.

اطالعیه

دوره های آموزش بیگبلوباتن با تاکید بر امکانات پرکاربرد این سامانه برای تدریس و ارتباط و نظارت بر دانشجویان در
زمان برگزاری آزمون ،جهت استفاده اساتید گرامی طبق جدول زمانی برگزار می گردد.
امکانات سامانه بیگبلوباتن دانشگاه نسبت به سامانه نیما عبارت اند از:
•

برقراری ارتباط دوطرفه ویژه اساتید و دانشجویان با کمک ابزارهای داخلی کالس نظیر:
-

تخته چندکاربره با قابلیت مشاهده اشاره گر دانشجویان و فراهم کردن امکان نوشتن دانشجویان برای استاد و
سایر افراد

-

دوربین های پویا به منظور کنترل نمایشگر و همچنین قابلیت شاخصسازی یک دوربین و تمرکز روی
دوربینخاص

•

امکان گفتگوی عمومی و همچنین گفتگوی خصوصی دانشجویان با استاد به خصوص در زمان امتحانات

•

استفاده از اتاق های گروهی ویژه فعالیتهای گروهی و تیمی دانشجویان در حین کالس درس و با زمانبندی مشخص

•

ابزار نظرسنجی برخط با قالبهای متنوع از دانشجویان در حین کالس درس

•

امکان بارگذاری فایلها با فرمتهای مختلف مرسوم

•

عدم نیاز به فلشپلیر و سازگاری بهتر با مرورگرها

•

امکان به اشتراک گذاشتن ویدیو

•

به اشتراک گذاشتن اسکرین بدون نیاز به هیچ نرم افزار جانبی

•

نداشتن مشکل استفاده از قلم نوری

•

باالرفتن کیفیت صوتی جلسات

•

امکان برگزاری کالس های حل تمرین توسط مدرسین حل تمرین

•

امکان افزودن دانشجوی مهمان به کالس

•

امکان شخصی سازی چیدمان بخشهای مختلف

•

امکان مدیریت اتاق به منظور قفل کردن و فعال کردن آنی گفتگوی خصوصی و عمومی دانشجویان

•

امکان مدیریت اتاق به منظور قفل کردن و فعال کردن آنی دوربین های دانشجویان

•

امکان مشاهده وضعیت اینترنت دانشجویان توسط استاد

•

امکان توقف ضبط کالس و شروع مجدد ضبط در زمان دلخواه

به اساتید گرامی توصیه می گردد در این دوره ها شرکت نمایند .

دستورالعمل ورود به کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه بیگبلوباتن:
➢ برای شرکت در کارگاه ،با نام کاربری و گذرواژه پورتال دانشگاه ،وارد سامانه مودل به آدرس courses.aut.ac.ir
شوید.
➢ درسی تحت عنوان آموزش سامانه " "BigBlueButtonبه لیست دروس شما اضافه شده است.
➢ بعد از ورود به صفحه درس روی لینک  bbbایجاد شده به نام " معرفی ویژگی های سامانه آموزش مجازی " BBB
بزنید و با کلیک روی  join sessionوارد جلسه شوید.
جدول زمانبندی شرکت در کارگاه آموزشی "آشنایی با سامانه بیگبلوباتن"
دانشکده

تاریخ

ریاضی و علوم کامپیوتر

گروه 1

فیزیک و مهندسی انرژی

چهارشنبه  10دی ساعت  10:30تا 12

مدیریت علم و فناوری
شیمی
زبان
معارف و علوم انسانی
مهندسی نساجی
مهندسی معدن
پردیس ماهشهر
پردیس بین المللی کیش
مهندسی برق
مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت

گروه 2
چهارشنبه  10دی ساعت  15تا 16:30

مهندسی کامپیوتر
مهندسی هوافضا
مهندسی نفت
مهندسی مواد و متالوژی
مهندسی دریا
پردیس بندرعباس
واحد دانشگاهی گرمسار
مهندسی مکانیک
مهندسی عمران و محیط زیست
مهندسی شیمی
مهندسی پلیمر و رنگ
مهندسی پزشکی
با تشکر -مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی

گروه3
یکشنبه  14دی ساعت  15تا 16:30

