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کامپ علوم  همتا    یهاشبکه  وتر،یدر  به  به    ایهمتا  کاربر  به  کاربر 

را به صورت مشترک    لیفا  یکه تعداد  شودیگفته م  ییها دستگاه

به اشتراک م  کنندیم  رهیذخ اگذارندیو   یبرا  تواندیشبکه م  نی. 

 همتا به همتا  شبکه .  ردیمورد استفاده قرار گ   یمتفاوت  ی کاربردها

(Peer-to-peer)  که به اختصار P2P  متشکل از   ییانام دارد، شبکه

  ق یشده و از طر  عیتوز  یاست که با استفاده از معمار  انهیرا  یتعداد

     شبکه  نیا  یمتصل هستند. هر کدام از اعضا  گریکدیبه    نترنت یا

nodeی کسانی  فهینودها قدرت و وظ  ی . معموالً براشودیم  دهینام  

فا شودی م  فیعرت ن  هالی.  مرکز  ازیبدون    ینودها  نیب  یبه سرور 

 .شودیشبکه به اشتراک گذاشته م

  ی نودها  ریرا از سا  هالیاست، فا   نتیکه به عنوان کال  ینود زمان  کی

که به عنوان سرور عمل    ی. اما همان نود زمانکندیم  افت یشبکه در

برا  کی  کند،یم است.    یمنبع  داده    گر ید  ینودها  یعنیآپلود 

را دانلود کنند. در عمل هر    هالی نود سرور فا  قیاز طر  توانندیم

node  سرور    کیهم    تواندیدر شبکه کاربر به کاربر بطور همزمان م

 کاربر باشد.  کیو هم 

های همتا به همتا پس از معرفی کامپیوترهای شخصی در دهه  شبکه

میالدی برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفتند. به عنوان یکی    ۸۰

 Internet Relay توان بههای شبکه کاربر به کاربر میاز اولین نمونه

Chat (IRC)     اینترنتی رله  گپ  کرد.  اشاره  اینترنتی  رله  گپ  یا 

نپستر با   ۱۹۹۹سپس در سال    .سال متن و چت بودروشی برای ار

گذاری موسیقی فعالیت  معرفی یک شبکه همتا به همتا برای اشتراک 

خود را آغاز کرد. این سرویس موسیقی برای افراد این امکان را  

های دلخواه خود را با سایر افراد تبادل کرد که موسیقیفراهم می

های غیر  گذاری پروندهراک اولین شبکه به اشت  ۲۰۰۰در سال    .کنند

نام به  به همتا  این شبکه در  Gnutella  متمرکز همتا  معرفی شد. 

است  فعال  همچنان  حاضر  امکان   Gnutella حال  کاربران  به 

پوشه به  می  دسترسی  را  افراد  سایر  کامپیوتر  در    .دهدموجود 

های همتا به همتا بر اساس معماری به سه دسته زیر تقسیم  شبکه

 :شوندمی

ها، هیچ سازمان و  های بدون ساختار: در این شبکهشبکه •

به   اعضای شبکه  ندارد و  نودها وجود  در  نظم خاصی 

 .کنندطور تصادفی با یکدیگر ارتباط برقرار می

شبکهشبکه • ساختار  معماری  ساختار:  دارای   هایهای 

P2P   توانند ها میاست. اعضای این شبکه  یافتهسازمان

صو  به  را  هش  فایل  توابع  از  استفاده  با  هدفمند  رت 

 .جستجو کنند

  یو چه نقش ستیچ  P2P ایشبکه همتا به همتا  ❖

 دارد؟ نیکچدر بال 
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های هیبرید یا ترکیبی: در این نوع از شبکه، مدل شبکه •

های ساختار همتا به همتا  سرور با برخی از جنبه - کاربر

های  شود. این نوع شبکه دارای مزایای شبکهترکیب می

 .بدون ساختار و دارای ساختار است 

توان با استفاده از شبکه همتا به همتا از یک کاربر بیت کوین را می

ها یا سرور مرکزی دیگر انتقال به کاربر دیگر بدون نیاز به واسطه

نام بالک چین  به  این شبکه توسط یک دفترکل توزیع شده  داد. 

