایــن برگــزاری
چنیــن جشــنواره هایــی بــرکات زیــادی بــرای
دانشگاهیان و جامعه خواهد داشت.

ابررایانه سیمرغ

همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با دانشگاه بصره

در جلســه ای کــه بــا حضــور مســئوالن دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر برگــزار شــد نحــوه همــکاری
آموزشی با دانشگاه بصره مورد بررسی قرار گرفت.

بــه گــزارش امیرکبیــر ،دکتــر امیــر گل رو مدیرهمــکاری هــای علمــی و بین المللــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر در
جلســه بررســی همــکاری بــا دانشــگاه بصــره گفــت :دانشــگاه هــای صنعتــی امیرکبیــر و بصــره بســیار مشــتاق بــه
همکاری مشترک هستند که برای تحقق این امر باید برنامه ریزی صورت گیرد.
وی افــزود :دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر دارای تجهیــزات و زیرســاخت هــای علمــی و آموزشــی بســیار قوی اســت
که می تواند در این زمینه ها با دانشگاه بصره همکاری کند.
مدیــر همــکاری هــای علمــی و بیــن المللــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت :مــوارد همکاری مشــترک
دو دانشگاه ها طی هفته های آینده در قالب جلسات مجازی پیگیری خواهد شد.
دکتــر گل رو تاکیــد کــرد :دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر مــی توانــد در زمینــه تبــادل اســتاد و دانشــجو ،تجهیــز
آزمایشگاه و فعالیت های علمی و آموزشی با دانشگاه بصره همکاری کند.
وی عنــوان کــرد :همچنیــن الزم اســت بــرای پیگیــری ارتبــاط میــان دو دانشــگاه دفتــر مشــترک نیــز راه انــدازی
شود.
مدیــر همــکاری هــای علمــی و بیــن المللــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت :ایــن دانشــگاه در زمینــه همکاری
مشــترک بــا دانشــگاه بصــره بســیار جــدی اســت و الزم اســت بــا برنامــه ریــزی دقیــق زمینــه همــکاری بیــن دو
دانشگاه تعیین شود.
دکتــر ماجــد نماینــده دانشــگاه بصــره نیــز در ایــن جلســه گفــت :پــس از تعییــن زمینــه همــکاری مشــترک دو
دانشگاه الزم است برای پیگیری برنامه ها نمایندگان دو دانشگاه تعیین شوند.
وی افــزود :درحــال حاضــر ایــن دانشــگاه بــا دانشــگاه هــای فردوســی مشــهد و علــوم پزشــکی ایــران درحــال
فعالیــت مشــترک اســت کــه امیدواریــم بــه زودی فعالیــت هــای مشــترک بــا دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر نیــز شــکل
گیرد.
نماینــده دانشــگاه بصــره اظهــار داشــت :مــا عالقه داریــم که ارتبــاط علمی و آموزشــی گســترده ای با دانشــگاه های
جمهــوری اســامی ایــران داشــته باشــیم بنابرایــن امیداوریم هرچه ســریعتر در رشــته های مهندســی خــود از ظرفیت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر استفاده کنیم.
ماجــد اظهــار داشــت :برنامــه داریــم از اســاتید دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر بــه عنوان اســاتید مدعــو در این دانشــگاه
استفادهکنیم.
وی خاطرنشــان کــرد :همچنیــن برنامــه داریــم بــا کمــک دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر رشــته هــای جدیــد در مقاطع
تحصیالت تکمیلی را راه اندازی کنیم.

تازه های نشر
«مبانی راحتی پوشاک»

کتــاب «مبانــی راحتــی پوشــاک» تالیــف آقــای دکتر علیاکبــر قــره آقاجی و
خانمهــا دکتــر فاطمــه موســی زادگان و دکتــر نازنیــن اعــزاز شــهابی توســط
انتشاراتدانشگاهصنعتیامیرکبیرمنتشرشد.
هرچنــد ظاهــر پوشــاک از نظــر مصــرف کننــده بســیار پراهمیــت میباشــد و لیکــن
پراهمیتتریــن عامــل در انتخــاب پوشــاک ،راحتــی آن اســت .آشــنایی با مبانــی راحتی
پوشــاک ،ایــن امــکان را پیــش مـیآورد کــه بتــوان پوشــاک مهندســی شــدهای را تولیــد
نمــود .کتــاب حاضــر با هــدف آشــنایی با علــم راحتــي پوشــاك و عوامل تأثیرگــذار بر
راحتي و کاربردهای آن تألیف گردیده است و شامل 13فصل است.

