بسمه تعالی

اطالعیه شماره  12معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
برگزاری کالس های برخط در نیمسال دوم  1400 -1399ویژه دانشجویان
ضمن تشکر از کلیه دانشجویان عزیز برای مشارکت فعال در برگزاری کالس ها و آزمون ها به شیوه برخط و غیر حضوری در نیمسال اول
 ،1399به اطالع می رساند طبق برنامه آموزشی دانشگاه کلیه کالس های دروس نظری نیمسال دوم از روز شنبه  2اسفند به شیوه غیر
حضوری برگزار خواهد شد .لذا خواهشمند است با توجه به ارتقا سامانه های نیما و بیگبلوباتن نکات زیر مورد توجه قرار گیرد.
 -1نسخه جدید نرم افزار نیما بر مبنای تکنولوژی  HTML5به عنوان یک نرم افزار بومی و با پشتیبانی مادی و معنوی دانشگاه صنعتی
امیرکبیر در طول یک سال گذشته توسعه داده شده است و قابلیت های مهمی از جمله سازگاری با سیستم عامل ها و مرور گر
های مختلف ،فشرده سازی فایل ها و پهنای باند کم برای ارسال داده های کالس برخط و نیز ذخیره سازی کالس ها با حجم کم
را دارا می باشد .توسعه این سامانه حدود یک سال در شرایط سخت کنونی زمان برده است و تالش و پی گیری گسترده ای توسط
همکاران شرکت رایاپردازش ،مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات د انشگاه ،اداره آموزشهای الکترونیکی و آزاد دانشگاه و مرکز پشتیبانی
یادگیری الکترونیکی دانشگاه برای این موضوع انجام شده تا این سامانه در شروع نیمسال جدید مورد بهره برداری قرارگیرد که جا
دارد این تالش ها مورد قدردانی قرارگیرد.
 -2نسخه جدید سامانه نیما روی سرور های دانشگاه نصب شده است و از روز پنجشنبه  30بهمن از طریق لینک  lms.aut.ac.irدر
دسترس خواهد بود.
 -3این سامانه طی دو هفته گذشته در دانشگاه های دیگری راه اندازی و تست شده است و بسیاری از مشکالت آن برطرف شده است،
اما از انجاییکه تعداد کاربران همزمان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر زیاد است ،احتمال دارد در یکی دو هفته اول کالس ها شاهد
اختالالتی باشیم .بابت این اختالالت پیشاپیش از دانشجویان عزیز پوزش می خواهیم ،ضمنا در این بازه زمانی کارشناسان مرکز
فناوری اطالعات و مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی آماده دریافت گزارش های اختالل و رفع آنها در اسرع وقت هستند و لذا
تقاضا میشود ضمن حفظ آرامش و بردباری برای پایدار سازی سیستم جدید همکاری نمایید.
 -4اساتید محترم سامانه مورد استفاده کالس برخط را از طریق سامانه کورسز یا اطالعیه در نیمای جدید به دانشجویان اطالع رسانی
می کنند و انتظار می رود برای برگزاری کالس های برخط صرفا از یکی از این دو سامانه یعنی نیمای جدید یا بیگبلوباتن استفاده
نمایند ،چون فقط این سامانه ها به پرتال دانشگاه متصل هستد و تحت نظارت و پشتیبانی دانشگاه می باشند.
 -5برای اطالع از شماره های تماس با کارشناسان مرکز یادگیری الکترونیکی و کارشناسان پشتیبانی دانشکده ها به آدرس
 elearning.aut.ac.irصفحه "تماس با ما" به ادرس زیر مراجعه فرمایید.
https://elearning.aut.ac.ir/content/5067/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7?&slct_pg_id=3646&sid=32&slc_lang=fa
 -6آدرس سامانه پشتیبانی برخط و تیکتینگ نیز به شرح زیر اعالم می گردد.
https://support.aut.ac.ir
با آرزوی توفیق و سالمتی برای دانشجویان گرامی
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