روزآمد09/90/32 :

فرم درخواست استفاده از امکانات سایت دانشکده مهندسی انرژی
جهت اجرای پروژه دانشجویی
 -1استفاده از این سرویس فقط برای دانشجویانی از دانشکده مهندسی انرژی امکان پذیر است که درخواست آنها به تأیید استاد
راهنما و مدیر شبکه و فناوری اطالعات دانشکده رسیده باشد.
 -3این سرویس طبق زمان بندی و اولویت بندی تایید شده توسط مسئول سامانه پردازش سریع دانشکده و با توجه به صف انتظار
درخواست پردازش ،ارائه خواهد شد و دانشجو فقط در تاریخ و زمان تعیین شده مجاز به استفاده از این سرویس می باشد.
دسترسی به سامانه پس از گذشت مهلت استفاده قطع و اطالعات بر روی آن ،پاک خواهد شد.
 -2دانشجو در صورت نیاز به زمان بیشتر بایستی حداقل یک روز کاری قبل از اتمام مدت مذکور پس از اطالع به مسئول
سامانه پردازش سریع دانشکده  ،فرم درخواست را به تایید استاد راهنما رسانده و به مسئول سامانه پردازش سریع دانشکده
تحویل دهد .الزم به ذکر است که در صورت وجود ظرفیت خالی در سامانه ،تمدید امکان پذیر خواهد بود.
 -4در صورت عدم وجود ظرفیت خالی در سامانه  ،چنانچه پس از اتمام مدت زمان تعیین شده همچنان برنامه در حال اجرا باشد،
دانشجو برای جلوگیری از قطع خودکار برنامه ،باید به مسئول سامانه پردازش سریع دانشکده مراجعه کند.
مشخصات دانشجو
نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

تلفن همراه:

آدرس پست الکترونیکی:

وضعیت تحصیلی
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته:

در ترم تحصیلی............هستم

دفاع کرده ام

 دفاع نکرده ام

----------------------------------------------------------------------------------------- دانشجوی دکتری رشته:
 از رساله دفاع کرده ام

در سال تحصیلی.............هستم آزمون جامع را گذرانده ام

 آزمون جامع را نگذرانده ام

 از رساله دفاع نکرده ام

مشخصات سامانه های پردازشی و زمان مورد نیاز
 بسته پردازشی اول با مشخصات:
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-3499 CPU @2.19GHz 2.19 GHz

RAM:8 GB

HARD:052 GB

برای مدت.....هفته

 بسته پردازشی دوم با مشخصات:
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-3699 CPU @2.49GHz 2.49 GHz

RAM:20 GB

HARD:2 TB

برای مدت....هفته

 بسته پردازشی سوم با مشخصات:
)CPU: Quad-core AMD (TM) opteron processor 9259 3.49 GHz(4 processors

RAM:21 GB

HARD:522 GB

برای مدت....هفته

 بسته پردازشی چهارم با مشخصات:
)HARD:052 GB RAM:16 GB CPU: AMD opteron (TM) processor6276 3.29 GHz (3 processors

برای مدت....هفته

اینجانب  .......................................................مطابق زمانبندی سایت دانشکده متعهد می شوم ،در زمان مقرر سیستم را تحویل دهم.
تاریخ تحویل گیری:

تاریخ بازپس گیری:

امضاء دانشجو:

زمانبندی جهت تمدید استفاده از سامانه
تاریخ تحویل گیری

تاریخ بازپس گیری

امضاء دانشجو

1

..................................................................... ...................................................................

......................................

3

........................................................................................................................................

.....................................

2

.......................................................................... ..............................................................

......................................
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........................................................................................................................................

......................................

روزآمد09/90/32 :

فرم درخواست استفاده از امکانات سایت دانشکده مهندسی انرژی
جهت اجرای پروژه دانشجویی
نظراستاد راهنما
درخواست خانم  /آقای  ...........................................................دانشجوی رشته  ................................................مورد تأیید است.
تاریخ

امضاء استاد راهنما

توضیحات تمدید درخواست استفاده از سامانه پردازش سریع:
 ........................................................................................................................................1تاریخ

امضا استاد راهنما

 ..................................................................................................................... ...................3تاریخ

امضا استاد راهنما

 ........................................................................................................................................2تاریخ

امضا استاد راهنما

 .................................................................................................................... ....................4تاریخ

امضا استاد راهنما

نظر مسئول سامانه پردازش سریع
طبق اولویت بندی انجام شده ،برنامه زمانبندی پیشنهادی سایت و بسته پردازشی تعیین شده :
تاریخ شروع استفاده از سامانه........................................ :
مدت استفاده ........................ :روز  ............................. /هفته
بسته پردازشی مورد استفاده  :اول دوم سوم چهارم
اطالعات مورد نیاز دانشجو جهت استفاده از سامانه پردازش سریع:
Computer Name:
IP Address:

تاریخ

امضاء مسئول سامانه پردازش سریع

نظر مدیر شبکه و فناوری اطالعات

زمان بندی استفاده از سیستم:
مدت استفاده ........................ . :روز  ............................. /هفته
تاریخ

امضاء مدیر شبکه و فناوری اطالعات

