شرایط و مقررات استفاده از خدمات مرکز داده


اولویت ارائه سرویس به ترتیب به اع ضای هیأت علمی و دان شجویان دان شگاه تربیت مدرس ،دان شگاهیان و مراکز تحقیقاتی و سرویسگیرندگان
آزاد میباشد.



مالک نوبتدهی فقط تاریخ درخواست میباشد و متقاضی پس از تکمیل فرم در صف قرار میگیرد.



امکان به تعویق انداختن نوبت وجود ندارد و در صورت عدم آمادگی متقاضی برای دریافت سرویس ،نوبت به انتهای صف منتقل خواهد شد.
حداقل مدت زمان ا ستفاده از سرویس  15روز و حداکثر  4ماه برای مقطع کار شنا سی ار شد و  6ماه برای مقطع دکتری و ا ساتید میبا شد و
حداکثر به مدت  1ماه قابل تمدید خواهد بود و در صورت نیاز به زمان بی شتر ،متقا ضی باید مراحل درخوا ست سرویس و قرار گرفتن در صف را
مجدداً طی نماید.
فرآیند اختصاص ،تمدید و پایان مهلت به ایمیل متقاضی ارسال خواهد شد و آدرس ایمیل  hpc@modares.ac.irنیز جهت مکاتبات در نظر
گرفته شده است.
شروع زمان سرویس از تاریخ تحویل و ارسال ایمیل مشخصات سرویس محاسبه میشود.
درخواست تمدید فقط با تأیید استاد و حداکثر تا سه روز مانده به انقضا ،امکانپذیر میباشد.



سرور محاسباتی در تاریخ انقضا خاموش شده و پس از  24ساعت به طور کامل پاک می شود.



کاربران دان شگاه تربیت مدرس میتوانند برای ات صال سرور به اینترنت از اکانت خود ا ستفاده نماید و کاربران خارج از دان شگاه میتوانند ترافیک
اینترنتی خریداری نمایند.
استفاده کاربر از چند سرویس غیر مجاز بوده و عدم دسترسی تمام سرویس ها را در پی خواهد داشت.
سرویس صرفاً جهت استفاده متقاضی بوده و مسائل ناشی از دسترسی اشخاص دیگر متوجه درخواستکننده و موجب قطع سرویس خواهد بود.
در صورتی که استفاده از این سرویس منجر به انتشار مقاله یا پایاننامه شود ،متقاضی موظف به درج این مطلب در مقاله یا پایاننامه میباشد.
به دلیل ا شتراکی بودن منابع این سرویس امکان تخمین زمان محا سبات وجود ندارد( .با توجه به تعداد کاربران فعال سرویس ،مدت زمان اجرا
تغییر میکند).
متقاضی باید از مقررات آگاهی کامل داشته باشد و مطابق با آن عمل کند.













خدمات سرویس دهنده
نصب سیستمعامل و ایجاد دسترسی
سیستم عامل های قابل ارائه به شرح ذیل میباشد.
Ubuntu 16.04
Ubuntu 17.01
CentOS 6.4
CentOS 7
7 – 64bit
8.1 – 64bit
10 – 64bit
Server 2012 R2

Linux

Windows

مواردی که بر عهده سرویس گیرنده میباشد.
.1
.2
.3
.4

استفاده همزمان ( )Parallelاز هستههای پردازنده تخصیص داده شده
نصب درایور و نرم افزارهای مرتبط با GPU
نصب نرمافزارها و پکیجهای مورد استفاده متقاضی
پشتیبانگیری از اطالعات

مرکز فناوری اطالعات  -واحد مرکز داده

فرم درخواست استفاده از خدمات مرکز داده
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مشخصات مدیر پروژه (استاد راهنما)

تاریخ درخواست:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

نام دانشگاه/سازمان:

سمت:

دانشکده:

پست الکترونیک سازمانی:

تلفن همراه:

تلفن تماس (داخلی مدرس):

مشخصات درخواست کننده (دانشجو)

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

دانشکده:

پست الکترونیک سازمانی:

تلفن همراه:

تلفن تماس (داخلی مدرس):

مشخصات سرور درخواستی

Large
CPU: 48 × 2.6 GHz
RAM: 80 GB
HDD: 250 GB
روزانه  1207800ریال (کاربر مدرسی 483120 :ریال)

Medium

Small

CPU: 24 × 2.6 GHz
RAM: 40 GB
HDD: 125 GB

CPU: 12 × 2.6 GHz
RAM: 20 GB
HDD: 125 GB

روزانه  603900ریال (کاربر مدرسی 241560 :ریال)

پردازنده گرافیکی()GPU

سیستم عامل:

مدت اختصاص:

میزان :RAM

هزینه:

برآورد هزینهها

حداقل  15روز ،حداکثر  4ماه (ارشد) و  6ماه (دکتری و اساتید)

مدت تمدید:

روزانه  320700ریال (کاربر مدرسی 128280 :ریال)