پیروی از بیت کوین  شود. رمزارزهای بسیاری نیز به  مدیریت می

 .شوندبدون نیاز به واسطه در سراسر جهان منتقل می

و   خرید  معامالت  ثبت  یا  پردازش  توانایی  یا  امکان  بانکی  هیچ 

ها و ندارد. تمام فعالیت  ر شبکه بیت کوینفروش ارز دیجیتال را د

معامالت خرید ارز دیجیتال به صورت عمومی در بالک چین ثبت  

شود. هر نسخه از بالک چین توسط هر یک از نودها نگهداری می

ها، هر نود اطالعات خود را  شود. برای اطمینان از درستی دادهمی

می مقایسه  دیگر  نودهای  ک با  است  دلیل  همین  به  شبکه  کند.  ه 

 .تواند به سرعت هرگونه فعالیت مخرب را تشخیص دهدمی

ها بر اساس ساختار و پیکربندی   Blockchainطی سالیان گذشته،  

اند. محتوای ذخیره شده  های مختلفی تکامل یافتهخود، به صورت

ی و  کنندگان، با توجه به پیکربنددر بالک چین و فعالیت مشارکت 

طور کلی، بالک چین های  اهداف تجاری آن، قابل کنترل است. به

در بین  ن انواع بالکچینخصوصی و عمومی، دو مورد از رایج تری

شرکت شبکه و  دیجیتال  ارزهای  مختلف  خصوصی  های  های 

می و  محسوب  کنسرسیوم  نیز  بالکچین  از  دیگر  نوع  دو  شوند. 

 .هیبرید نام دارند

 

ها مزایای بسیار زیادی دارد. سه ساختار همتا به همتای بالکچین

 :مزیت بسیار مهم این شبکه به شرح زیر است 

 امنیت بال  •

های  اولین مزیت این شبکه، داشتن امنیت بیشتر نسبت به سیستم

یکی از دالیلی است که بیت کوین   P2P ست. مدلسرور ا- کالینت 

دارد. حمله داس نوعی حمله  مصون می DoS را در برابر حمالت

شود  است که یک دستگاه کامپیوتری یا شبکه از سرویس خارج می

و در نهایت کاربران به آن دسترسی ندارند. اما با توجه به ساختار  

بالکچین همتا،  به  زیهمتا  تعداد  بین  در  تقسیم ها  نودها  از  ادی 

برابر  می در  باالیی  نسبتاً  مقاومت  از  دلیل  همین  وبه  شوند 

 .های مخرب برخوردار هستندفعالیت 

 ها حذف واسطه •

همتا این است که کاربران،    به  یکی از مهمترین مزایای شبکه همتا

  ارز دیجیتال موجود در حساب خود را بدون نیاز به یک واسطه 

 .ی و اعتباری( به یک حساب دیگر منتقل کنند)مانند موسسه مال
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 اطالعات  جلوگیری از سانسور •

های همتا به همتا است.  جلوگیری از سانسور از دیگر مزایای شبکه

زیرا هیچ فردی اجازه و قدرت مسدود کردن حساب کاربران را  

مطمئن  راهی  را  رمزارزها  بازرگانان،  مانند  افراد  از  برخی  ندارد. 

مسد از  جلوگیری  پرداخت برای  شدن  دولت  ود  توسط  هایشان 

 .دانندمی

ها هر چند دارای مزایای بسیار  شبکه کاربر به کاربر روی بالکچین

 :زیادی است اما چند عیب نیز دارد. برخی از معایب آن عبارتند از

 پذیری در بالک چینمقیاس •

در مدل همتا به همتا، دفترکل توزیع شده به جای سرور مرکزی  

ها به  کنششود. به همین دلیل افزودن ترادر هر نود بروزرسانی می

بالک چین، نیازمند توان محاسباتی بسیار زیاد است. اگر چه همین  

شود اما به طور قابل توجهی  مورد است که باعث افزایش امنیت می

می کم  را  مشکل بازدهی  آمدن  وجود  به  باعث  امر  همین  کند. 

