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واخبارپسایناز،۱۳۹۹-۱۴۰۰تحصیلیسالاولنیمسالدرمجازیصورتبهدانشگاهآموزشیهایکالسبرگزاریضرورتبهتوجهبا
رسآدبهوبسایتاینطریقازبروزصورتبهامیرکبیرصنعتیدانشگاهالکترونیکیآموزشهایسامانهبهمربوطهایاطالعیه

ELEARNING.AUT.AC.IRآموزشهایسامانهدرگاهبهوروداینبرعالوه.رسیدخواهدمحترمدانشجویانواساتیداطالعبه
.باشدممکنسایتاینازنیزدانشگاهپشتیبانیسامانهومجازی
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.استشدهدادهقراردانشگاهمجازیآموزشبامرتبطهایسامانهلینکصفحهباالیدر
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بهوطمربمواردوبیگبلوباتنمودل،نیما،هایسامانهدرمشکلییاسوالگونههرکهصورتیدر
سامانهلینکیاhttp://support.aut.ac.irآدرسازتوانیدمیباشید،داشتهمجازیآموزش

پیگیریراخودلمشکمرکزپشتیبانازآنالینگفتگوییاتیکتثبتبصورتوشدهواردپشتیبانی
.کنید
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.  پس از کلیک بر روی سامانه پشتیبانی وارد صفحه زیر می شوید
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وباشندیمسامانهاینعضوامیرکبیرصنعتیدانشگاهفعالدانشجویانواساتیدتمامی
گزینهرویربصفحهراستسمتپایینقسمتازبایستیابتداخودعبوررمزبازیابیبرای

.کنیدکلیکعبوررمزفراموشی
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د کرده و خود را وار ایمیل دانشگاهپس از کلیک بر روی فراموشی رمز عبور وارد صفحه زیر می شوید که باید آدرس 
در سامانه ثبت نام شده اند autدقت کنید که کاربران با ایمیل ). عبارت امنیتی زیر آن را نیز پر کرده و ارسال را بزنید

، شناسه همچنین این آدرس. به این ایمیل ارسال می گردد.. و پاسخ تیکت ها، خبرنامه ها، لینک تغییر رمز عبور و 
عد از ورود به در صورت تمایل به تغییر آدرس ایمیل خود، می توانید ب.کاربری آنها برای ورود به سامانه نیز می باشد

(حساب کاربری خود، آدرس ایمیل جدید را ثبت نمایید
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.  پس از آن با پیام زیر روبرو می شوید

ایان میشود و سپس صفحه زیر نم. در ادامه باید ایمیل خود را باز کرده و بر روی لینک تغییر رمز کلیک کنید
حتما دقت کنید که در زمان تعریف . )و دکمه ارسال را بزنیدشما باید برای خود یک رمز عبور تعریف کنید

.(  رمز عبور صفحه کلید شما بصورت انگلیسی باشد
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ن می باشد و حاال می توانید با نام کاربری خود که ایمیلتا. پس از تعریف رمز عبور، پیام زیر نمایش داده می شود
.رمز عبوری که تعریف کرده اید وارد سامانه شوید

کردهثبتتتیکبصورتراخودمشکلمیتوانیددانشنامه،درجستجوبرعالوهشماسامانهبهشدنواردازپس
.بدهدپاسخآنبهوقتاسرعدرمرکزپشتیبانتا
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.می توانید تمام تیکت هایی را که ثبت کرده اید را ببیندتیکت های مندر قسمت 

.می توانید یک تیکت جدید ثبت کنیدایجاد تیکت در قسمت 

می توانید پاسخ مشکل خود را در بین سواالت متداول کاربران جستجو کنیددانشنامهدر بخش 

.، آخرین خبرهای مربوط به سامانه ها و کالس های مجازی دانشگاه را ببینیداخباردر بخش 

.می توانید با راهنمای گام به گام مشکل خود را مرتفع کنیدعیب یابی در بخش 
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درج تیکت جدید 

تیبانی یادگیری مرکز پش"ها، در قسمت دپارتمان . استفاده کنید" ایجاد تیکت جدید"برای درج یک تیکت باید از گزینه 
.را انتخاب کرده و دکمه ادامه را بزنید" الکترونیکی
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.دشویمیروبروصفحهواردسپس
یکواولویتانتخابازپس

درمناسب،وکوتاهموضوع
راخودمشکلزیرچهارچوب

.یدبفرماییادداشتمفیدومختصر

یادداشتراموضوعاینکهازپس
نبیازخودکاربطورسامانهکردید،
مقاالترایج،جوابهایوسوال
.ندکمیپیشنهادشمابهرامرتبط

داپیآنهابیندرراخودپاسخاگر
ونیدکتیکتارسالبهاقدامنکردید

لارساوزدهراخصوصیحریمتیک
.بزنیدرا

یریتصوخودمشکلازصورتیکهدر
یفایلهاقسمتازمیتوانیددارید

خودتصویرفایل،افزودن/پیوست
.کنیدارسالواضافهرا
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.  پس از آن با پیام زیر روبرو می شوید
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اسخگویی به رفته و آخرین وضعیت پ" تیکت های من"برای پیگیری وضعیت تیکت خود میتوانید به منوی 
.  سوال خود را ببینید
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.با کلیک بر روی تیکت خود، می توانید جزئیات بیشتری را مشاهده کنید
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دانشنامه
کردنپیدابرایخوبیراهنمایتواندمیکهاست(FAQ)کاربرانبینرایجهایپاسخوپرسشازایمجموعهدانشنامه

شتیبانیپکانکت،ادوبیبیگبلوباتن،مودل،نیما،هایسامانهبهمربوطبندیدسته6حاضرحالدر.باشدشمامشکل
قبل.اشندبمیمشاهدهقابلآنپاسخبابخشهردرمتداولسواالتواستشدهایجادفنیمشکالتو(تیکتینگ)

اسخپبهصورتیکهدروکنیدجستجو(....مودل،نیما،)مربوطهبخشدرراخودمشکلتیکتثبتبهاقداماز
.گیریدبکمکباشدآنالینصورتیکهدرپشتیبانازیاکنیدتیکتثبتبهاقدامآنگاهنرسیدیدمشخصی
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ه ای مانند بعنوان مثال در صورتیکه در سامانه مودل با دریافت جواب تمرینات مشکل دارید میتوانید از مقال
.  است استفاده کنیدموجود "مودلسامانه"مقاله زیر که در دانشنامه 
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پشتیبان آنالین
.  ترس استآنالین از دو طریق قابل دسپشتیبان . از دیگر قابلیت های این سامانه، امکان چت آنالین با تیم پشتیبانی است

ان آفالین باشند پشتیبان آنالین باشد این گزینه سبز و درصورتیکه پشتیباناگر : سایت مرکزصفحه اول در  live helpقسمت -1
. این گزینه خاکستری می باشد
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مت راست صفحه گزینه پشتیبان آنالین را در قسمت پایین س، پشتیبانیسامانه همچنین پس از الگین کردن در -2
. خواهید یافت
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یکه در صورت. ، آخرین خبرهای مربوط به سامانه ها و کالس های مجازی دانشگاه را ببینیداخباردر بخش 
.مشترک خبرنامه شوید، اخبار به آدرس ایمیل شما ارسال خواهند شد

اخبار
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