حداکثر  1ماه

هزینه روزانه * مدت اختصاص

هزینه تمدید:
هزینه :GPU
هزینه تمدید :GPU
جمع کل هزینهها:

درخواست کننده

اینجانب  ..............................................پس از مطالعه و آگاهی از شرایط و مقررات استفاده از خدمات مرکز داده (مندرج در پشت
همین برگه) ،سرور با مشخصات درخواستی را در تاریخ  ......................تحویل گرفته و متعهد میشوم قبل از تاریخ اتمام استفاده
از اطالعات خود ،نسخه پشتیبان تهیه کرده و مرکز داده میتواند سرور و اطالعات آن را در تاریخ اتمام پاک کرده و به شخص
دیگری تحویل دهد( .مراحل درخواست تمدید سرویس ،قبل از تاریخ پایان استفاده باید انجام شود).
امضاء

امضا و تاريخ:

امضا و تاريخ:

نام و نام خانوادگي مدير پژوهش دانشگاه:

معاونت پژوهشي دانشگاه:

دانشگاهي ،اين بخش توسط معاونت پژوهشي دانشگاه تكميل مي گردد.

درصورت استفاده از خدمات بين دانشكده اي يا استفاده از رديف پرداخت گرنت يا طرح تحقيقاتي درون

امضا و تاريخ:

نام و نام خانوادگي مدير پژوهش دانشگاه:

معاونت پژوهشي دانشگاه:

درون دانشگاهي ،اين بخش توسط معاونت پژوهشي دانشگاه تكميل مي گردد.

امضا و تاريخ:

درصورت استفاده از خدمات بين دانشكده اي يا استفاده از رديف پرداخت گرنت يا طرح تحقيقاتي

امضا و تاريخ:

نام و نام خانوادگي مسؤول آزمايشگاه:

نام و نام خانوادگي مدير گروه:

توضيحات:

امضا و تاريخ:

نام و نام خانوادگي مدير گروه:

گزينه كل آزمايشها:

هزينه هر آزمايش:

گزينه كل آزمايشها:

توضيحات:

امضا و تاريخ:

نام و نام خانوادگي مسؤول آزمايشگاه:

هزينه هر آزمايش:

نوع آزمايش:

تعداد آزمايشها:

نوع آزمايش:

دانشكده خدمات دهنده:

تعداد آزمايشها:

دانشكده خدمات دهنده:

به عنوان خدمات دهنده) كفايت مي كند.

امضا و تاريخ:

نام و نام خانوادگي مدير گروه:

درصورت يكسان بودن دانشكده درخواست كننده و خدمات دهنده ،اخذ يكبار امضاي مدير گروه (ترجيحا

امضا و تاريخ:

تأييد معاون پژوهشي در دانشكده

نوع درخواست:

به عنوان خدمات دهنده) كفايت مي كند.

امضا و تاريخ:

نام و نام خانوادگي مدير گروه:

نوع درخواست:

نام و نام خانوادگي استاد راهنما:

طرح تحقيقاتي درون دانشگاهي□

شماره دانشجويي:

نام و نام خانوادگي دانشجو:

درصورت يكسان بودن دانشكده درخواست كننده و خدمات دهنده ،اخذ يكبار امضاي مدير گروه (ترجيحا

امضا و تاريخ:

تأييد معاون پژوهشي در دانشكده

امضا و تاريخ:

نام و نام خانوادگي استاد راهنما:

پايان نامه□

رساله□

گرنت □

طرح تحقيقاتي درون دانشگاهي□

شماره دانشجويي:

پايان نامه□

رساله□

گرنت □

رديف پرداخت هزينهها:

رديف پرداخت هزينهها:
نام و نام خانوادگي دانشجو:

دانشكده درخواستكننده:

برگه استفاده از خدمات آزمايشگاهي درون و بين دانشكدهاي
دانشكده درخواستكننده:

