
 بسمه تعالی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر اطالعیه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 ژه اساتید وي  1401 – 1400  اولکالس های برخط در نیمسال شروع 

ساند طبق برنامه آموزشی به اطالع می رخدمت کلیه همکاران محترم،  1401- 1400تبریک شروع سال تحصیلیآرزوی سالمتی و  ضمن

 . نکات زیر مورد توجه قرار گیرد لطفا. برگزار خواهد شد غیرحضوریبه شیوه    شهریور 27از روز شنبه کلیه کالس های دروس نظری دانشگاه 

در نیمسال  نکهیمتمرکز( ثبت نام نکرده اند. با توجه به ا تی)احراز هو یشناسه کاربر تیری، در سامانه مدمحترم دیاز اسات یهنوز برخ -1

 احراز هویت متمرکزسامانه  قیاز طرصرفا مدعو(  دی)به جز اسات دیو اسات انیدانشجو یبرا یموزش مجازآ یمانه هاورود به ساجدید 

 لینک پیوستدر راهنمای ثبت نام در سامانه د. اقدام نمایننسبت به تکمیل ثبت نام این افراد هرچه سریعتر لطفا است، امکانپذیر 

شهریور  25ت نام نشده اند دعوت می شود در کارگاه آموزشی که روز پنجشنبه ساتیدی که به هر دلیلی موفق به ثباقرار دارد. از 

  د شرکت فرمایند.برگزار می شو 9:30الی  8:30ساعت 

https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/tutorial:لینک کارگاه آموزشی      
    شود نام کاربری و رمز ورود متعاقبا از طريق پیامک ارسال می

است که می توان به موارد  فراهم شده LMSHome سامانه درامکانات جدید و مناسبی برای مدیریت کالس های مجازی بیگبلوباتن  -2

، امکان های تدریس پیش از کالسذاری فایلامکان بارگ زیر اشاره کرد: تولید خودکار جلسات درس طبق برنامه نیمسال تحصیلی،

قابلیت ورود  ،سازی ویدیوهاخفیامکان دانلود ویدیوهای جلسات و همچنین امکان م ،جویاندانش غیابو  حضور ثبت و گزارش گیری

.  با توجه به این و نیما کالس های برخط بیگبلوباتنیکپارچه و پشتیبانی  نظارت ارتقاءهمچنین  ، به صفحه درس در سامانه کورسز

است د و ضروری در ابتدای ترم جاری مسدود می شو  coursesدسترسی به کالس های مجازی بیگبلوباتن از داخل سامانه موارد 

 وارد کالس برخط بیگبلوباتن شوند.  LMSHome کلیه اساتید و دانشجویان از طریق سامانه

طریق آدرس از کماکان ، LMSHomeاز طریق  توانند تا پایداری کامل نسخه آزمایشی ورود به نیمااساتید محترم می -3

https://lms.aut.ac.ir  در  یکپارچهنیما وارد شوند. کلیه گزارش جلسات نیما به صورت سامانه بهLMSHome  قرارخواهد نیز

  گرفت.

 lmshome.aut.ac.ir/helpآدرس  در یآموزش ویدیوی در قالب فایل راهنما و  LMSHomeدرگاه امکانات استفاده از راهنمای  -4

   در دسترس  همکاران می باشد.    "راهنماهای کاربری ويژه اساتید" در وب سایت مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی و همچنین

نشست  3قالب شهریور در  25در روز پنجشنبه  omeLMSH سامانهکارگاه  آموزشی برخط برای تشریح قابلیت ها و آموزش  کار با  -5

 .برگزار می شود. اساتید محترم می توانند در نشست دلخواه شرکت فرمایند  14:00 و  12.00،  10:00در ساعت های  

https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/tutorial:لینک کارگاه آموزشی      
 نام کاربری و رمز ورود متعاقبا از طريق پیامک ارسال می شود

کاربری ويژه  راهنماهای" با لینک یوب سایت مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکدر بیگبلوباتن  و نیما های سامانهاهنمای ر -6

 در دسترس  همکاران می باشد.    "اساتید

پلتفرم یکی از دو  ازصرفا  ضمن اطالع رسانی به دانشجويانمحترم تقاضا می شود برای برگزاری کالس های برخط  ز اساتیدا -7

دانشگاه و پشتیبانی  تحت نظارتو  بودهبه پرتال دانشگاه متصل  این سامانه ها صرفا ، چوناستفاده نمایند بیگبلوباتن یا نیماجلسات 

 د. نمی باش

صفحه به ها کارشناسان پشتیبانی دانشکده یادگیری الکترونیکی وپشتیبانی ناسان مرکز کارشبا برای اطالع از شماره های تماس  -8

 به مراجعه فرمایید.   "تماس با ما"

 گردد:نیز به شرح ذیل اعالم می پشتیبانی برخط و تیکتینگسامانه آدرس  -9
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 با آرزوی توفیق و سالمتی برای اساتید محترم

  1400شهریور  23 آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه :   عاونم
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