
 

 تکنیک تهران(دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی
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 یارانش ابری سرویس دریافتفرم درخواست 

 :درخواست دهنده خانوادگی استادنام و نام -1

 (:یا مسئول سرور . مشخصات فرد تحویل گیرنده سرویس )دانشجو2

  :1مقطع تحصیلی  خانوادگی:نام و نام

  آدرس ایمیل:  :1شماره دانشجویی

  تلفن همراه:  :1)گرایش( رشته

 .و رشته برای دانشجویان است مقطع تحصیلی، شماره دانشجویی-1

 

  از تاریخ:، ماه          مدت زمان استفاده از سرویس:  -3

 توجه:

 است ماه  12 سرویس از حداکثر زمان استفاده . 

  است. ماه 1 گرافیکی کارتماشین مجازی دارای حداکثر زمان استفاده از 

 سرویس قابل تمدید است. ،در پایان زمان سرویس، با ارایه درخواست 

  ،وجود منابع کافی اطالعات ذخیره شده حذف  در صورت عدمسرویس ارایه شده لغو و در پایان زمان سرویس

 د.نگردمی

 

 تاریخ امضاء

  استاد:

  رییس مرکز فناوری اطالعات دانشکده:

  رییس دانشکده )در صورت نیاز(:

  تحویل گیرنده سرویس )در زمان تحویل(:
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 در صورتی که شرایط زیر توسط سرویس نقض گردد، سرویس قطع می گردد

 درخواستاین خارج از موراد مندرج در غیرعلمی یا استفاده  -1

 استفاده شخصی )بجز صفحه شخصی( -2

 بدون تایید شورای دانشکده استفاده تجاری -3

 نشگاهاارائه سرویس وب برای آدرس ها تایید نشده و خارج از زیر دامنه د -4

 مقررات و مصوبات دانشکده یا دانشگاهنقض  -5

کلیه موارد حقوقی مرتبط با نقض قوانین بر عهده استاد درخواست نقض قوانین کشوری ) -6

 (کننده سرویس است

 

  است.  ..………………………………کلیه موراد فوق مورد تایید اینجانب 

 امضاء استاد:    
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 شخصات ماشین مجازیم

 تایید شده پیشنهادی مشخصه
 هسته هسته CPUتعداد هسته 

 RAM GB GBحافظه اصلی 

 Hard Disk GB GBفضای ذخیره سازی 

 دانشکده دامنه مورد نیاز ازآدرس زیردامنه 

(*.ce.aut.ac.ir) 
  

   )سیستم عامل مورد نیاز

   نیاز به کارت گرافیک

 دانشگاه قابل دسترس است. vpnماشین مجازی داخلی است و فقط از داخل دانشگاه یا از طریق آدرس  *

 دانشگاه . آدرس سروربزنید vpnبه سرور دانشگاه از خارج از دانشگاه جهت اتصال به ماشین مجازی *

vpn.aut.ac.ir .جهت ارتباط از نام کاربری و پسورد ایمیل دانشگاه استفاده کنید. است 

گرافیکی *کارت گرافیک های مرکز فناوری اطالعات دانشکده محدود است و در صورت موجود نبودن کارت 

همچنین فقط یک ماه کارت در اختیار شماست و در صورتی که کسی  درخواست فعلی در صف قرار می گیرد.

ست پیاده و ت لطفا ابتدا کد را در سیستم بدون کارت گرافیکدر صف انتظار نبود قابل تمدید است. 

 .کنیدکنید و هنگامی که کد نهایی شد درخواست کارت گرافیک 

الگین کنید. در سرورهای  internet.aut.ac.ir*سرویس ها به صورت پیش فرض اینترنت ندارند و باید به 

یا  lynxمی توان از بروزر  و نمی توان از کروم یا فایرفاکس استفاده کرد لینوکسی که رابط گرافیکی ندارند

 استفاده کرد curlدستور 

# lynx internet.aut.ac.ir 

#curl -d "username=####&password=****" -H "Content-Type: application/x-

www-form-urlencoded" -X POST https://login.aut.ac.ir/login  

 گذارید(و پسورد خود رو ب وزری ****و  #### یجا(

 

 

https://login.aut.ac.ir/login

