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 بسمه تعالی

 در کامپیوتری نام و درخواست سیستم ثبت ینحوه راهنمای

 بخش مهندسی راه و ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز مرکز محاسبات سریع سامانه

 

را در باال  loginشوید. سپس برای ورود به سیستم، گزینه  shirazcivil-hpc.irابتدا وارد سایت مرکز محاسبات به آدرس  -1

 (1)شکل سمت راست صفحه انتخاب نمایید. 

 

 نحوه ورود به سیستم در صفحه اصلی سایت -1شکل

اید و اگر در سیستم ثبت نام نکرده sign into your accountاید گزینه در پنجره جدید چنانچه قبال در سیستم ثبت نام کرده -2

 . (2)شکل  را انتخاب نمایید create a new accountگزینه 

 

 امانه.در س signupصفحه ثبت نام  -2شکل 
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را فشار دهید. سیستم ایمیل خودکاری را برای ایمیلی که در  signupدر فرم وارد نموده و دکمه به دقت تمامی داده های خواسته شده را 

 نماید.ارسال می ،سامانه ثبت نموده اید

دهد ول مرکز محاسبات تایید شد، ایمیلی دریافت خواهید کرد که به شما اطالع میدر گام بعد پس از اینکه اطالعات شما توسط مسئ

 توانید وارد سامانه شوید. می

های دقت نمایید ایمیل : از آنجا که ارتباط سامانه با شما از طریق ایمیل می باشد حتما از صحت آدرس ایمیل اطمینان حاصل نمایید.تذکر

 خارج نمایید. spamها را از در ایمیل شما شود، در این وضعیت آن spamمرکز ممکن است وارد صندوق 

خود را وارد نمایید.  به این صورت به پنل کاربری خود   passwordو  usernameشده و   log inبدین منظور وارد بخش  -3

 . (3)شکل  شویدوارد می

 

 مربوط به اطالعات پایه. tab ؛بعد از ورود به سیستم پنل کاربری -3شکل 

وضعیت فعلی کاربری  statusشود. می توانید در گزینه اطالعات عمومی شما نشان داده می Basic informationدر این پنل در بخش 

 باشد.مشاهده می بنفش قابل لخود را مشاهده بفرمایید. در این صفحه تعداد روزهای باقیمانده از حساب شما در مستطی

شود. در صورتیکه برای دسترسی به سیستمی درخواست نشان داده میاطالعات دسترسی شما به سیستم  access informationدر بخش 

  (.4)شکل  شودمالحظه می  noneنداده باشید در تمامی گزینه ها عبارت 

تعداد روزهای باقیمانده 

 از حساب شما
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 .access informationمربوط به اطالعات دسترسی  tab -4شکل 

 

کلیک نمایید. در این مرحله  apply for a systemتوانید بر روی دکمه برای ثبت درخواست برای کامپیوترهای مرکز می -4

، سیستم Available systemsتوانید از بین سیستم های موجود و قابل دسترس گردد. در گزینه اول میپنجره جدیدی باز می

 demandedنید تاریخ مورد نظر خود برای شروع استفاده از مرکز را در بخش توامورد نظر خود را انتخاب نمایید. سپس می

start date (5)شکل  انتخاب نمایید. مدت زمان استفاده از سیستم را نیز می توان در بخش بعد مشخص نمود. 

 دهده شما نشان میپنجره جدیدی باز می شود که اطالعات پرداخت را ب  calculate the price با کلیک کردن بر روی دکمه

 .(6)شکل 

 

 

 فرم درخواست سیستم. -5شکل 
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شود. شما بایستی این مبلغ را به شماره کارت مرکز نشان داده می ریالبه  Costدر این پنجره مقدار هزینه پرداختی در گزینه   -5

مربوط به فیش واریزی را در قسمت  pngیا  Jpgباشد واریز بفرمایید. سپس فایل می بخش حترممرئیس محاسبات که به نام 

paymeny image (.7و شکل  6)شکل  وارد نمایید 

شود ی مبنی بر ثبت نشان داده میو پیغامشود. پس از چند ثانیه تقاضای شما در سیستم ثبت می submitبا فشردن دکمه 

 (.8)شکل 

 

 

 فیش پرداختی.ها و فرم هزینه -6شکل 

 

 نمونه ای از فیش پرداختی در همراه بانک ملت. -7شکل 
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 پیام سامانه بعد از ثبت درخواست سیستم. -8شکل 

: پس از پایان دوره هر بار ثبت نام بایستی دوباره از طریق همین سامانه برای درخواست تمدید استفاده از سیستم یا درخواست سیستم تذکر

 جدید اقدام بفرمایید. 

 تواند استفاده نماید.تنها از یک سیستم کامپیوتری می ،در هر بازه ،هر دانشجو تذکر:

زی با شما از طریق ایمیل تماس گرفته و اطالعات ورود به سیستم را در اختیار شما مسئولین سایت پس از بررسی فیش واری -6

، ipقابل مالحظه است. در این بخش اطالعات  access informationداد. این اطالعات همچنین از طریق بخش قرار خواهند

username  وpassword  برای اتصال از طریقremote desktop  ،به همراه تاریخ آغاز استفاده از به سیستم مورد نظر

 .(9)شکل  شودسیستم و دوره استفاده نمایش داده می

 

نمایش داده  access informationمربوط به  tabاطالعات دسترسی به سیستم پس از تایید توسط مسئول سیستم در  -9شکل 

 شود. می
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 . (10)شکل  باشدقابل مشاهده می payment informationاطالعات پرداخت شما نیز در بخش 

 

 باشد.قابل مشاهده می payment information: اطالعات پرداخت در بخش 10شکل 

در صورت عدم تایید فیش پرداختی سامانه از طریق ایمیل به شما اطالع خواهد داد. در این موارد بایستی دوباره برای یک  تذکر:

 سیستم جدید درخواست داده و فیش پرداختی معتبر ارائه دهید.

 

در پنل کاربری توانید شما می د.باشهای در حال انجام در مرکز محاسبات مینامه اناز جمله امکانات دیگر سیستم قابلیت ثبت پای -7

 کلیک نمایید saveو سپس بر روی دکمه  ودهنامه را وارد نماطالعات پایان thesis informationبا مراجعه به بخش خود، 

 قابل مشاهده خواهد بود about the center>thesesگزینه طریق . این اطاعات برای همه کاربران سایت از (11)شکل 

 . (12)شکل 

 

 
قابل وارد  thesis informationمربوط به  tabنامه در حال انجام در مرکز محاسبات از طریق اطالعات پایان -11شکل 

 کردن می باشد.
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 باشد.قابل مشاهده می about the center->thesesاطالعات تزهای ثبت شده در سیستم از بخش  -12شکل 


