
ی تعالبسمه   

احتیاج به استفاده از قدرت پردارشی بیشتر    باشدیمحجیم    یهاداده در کاربردهایی که نیازمند محاسبات پیچیده با    خصوصبهمحاسبات علمی    رشدروبه   روند  بها توجه  ب

 یهانهیهزدر    ییجوصرفهاستاندارد که با    یهای آورفنامکان تقویت قدرت پردازش را با استفاده از    هاسازمان در این راستا سامانه پردازش سریع به  د.  باش یمو باالتر  

در جهت تحقق این امکان دانشگاه یزد جهت استفاده اساتید و دانشجویان با خرید اعتبار  د.  ینمایماضافی سازمان امکان استفاده برای باالبردن توان محاسباتی را فراهم  

 : را باید انجام دهند  از دانشگاه شریف این امکان را فراهم نموده است که اساتید و دانشجویان جهت استفاده از این سامانه روال زیر

ریف شسامانه پردازش  در سایت قدیم و جدید  نامثبت  

 وارد شوید. آدرس سایت قدیم  به    به آدرس لینک زیر مراجعه کردن و همانند شکل ذیلاولیه    نامثبت جهت  ابتدا  

https://hpc.sharif.edu/ 

 

وارد پروفایل    دیتوانی مکه با کلیک روی لینک    شودیمبا پرکردن تمام اطالعات خواسته شده لینکی به ایمیل ثبت نامی شما ارسال  و     sign upبا کلیک بر روی گزینه  

   .خود شوید

 کنید  نامثبتبا ایمیل دانشگاهی خود  حتماًدانشگاهی سامانه  یهاتعرفه جهت استفاده از 

ثبت نامی شما    ایمیل   آدرس  معموالًدر غیر این صورت با کلیک بر روی نام کاربری خود که    خواهدیمبا ورود به پروفایل خود از شما اطالعات تکمیلی مربوطه را  

 را کلیک نموده و اطالعات خواسته شده را تکمیل نمایید    Edit Profileگزینه    باشدیم

 همانند شکل ذیل     Supervisor Emailدر فیلد    در این مرحله

 

 . ایمیل ثبت نامی استاد راهنما خود را وارد نمایند  یدی آرا وارد نموده و دانشجویان عزیز     hpcadmin@yazd.ac.irاساتید محترم عبارت  

 د. وارد لینک ذکر شده در باال شده و همانند شکل ذیل حساب کاربری را ایجاد نمایی  مجدداًدر ادامه  

 

https://hpc.sharif.edu/


خدمات کاربری خود با انتخاب منو    حساببهخود با ورود به سایت مربوطه و ورود    ژهانجام پرو  برای  ازیموردندر ادامه اساتید و دانشجویان عزیز جهت اطالع از اعتبار  

 د. شونیممطلع    ازی موردنمربوطه از اعتبار    یلدها یفبا انتخاب گزینه خرید و اعمال   (HPVMمجازی پردازش سریع )سرور  انتخاب زیر منو  و  

 

 

 ای  مرکز فناوری اطالعات و خدمات رایانه 

 دانشگاه یزد                                                                                                                                                                                                                               


