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 همکاری های بین المللی

 Accepted Class C proposal to use KAY HPC cluster: https://www.ichec.ie/academic/national-
hpc/national-service-projects 

 

 A collaboration with Dr. Donal MacKernan from UCD on the project entitled "Carbon 
nanotubes and peptide binding affinities: the role of chirality". 

 

 

 مهارت های کامپیوتری

1) Linux. 

2) Bash/awk scripting. 

3) NAMD software. 

4) Gromacs software 

5) VMD software. 

6) TCL scripting. 

7) Python coding. 

https://www.ichec.ie/academic/national-hpc/national-service-projects
https://www.ichec.ie/academic/national-hpc/national-service-projects


 
8) Fortran coding. 

9) Elementary knowledge with MATLAB coding. 

10) High performance computing. 

11) Elementary knowledge with R for statistical computing and graphics. 

12) MODELLER software 

 


