
قوانین و مقررات استفاده از سرویس های مرکز محاسبات سنگین دانشگاه ارومیه

سرویس محاسبات سنگین در حال حاضر تنها به اساتید دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارومیه تخصیص داده می شود.•

سرویس محاسبات سنگین در حال حاضر در سطح سیستم عامل می باشد و نصب نرم افزار مورد نظر دانشجو بر عهده وی می•
باشد.

سرویس لینوکس بدون واسط گرافیکی به دانشجویان ارایه می شود.•

 می باشد. 18ubuntu- و 7CentOS-7-سرویس لینوکسی فعلی تنها شامل •

 می باشد. 10Windows و7Windows7سرویس ویندوزی فعلی تنها شامل •

تعداد سرورهای قابل اختصاص برای هر کاربر، متناسب با شرایط قابل تغییر می باشد.•

  شروع زمان استفاده دانشجو منطبق بر زمان اختصاص سیستم ثبت شده در ایمیل است.•

امکان درخواست تمدید حداکثر تا سه روز مانده به انقضا، امکان پذیر می باشد.•

به طور کامل پاک می شود.     تاریخ انقضاسرور محاسباتی در •

 صبح روز کاری می باشد. مشکالتی که از طریق11  الی 9ساعات پاسخگویی تلفنی جهت رفع مشکالت پیش بینی نشده، بین •
 (3140  داخلی 31943140ایمیل ارسال شود، در طول ساعات کاری به سرعت پاسخ داده می شود. ) شماره تماس مستقیم 

هرگونه درخواست مرتبط با سرویس های محاسبات سنگین از طریق ایمیل صورت می پذیرد و به مراجعات حضوری پاسخ داده•
نمی شود. 

نوبت دریافت سرویس کاربر قابلیت جابجایی ندارد. )به طور مثال نوبت کاربر از روز جاری به هفته آینده منتقل نمی گردد.•

کاربر موظف است پیش از اقدام به توقف سرویس دهی داده های موردنیاز خود را از سیستم تخصیص یافته دانلود نماید. بدیهی•
است پس از حذف سیستم دسترسی به اطالعات کاربر جهت دریافت خروجی ها به هیچ عنوان مقدور نخواهد بود. 

 و سایر اطالعات شخصی کامالً بر عهده کاربر است و در صورت عدم حفظVPNمسئولیت حفظ کلمات عبور و فایل پیکربندی •
آن، این مرکز مسئول عواقب بعدی آن نخواهد بود. 

مسئولیت اجرای برنامه ها در طول مدت استفاده از سیستم تخصیص یافته بر عهده کاربر می باشد. •

این مرکز در قبال وقایع غیر مترقبه )از قبیل قطع یا نوسان برق و ... ( -که آن ها را وقایع برنامه ریزی نشده می نامد- و از دست•
رفتن نتایج اجرا در اثر چنین وقایعی مسئولیتی نداشته و پاسخگو نخواهد بود. کاربران باید داده های میانی اجرای برنامه های خود

 ساعت ذخیره نمایند تا در صورت بروز هرگونه اشکال، امکان ادامه اجرای برنامه از این نقطه وجود24را حداکثر با فاصله زمانی 
داشته باشد. 

 ساعت قبل از طریق ایمیل و سایت به کاربران اطالع داده خواهد48هر گونه خاموشی/ به روزرسانی برنامه ریزی شده سیستم ها •
شد. 

تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات بر عهده شخص کاربر است. •

پست الکترونیکی آکادمیک که کاربر در فرم مشخصات خویش وارد می کند، به عنوان آدرس کاربر تلقی می شود. تمامی نامه های•
الکترونیکی به کاربر، شامل نامه های اطالع رسانی، اخطاریه ها و غیره، به این آدرس فرستاده خواهد شد. لذا در صورت تاخیر کاربر

در چک کردن آن، مسئولیتی بر عهده این مرکز نخواهد بود.

وارد کردن آدرس پست الکترونیکی توسط کاربر در فرم مشخصات به این معنی است که او پذیرفته است این مرکز از این آدرس،•
بر حسب مورد، جهت ارسال نامه های خود به کاربر استفاده نماید.



این مرکز تحت هیچ شرایطی مسئولیت خسارت های وارده در اثر اعتماد و اتکا به اطالعات قرار گرفته روی سیستم ها را•
نمی پذیرد.کاربر نباید اطالعاتی را که دارای حساسیت می باشند برروی سیستم های این مرکز قرار دهد و این مرکز در خصوص

سوء  استفاده از این اطالعات تعهدی ندارد. 

سیستم های این مرکز تنها برای اجرای برنامه های مندرج در فرم درخواست در اختیار کاربران قرار داده می شود. کاربران باید از•
انجام هرگونه فعالیت  غیرمرتبط در این سیستم ها پرهیز نمایند. این مرکز مجاز است نحوه اجرای برنامه های کاربران را بدون

اطالع قبلی مورد بررسی قراردهد. 

رعایت کلیه قوانین جمهوری اسالمی ایران از جمله قوانین حوزه سایبری مانند فضای تبادل اطالعات و فضای مجازی الزامی•
می باشد. 

در صورتیکه کاربری از مقررات سایت و یا مقررات جمهوری اسالمی ایران تخطی نماید، مسئولین سایت می توانند بدون اخطار•
قبلی حساب کاربری وی را مسدود و عضویت او را به حالت تعلیق درآورند. 

قوانین و مقررات سایت بدون اعالم قبلی قابل تغییر می باشد. این متن برروی سایت قابل مالحظه بوده و در صورتیکه کاربر در هر•
زمان با این قوانین مخالفتی داشته باشد، می تواند از عضویت در این سایت انصراف دهد. 

کاربران موظف به مطالعه و بررسی دقیق قوانین استفاده از سیستم پس از هر بار به روز رسانی می باشند.•