میمقیاس بالکچینشودپذیری  پذیری  مقیاس  زیر   .  صورت  به 

 :شودتعریف می

های فراوان  بکه در پردازش تراکنشپذیری توانایی هر شمقیاس“

 .”در لحظه است 

تنها   چین  بالک  بر  مبتنی  دیجیتال  ارز  یک  عنوان  به  کوین  بیت 

می  ۷حدود   را  ثانیه  در  تعداد  تراکنش  این  کند.  پردازش  تواند 

پرداخت   به صورت یک روش  کوین  بیت  که  زمانی  تا  تراکنش 

ناسب است. اما  روزمره در سراسر دنیا مورد استفاده قرار نگیرد، م

نه چندان دوری را تصور کنیم که بیت کوین مورد اقبال    بیایید آینده

عمومی قرار گرفته است و همه افراد در زندگی روزانه خود از آن 

می مقیاساستفاده  تردید  بدون  چالشی  کنند.  بزرگترین  پذیری 

خواهد بود که بیت کوین در مسیر تبدیل خود به یک ارز روزمره  

 .واجه خواهد شدبا آن م

 بروز حمالت هنگام هارد فورک  •

توان  از دیگر معایب شبکه کاربر به کاربر در ارزهای دیجیتال می

توانند هنگام وقوع هارد فورک رخ  به حمالتی اشاره کرد که می

ها،  دهند. با توجه به ویژگی غیرمتمرکز و متن باز بودن بالکچین

ها ا کپی و تغییر دهند. سپس آن نودها این امکان را دارند که کدها ر

را از زنجیره اصلی جدا کرده و یک شبکه موازی جدید تشکیل  

که روش در صورتی  فورک  هارد  کرد  فراموش  نباید  های  دهند. 

 .آیدد، به طور طبیعی تهدیدی به حساب نمیامنیتی اتخاذ شو 
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خودران بخش    یخودروها   د،یداشته باش  ندهیکه از آ  یریهر تصو 