برگه استفاده از خدمات آزمايشگاهي درون و بين دانشكدهاي

درخواست سرویس

تمدید سرویس

شيوه نامه ارائه خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي
به داخل و خارج از دانشگاه
مقدمه
استفاده از تجهيزات آزمايشگاه ها ،كارگاه ها و ساير امكانات موجود در واحدهاي مختلف دانشگاه به منظور رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي
و دانشجويان دانشگاه و محققان مؤسسات خارج از دانشگاه در ازاي تأمين هزينه با رعايت اصول زير بالمانع است.
مادة  . 1اصول
1ـ .1حفظ اولويت انجام كارهاي تحقيقاتي اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه تربيت مدرّس؛
1ــــ .2انجام خدمات در راستاي اجراي پاياننامهها و رسالههاي دانشجويان و طرح هاي تحقيقاتي مصوب دانشگاه ،از طريق خدمات آزمايشگاهي در درون و بين
دانشكدهها؛
1ــــ .3انجام اين گونه خدمات لطمه به تحقيقات در حال انجام دانشجويان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه از لحاظ نيروي انساني ،تجهيزات و مواد مصرفي وارد
ننمايد.
1ـ . 4متناسب بودن تعرفههاي پيشبيني شده با هزينههاي آن از قبيل هزينه مواد و وسايل مصرفي ،هزينه تعميرات ،استهالك و هزينههاي نيروي انساني.
مادة  .2اهداف
2ـ .1شفاف بودن عملكردهاي مالي و رعايت اصول و ضوابط مالي دانشگاه؛
2ـ . 2عدم تمركز در تصميمگيري هاي مالي؛
2ـ .3تشويق كارشناسان آزمايشگاه ها بر اساس ميزان مشاركت آن ها در انجام كارها؛
2ـ . 4استفاده بهينه از سرمايههاي موجود در دانشگاه؛
2ـ .5رفع موانع به منظور ارتفا كارايي دستگاه ها؛
2ـ .6.ايجاد هماهنگي در سياست هاي بكارگيري نيروي انساني دانشگاه
مادة  . 3نحوه تعيين تعرفه
 3ـ .1ميزان تعرفه خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي با توجه به بند  4-1اين شيوه نامه به پيشنهاد عضو هيات علمي مسئول آزمايشگاه وتصويب شوراي دانشكده
مربوط براي مدت يک سال در ارديبهشت ماه هر سال تعيين ميشود.
3ـ . 2به دانشجويان دورههاي تحصيالت تكميلي ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در اجراي پاياننامهها و رسالهها  20درصد تخفيف داده ميشود.
 .3-3دانشجويان دانشكده هاي دانشگاه و دانشكده خدمات دهنده به ترتيب از  50درصد و  60در صد تخفيف برخوردار مي شوند.
مادة  .4تمامي درآمدهاي حاصل از خدمات فوق ميبايست به حساب تمركز درآمدهاي دانشگاه واريز شود.
مادة  .5هزينه كرد درآمدها
 .1-5خارج از دانشگاه
با ارائه گزارش هاي دوره اي مسئول آزمايشگاه در خصوص خدمات ارائه شده به خارج دانشگاه معادل فيش هاي واريزي به حساب تمركز درآمد هاي دانشگاه
و تائيد معاون پژوهشي دانشكده و ارجاع آن به معاون پژوهشي دانشگاه ،پس از كسر باالسري دانشگاه معادل  23در صد ،سهم نيروي انساني معادل  40در صد
(با عنايت به ضــرورت كســر  10در صــدي ماليات) والباقي به عنوان ســهم هزينه هاي آزمايشــگاه (مطابق اســناد م)بته) ،در اختيار عضــو هيات علمي مســئول
آزمايشگاه قرار داده مي شود.
تبصره 23:در صد باالسري دانشگاه زير نظر معاون پژوهشي دانشگاه مطابق ضوابط مربوط هزينه مي شود.
 .2-5بين دانشكده اي
مسئول آزمايشگاه گزارش دوره اي خود را به همراه برگه هاي خدمات آزمايشگاهي داخل دانشگاه با تائيد معاون پژوهشي دانشكده به معاون پژوهشي دانشگاه
ارجاع مي نمايد تا معاون پژوه شي دان شگاه بر ا ساس ا سناد هزينه هاي مربوط ،اعتبارات را از اعتبار پايان نامه/ر ساله دان شكده هاي خدمات گيرنده ك سر و به
اعتبار پايان نامه /رساله هاي دانشكده خدمات دهنده اضافه نمايد .بديهي است اسناد هزينه تحويل مدير مالي دانشكده خدمات دهنده مي گردد.
 3-5داخل دانشكده
مســـئول آزمايشـــگاه گزارش دوره اي خود را به همراه برگه هاي خدمات آزمايشـــگاهي داخل دانشـــكده به معاون پژوهشـــي دانشـــكده ارائه مي نما يد و
حسابدار هر دانشكده اسناد هزينه تحويلي را از محل اعتبار پايان نامه /رساله استاد راهنماي خدمات گيرنده كسر و به مسئول آزمايشگاه پرداخت مي نمايد.
تبصــره :در صــورت ارائه «برگه خدمات آزمايشــگاهي» كه در بخش «دانشــكده درخواســت دهنده»« ،رديف پرداخت هزينه» ،گرنت يا طرح تحقيقاتي درون
دانشگاهي مشخص شده باشد ،پس از ارائه اسناد هزينه با تاييد معاون پژوهشي دانشكده به معاونت پژوهشي دانشگاه ،اين اعتبار در صورت م)بت بودن اعتبار
ويژه عضو هيات علمي مستقيما در اختيار مسئول آزمايشگاه قرار مي گيرد.
مادة  -6اين شيوه نامه در  6ماده د ستورالعمل انواع و نحوه و صول و م صرف در امدهای اخت صا صي مو ضوع بند ب ماده  12آئين نامه مالي و
معامالتي مصوب هيات امنای دانشگاه مورخ  91/12/16در  6ماده و دو تبصره در تاريخ  93/8/11به تصويب هيات رئيسه دانشگاه رسيد و از تاريخ
تصويب الزم االجرا است.

