
 

 قوانین  استفاده از رایانه های قوی محاسباتی )رقم(

 

هر  ابتدا بایستی با مجوز استاد راهنما حساب کاربری بر روی رقم دایر گردد.  هر کاربر برای استفاده -1

 کاربری تنها در حساب کاربری خود به شبیه سازی می پردازد. 

هر دانشجو در ابتدای هر ماه میزان ساعات مورد نیاز خود برای استفاده از رقم را برآورد و با نظارت  -2

برای استفاده از آن با  ،نما برای این کار برگزیده شدهیا مسئولی که از طرف استاد راهاستاد راهنما 

 ثبت نام می نماید. در آن ماه روزهای کار میزان ساعات و مشخص شدن 

گرنت تحقیق خود هر ساعت استفاده از رقم مشمول هزینه هفتصد تومان است که دانشجو از دریافتی  -3

و خروج خود ص از حساب کاربری خود خارج شود می پردازد. در صورت اتمام شبیه سازی بایستی شخ

)زمان حضور در حساب کاربری به طور خودکار  اید تا مشمول هزینه اضافه نگرددرا در گروه مجازی اعالم نم

 .رایانه را خاموش نماید  در صف کاری، در صورت عدم وجود کاربر دیگر همچنین ی شود.(محاسبه م

استفاده   Remote desktopتصال اینترنتی از طریق نرم افزارهای برای استفاده از این رایانه اغلب ا -4

 زیرا محل نگه داری آن در آزمایشگاه نیست. می گردد. 

نظر به محدود بودن فضای هارد رقم، هر کاربری بایستی داده های خود را پس از استفاده بردارد. این  -5

اتصال هر نوع وسیله دیگر به رقم مجاز است. مستلزم استفاده از فلش فرمت شده و غیر ویروسی امر 

 نیست. 

 رای دانلود فیلم یا بازی کردن و امور شخصی مجاز نیست.استفاده از رقم ب -6

 نصب نرم افزار بر روی رقم بدون هماهنگی با مسئول آزمایشگاه مجاز نیست.  -7

بخشی از زمان کاربری  به علت فوریت های دفاع و مشابه آن در برخی از بازه های زمانی ممکن است  -8

 رقم به تشخیص استاد راهنما به یکی از دانشجویان اختصاص یابد. 

 

 
این رایانه سنگین با کار کردن دچار استهالک می گردد و برای ادامه یافتن فعالیت تحقیقاتی  علت هزینه ساعتی برای رقم:* 

ر شرایط فعلی و با در نظر گرفتن قیمت این سامانه و عمر د بایستی بتوان آن را در زمان خرابی تعمیر یا جایگزین نمود. 

( بایستی به ازای هر ساعت استفاده هزینه ای تقریبا معادل نرخ اعالم شده فوق مانده ساعت 25630مفید آن )حدودا 

 دریافت گردد. 

ستاد می فرستند درج مالی که پایان هر ماه برای ا صورت: دانشجویان ساعات کار با رقم را در نحوه ارایه هزینه استفاده** 

این مبلغ به طور طبیعی در بدهکاری و بستانکاری مالی آنان ثبت و در میران واریز ساالنه گرنت آنان لحاظ می می نمایند. 

 گردد. 