است    ی الهیهوشمند وس   ی. خودرودهندیم  لیاز آن را تشک   یمهم

مح کردن  به حس  قادر  ن  طیکه  بدون  و  بوده  به    ازیاطراف خود 

م انسان  خودران )که    یکند. در خودروها  تیفعال  تواندیدخالت 

گفته   ز یبدون راننده ن ای مختار مستقل، خود یبه آنها خودرو یگاه

 یرادار و هوش مصنوع  ها،نیگرها، دورباز حس  یبی ( ترک شودیم

  کی  نکهیا  یبرا  .ردیگ یدو نقطه مورد استفاده قرار م  نیتردد ب  یبرا

»گواه بتواند  بگ  یخودرو  را  کامل«  بودن  قادر    دیبا  رد،یخودران 

انسان   دخالت  بدون  پ  ریمس  کیباشد  در   شیاز  شده  مشخص 

برا  یی هاجاده تطب  یکه  آن  از    ینکرده است را ط  دایپ  قیاستفاده 

شرکت  توسعه    ییهاکند.  مشغول  حاضر  حال  در    ش یآزما  ا یکه 

، فورد، گوگل، جنرال BMW  ،یود خودران هستند آئ  ی خودروها

فولکس تسال،  هستندموتورز،  ولوو  و  هوش    یتکنولوژ  .واگن 

  یها . شرکت کندیم  نیخودران را تام  یهاستمیقدرت س  یمصنوع

اتومب دهنده  انبوه  لیتوسعه  حجم  داده  یخودران  از    ییهااز  که 

کنار    کنندیم   افت یدر  ر یتصو   یبازشناس  یهاستمیس در  را 

تا    کتندیاستفاده م یعصب  یهاو شبکه نیماش  یریادگ ی  یها یفناور

 .کنند  یبسازند که بتوانند به صورت خودمختار رانندگ   ییهاستمیس

  یی داده را شناسا  ی هاپترن  ای الگوها    یعصب  ی هاخودروها شبکه  نیا

. کنندیاستفاده م  نیماش  یریادگ ی   یهاتمیالگور  جادیا  یو از آن برا

  ی عصب  یهاکه شبکه  شودیم  ییها نیدورب  ریها شامل تصاوداده  نیا

درختان، موانع، عابران   ،یکیتراف  ینورها رندیگیم ادی آنها  یاز رو

رانندگ   ییراهنما  ئمعال  اده،یپ بخش  ،ی و  مح  گرید  یهاو    ط یهر 

 .قرار دهند  ییرا مورد شناسا یرانندگ  یفرض

آ  گوگل با  بررس  ی پژوهندهیهمواره  از   یو  استفاده  امکان 

صنا  دیجد  یهایتکنولوژ راه  عیدر  حال  در  و   یاندازمختلف، 

خودران گوگل    یمختلف است. پروژه خودروها   یهاپروژه  شبردیپ

و    گرهااز حس  یبیاز ترک   شودیشناخته م  مو یت عنوان وکه تح

تا    کندیم  ب یاطالعات را ترک   نی استفاده کرده و تمام ا  هانیدورب

کند    ینی بشیو پ  ییکه در اطراف خودرو هست را شناسا   یزیهر چ

  ی موارد در کسر  نیانجام دهند. ا  یممکن است چه کار  ا یاش  نیکه ا

ثان م  هیاز  س  یجیتدر  ی ریادگ ی.  افتدیاتفاق    تیاهم  هاستمیدر 

س   یفراوان چه  هر  ب   شتری ب  ستمیدارد.  اطالعات  را    ی شتریبراند، 

کار باعث    نیخود کند. ا قی عم  یر یادگ ی   یهاتمی وارد الگور  تواندیم

 نیمختلف در ح  یهایریگ م یدر تصم  هاستمیس   نیا  ت یقابل  شودیم

 .کند دایپ شیافزا یرانندگ 

 :صورت است  نیکار خودرو هوشمند به ا روش

  ر یافزار خودرو مس. نرم کندیم  نیی مقصد را تع  کیمسافر(    ای)  راننده

م را محاسبه  نام  حس  یدستگاه چرخش  کی  .کندیمناسب  به  گر 

خودرو را رصد   یمتر  ۶۰سقف قرار گرفته و تا شعاع    یرو  داریل

و   بعد  کیکرده  سه  مح  ایپو   ینقشه  ا  یفعل  طیاز   جادیخودرو 

 خودروهای خودران  ❖
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گر که در کنار چرخ سمت چپ عقب قرار گرفته  حس  کی  .کندیم

خودرو را در نسبت با    ت یتا موقع  کندیرا رصد م  یحرکات جانب

جلو و عقب    رادار در یهاستمیس  .اوردیبه دست ب ینقشه سه بعد

هوش    افزارنرم   .کنندیخودرو خودران فاصله تا موانع را محاسبه م

 یهاگرها متصل شده و دادهداخل خودرو به تمام حس  یمصنوع

استر  یورود گوگل  دورب  و یو  ت ی از  داخل    ییدئو یو  یهانیو 

در را  و    یندهایفرا  یمصنوع  هوش  .کندیم  افت یخودرو  ادراک 

از    یانسان  یریگ م یتصم استفاده  با    ی سازهیشب  ق یعم  یریادگ یرا 

  تیریراننده مثل فرمان و ترمز را مد  یکنترل  ستمیس  یو اجزا   کندیم

توجه    یگوگل مپز برا  ایخودرو از نقشه گوگل    افزارنرم   .کندیم

مشورت    رهاینورها و مس  ،یو رانندگ   ییبه عالئم راهنما  شرفتهیپ

  ستم یلغو س   یبرا  یتیخودران گوگل قابل   یخودروها  در  .ردیگ یم

آن   از  استفاده  با  و  دارد  قرار  م  کیدر دسترس  در    تواندیانسان 

 .ردیمواقع الزم کنترل خودرو را در دست بگ

 خودران یخودروها انواع •

دسته    ۶خودران را به    یخودروها  رای اخ مهندسان خودرو  جامعه

و   شودی( شروع میکامال دست ایکه از سطح صفر )اند کرده میتقس

بعد از    یبنددسته  نی. ارسدیکامال خودمختار( م  ای به سطح پنج )

