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در  انیو ارتباط و نظارت بر دانشجو سیتدر یسامانه برا  نی بر امکانات پرکاربرد ا دیبا تاک لوباتن گبیآموزش ب یدوره ها

 .گردد  یبرگزار م  یطبق جدول زمان  یگرام   دیآزمون، جهت استفاده اسات یزمان برگزار

 سامانه نیما عبارت اند از:لوباتن دانشگاه نسبت به  ببیگ  امکانات سامانه

 داخلی کالس نظیر:  یبا کمک ابزارها انیو دانشجو دیاساتویژه   دوطرفه  ارتباط  ی برقرار •

برای استاد و    گر دانشجویان و فراهم کردن امکان نوشتن دانشجویانبا قابلیت مشاهده اشاره  تخته چندکاربره -

 سایر افراد

شاخص  ایپو  یها  نیدورب - قابلیت  همچنین  و  نمایشگر  کنترل  منظور  روی به  تمرکز  و  دوربین  یک  سازی 

 خاصدوربین

 دانشجویان با استاد به خصوص در زمان امتحانات یخصوص  یگفتگوگفتگوی عمومی و همچنین امکان  •

 ص زمانبندی مشخدانشجویان در حین کالس درس و با های گروهی و تیمی  ویژه فعالیت یگروه  ی اتاق هااستفاده از  •

 در حین کالس درس انیاز دانشجوهای متنوع با قالب برخط  ینظرسنجابزار  •

 های مختلف مرسوم ها با فرمتامکان بارگذاری فایل •

   هامرورگربهتر با  یو سازگار  پلیر به فلش  ازیعدم ن •

 ویدیواشتراک گذاشتن  امکان به  •

 افزار جانبی  مبدون نیاز به هیچ نر به اشتراک گذاشتن اسکرین  •

 ینداشتن مشکل استفاده از قلم نور •

 جلسات  باالرفتن کیفیت صوتی •

 امکان برگزاری کالس های حل تمرین توسط مدرسین حل تمرین •

 امکان افزودن دانشجوی مهمان به کالس  •

 مختلف یبخشها دمانیچ یساز یامکان شخص •

 گفتگوی خصوصی و عمومی دانشجویان قفل کردن و فعال کردن آنیامکان مدیریت اتاق به منظور  •

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

 توسط استاد مشاهده وضعیت اینترنت دانشجویانامکان  •

 و شروع مجدد ضبط در زمان دلخواه توقف ضبط کالسامکان  •

 . ندیدوره ها شرکت نما نی گردد در ا یم  هیتوص یگرام  دیاسات به



 دستورالعمل ورود به کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه بیگبلوباتن: 

 courses.aut.ac.irبه آدرس   پورتال دانشگاه، وارد سامانه مودل برای شرکت در کارگاه، با نام کاربری و گذرواژه ➢

 شوید.

 به لیست دروس شما اضافه شده است. "BigBlueButton" درسی تحت عنوان آموزش سامانه  ➢

  " BBBمعرفی ویژگی های سامانه آموزش مجازی  "  به نامایجاد شده   bbbبعد از ورود به صفحه درس روی لینک  ➢

 جلسه شوید. وارد  join sessionبزنید و با کلیک روی 

 "نتآشنایی با سامانه بیگبلوبا"مانبندی شرکت در کارگاه آموزشی  جدول ز

 دانشکده تاریخ

 1گروه 

 12تا   10:30دی ساعت   10چهارشنبه  

 ریاضی و علوم کامپیوتر 

 فیزیک و مهندسی انرژی 

 مدیریت علم و فناوری 

 شیمی

 زبان

 معارف و علوم انسانی

 مهندسی نساجی

 مهندسی معدن

 پردیس ماهشهر

  پردیس بین المللی کیش 

 2گروه  

 16:30تا   15دی ساعت   10چهارشنبه  
 

 مهندسی برق

 مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت

  مهندسی کامپیوتر 

 مهندسی هوافضا

 مهندسی نفت

 مهندسی مواد و متالوژی 

 مهندسی دریا

 پردیس بندرعباس 

 واحد دانشگاهی گرمسار 

 3گروه

 16:30تا    15ساعت  دی    14یکشنبه  

 

 مهندسی مکانیک 

 مهندسی عمران و محیط زیست

 مهندسی شیمی

 مهندسی پلیمر و رنگ 

 مهندسی پزشکی

 مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی - با تشکر 


