
 بسمه تعالی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر اطالعیه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

  دانشجويانژه وي  1400 – 1401  اولکالس های برخط در نیمسال شروع 

ساند طبق برنامه آموزشی به اطالع می ر، دانشجویان گرامیتبریک شروع سال تحصیلی خدمت کلیه آرزوی سالمتی و  ضمن

 لطفا. برگزار خواهد شد غیرحضوریبه شیوه    شهریور 27از روز شنبه  ورودی های قدیم کالس های دروس نظریکلیه دانشگاه 

 . نکات زیر مورد توجه قرار گیرد

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

امکانپذیر از طریق احراز هویت متمرکز صرفا  انیدانشجوکلیه  یبرا یموزش مجازآ یورود به سامانه هادر نیمسال جدید 

 لینک پیوستدر راهنمای ثبت نام در سامانه اقدام نمایند. نسبت به تکمیل ثبت نام لطفا این افراد هرچه سریعتر است، 

 قرار دارد. 
د و ضروری در ابتدای ترم جاری مسدود می شو  کورسزاز داخل سامانه  بیگبلوباتندسترسی به کالس های مجازی  -2

وارد  https://lmshome.aut.ac.ir به آدرس  LMSHome از طریق سامانهصرفا است کلیه اساتید و دانشجویان 

 کالس برخط بیگبلوباتن شوند. 

از طریق  تا پایداری کامل نسخه آزمایشی ورود به نیما نیمابرای شرکت در کالس های برخط  توانندمیدانشجویان  -3

LMSHome ، طریق آدرس از کماکانhttps://lms.aut.ac.ir  .وارد شوند 

آدرس  در یآموزش در قالب فایل راهنما و ویدیویبرای ورود به کالس مجازی  LMSHomeدرگاه  ازاستفاده راهنمای  -4

lmshome.aut.ac.ir/help راهنماهای کاربری " در وب سایت مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی و همچنین

   در دسترس  می باشد.    "وياندانشجويژه 

می نمایند و سامانه استفاده  بیگبلوباتنیا  نیمادو سامانه  کالس های برخط صرفا از یکی از اساتید محترم برای برگزاری  -5

  کالس برخط را از طریق سامانه کورسز یا اطالعیه در نیما به دانشجویان اطالع رسانی می کنند.  مورد استفاده  در

به ها کارشناسان پشتیبانی دانشکده یادگیری الکترونیکی وپشتیبانی ناسان مرکز کارشبا برای اطالع از شماره های تماس  -6

 به مراجعه فرمایید.   "تماس با ما"صفحه 

 گردد:به شرح ذیل اعالم می نیز پشتیبانی برخط و تیکتینگسامانه آدرس  -7

https://support.aut.ac.ir 
 

 

  1400شهریور  24 آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه :   عاونم
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https://elearning.aut.ac.ir/content/5069/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://elearning.aut.ac.ir/content/5069/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://elearning.aut.ac.ir/content/5069/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
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
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