 :شودیم ریسطح صفر شامل موارد ز

پ  اریدست   ستمی س  کی :  ۱  سطح انسان شرفتهیراننده  راننده  در    یبه 

کار همزمان    نیاگر چه ا  کند،یکنترل فرمان، ترمز و شتاب کمک م

  یی هایژگ یو و  یپشت  یهانیشامل دورب  ستمی س  نی. اشودی انجام نم

  ی است که خودرو از خط کش  یزمان  یراننده برا  یمثل لرزش صندل

 .شودیخارج م  یو رانندگ  ییراهنما

که به صورت همزمان   شرفتهیراننده پ  اریدست  ستمیس  کی:  ۲  سطح

کنت  تواندیم ترمز و شتاب را  که راننده    یرل کند، در حالفرمان، 

هش راننده    اریکامال  عنوان  به  همچنان  و  دارد  قرار  فرمان  پشت 

 .کندیم ت یفعال

م خودکار  یرانندگ   ستمی س  کی:  ۳  سطح   ف یتمام وظا  تواندیکه 

مشخص، مثل پارک کردن را انجام دهد. در   طیتحت شرا  یرانندگ 

  له یآماده به دست گرفتن کنترل وس  دیبا  یراننده انسان  طیشرا  نیا

 .خودرو بماند یبوده و الزم است که همچنان راننده اصل

م خودکار  یرانندگ   ستمیس  کی:  ۴  سطح  فیتمام وظا  تواندیکه 

مشخص انجام دهد.    طیراندن را تحت شرا  طیو رصد مح  یرانندگ 

به    یازیقابل اعتماد است که ن  یبه قدر   طی شرا  ن یدر ا  ستمیس  نیا

 .ست ین یتوجه راننده انسان

مجاز  کیمثل   خودکار  یرانندگ   ستمیس:  ۵  سطح عمل    یشوفر 

. دهدیانجام م  طی را در تمام شرا  ی رانندگ   فیو تمام وظا  کندیم

و هرگز    شوندیمسافر حساب م  شوندیکه سوار آن م  ییهاانسان

 .رندیکه کنترل خودرو را به دست بگ رودیاز آنها انتظار نم

تحق  نیا  ت یواقع مراحل  حاضر  حال  در  که  توسعه    قیاست  و 

»کامال خودران« همچنان ادامه دارد.    ا ی  ۵خودران سطح    یخودروها
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  ی هستند، اما هنوز برا  انیدر جر  ایدر نقاط مختلف دن  قاتیتحق  نیا

 .عموم در دسترس قرار نگرفته است 

 ندهی خودران در آ یخودروها یرو شیپ یهاچالش •

خودران،    یصنعت خودروها  یرو  شیپ  ندهیآ  لیو تحل  یبررس  با

صنعت وجود خواهد داشت؛ از   نیدر مقابل ا  یمختلف  یهاچالش

تا چالش  یو حقوق  یتکنولوژ  یهاچالش که    یطیمح  یهاگرفته 

  بی ترت  نی. به اکندیخود م  ریرا درگ   طهیح  نیا  رانیصنعتگران و مد

مانده است.    یباق  یادیز  اصلهخودروها به بازار ف  نیهنوز تا ورود ا

 :است  ریشامل موارد ز نهیزم نیها در ااز چالش یبرخ

o و رادار  داریل 

  ن یتوازن ب  کی   یبرقرار  ی است که برا  متیقگران  ستمی س  کی  داریل

  ی خودرو  نی. اگر چندکندیم  ت ی حل فعالراه  افتنیو    یابیمحدوده

 داریل  ی هاگنالیس  ایباشند، آ  یمشغول رانندگ   ریمس  کیخودران در  

در    ییو ی فرکانس راد  نیو اگر چند  کند؟یتداخل نم  گریکدیآنها با  

  ی انبوه خودروها  دیتول  یفرکانس برا  ودهمحد  ایدسترس باشد، آ

 خواهد بود؟  یخودران کاف

o یی آب و هوا طی شرا 

سخت    ییآب و هوا  ط یخودران بتواند در شرا  یخودرو  ک ی  اگر

  ند، یجاده بنش  یبرف رو  هیال  کی اگر    افتد؟یم  یعمل کند، چه اتفاق

م  ماتیتقس محو  دوربشوندیجاده  حس  هانی.  چطور  و  گرها 

  ا ی   خیبا آب، نفت،    ی را وقت  یو رانندگ   ییعالئم راهنما  توانندیم

 کنند؟ دایشده باشند پ دهیگل پوش 

o نیو قوان یکیتراف طی شرا 

تونل  یخودروها  ایآ در  پلخودران  و  مواجه  ها  دردسر  با  ها 

  یبرا  دیبا ایآ کنند؟یچطور عمل م  یکیتراف یهادر گره شوند؟یم

و خطوط  آ  جادیا  ژهیآنها  دسترس  ایشود؟  امکان  آنها  به    یبه 

م  یمعمول  یها بزرگراه مهم  نیا  شود؟یداده  از جمله   نیترموارد 

 .آن روبرو است  اصنعت ب نیستند که ا ه ییهاچالش

o تصادف  تیمسئول 

خواهد بود؟    ندهینسل آ یخودروها یهامسئول تصادف  یکس چه

آخر مسافر؟  انسان  که    کنندیم  شنهاد یپ  هایطراح  نیسازنده؟ 

بهتر است فاقد داشبورد و فرمان باشد، به   ۵خودران سطح    لیاتومب

گرفتن کنترل خودرو    ی برا  یاری اخت  ی انسان مسافر حت  ب یترت  نیا

 .نخواهد داشت  یاضطرار طیدر شرا
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 هوشمند   های اخبار حوزه شبکه نیازه ترت ❖

 
 

عنوان    یتخصص  زگردیم ❖ پژوهش  "تحت  چگونه 

آغاز کن  یلیتکم  التیتحص انجام برسان  میرا  به   "م؟یو 

شبکه هوشمند   یانجمن علم ییو توسط کارگروه دانشج

  ۱۷:۳۰از ساعت    ۱۴۰۰اسفند    ۲۲  خیدر تار  رانیا  یانرژ

مجاز  ۱۹:۳۰  یال صورت  گرد  یبه  به  دیبرگزار  نظر   .

از    ی ریکث عت یم با شرکت ج زگردی م  نیموضوع ا  ت یاهم

و کشور مواجه    یو صنعت گران داخل  انیدانشجو   د،یاسات

و مجرب   ختهیفره  دیاسات  یتخصص  زگردیم  نیشد. در ا

دکتر بابک    ق،یصد  یخاک  ی دکتر عل  انی کشور جناب آقا

اعراب ب  ،ینجار  حسن  عل   یروانیدکتر  دکتر    رضا یو 

ب  انیدونیفر در    ی ها   دگاهید  انی به  خود  ارزشمند 

پرداختند. در آخر،   یلیمقاطع تکم  رخصوص پژوهش د

اسات  زین از  کدام  ها  دیهر  پرسش  به  شرکت    ینشست 

ص موضوعات مختلف بحث  کنندگان پاسخ و در خصو 

 . رفت یو تبادل نظر صورت پذ

دی ماه    ۱۰الی    ۱تاریخ  بزرگ انرژی تکنوتگ در  رویداد   ❖

آقای  ب  ۱۴۰۰ جناب  رویداد  این  قالب  در  شد.  رگزار 

قا  هادی  مهندس در  کارگاهمدقق  در  آموزشی    لب یک 

صنعتی   هوشمند  های  ریزشبکه    مطالب خصوص 

لب یک پنل همچنین در قا  را بیان فرمودند.  شمندیارز

با حضور   نظرانص تخصصی  آق  احب  دکتر  ایان  جناب 

نژادمسعود   دکتر  رشیدی  عزی،  نجفیآرش  ،    زمهندس 

مهندس   و  با  مجیدی عباس  آقازاده  جناب    و  مدیریت 

در خصوص مسائل کسب  فریدونیان علیرضا قای دکتر آ

تبادل نظر و کارهای جدید در محیط بازار انرژی بحث و  

این رویداد، در قادر  صورت گرفت.   آتی  لب  روزهای 

پنل تخصصی دیگر، در خصوص هوشمند سازی   یک 

های مدیریت مصرف و  شبکه های توزیع به بیان چالش  

با  ا که  تخصصی  پنل  این  در  شد.  پرداخته  توماسیون 

مدیریت جناب دکتر حمیدرضا بقایی برگزار شد اساتید  

تر  دک آقای  گئورگ قره پتیان،  دکتر  فرهیخته جناب آقای  

حضور   مدقق  هادی  مهندس  و  فام  حقی  محمودرضا 

قای دکتر  با حضور جناب آهمچنین یک کارگاه  داشتند. 

کارگاه ایشان به   که در این  سعید شعاری نژاد ارائه شد

هوشمندتجربه    انبی حوزه  در  خود  محیط  های  سازی 

 های صنعتی پرداختند. 

 

7 



 
 

 

نجمن شبکه هوشمند ارنژی اریان  امه هنگا
ا  

 
0140دماه اسفن-20شماره  انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران    

 

 

 

 

 

 

 

 

صنعتگران  و  تحصیالن  افرغ  دانشجویان،  تمامی  از  اریان  ارنژی  هوشمند  شبکه  علمی  نجمن 
ا گاهنامه 

این   هب  خود  مقاالت  ارسال  با  ات  آورد  می  عمل  هب  دعوت  هوشمند  اهی  شبکه  حوزه  با    گاهنامه مرتبط 

  موجبات غنای علمی بیشتر این گاهنامه را فراهم آورند. 


