
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 

تبریک به دانشجویان عزیز به مناسبت ورود به دانشگاه صنعتی امیرکبیر سالم و ضمن عرض 
در رابطه با سامانه های آموزش  زیر، توجه شما را به موارد 1401-1402و آغاز سال تحصیلی 

 الکترونیکی دانشگاه جلب می نماییم:

 
 کالس های آموزش برخط -1

 استفاده می شود. توسط اساتید محترم برای برگزاری کالسهای مجازی دانشگاه  های نیما و بیگبلوباتن سامانه

  برای آگاهی از نحوه برگزاری هر یک از دروس و سامانه انتخابی توسط استاد، به اطالعیه های درج شده توسط
 .استاد درس در سامانه نیما و سامانه مودل )مدیریت محتوی( توجه نمایید

 از آدرس کالس های برخط )بیگبلو باتن( برای ورود به سامانه   https://lmshome.aut.ac.ir استفاده کنید. 
 برای ورود به سامانه نیما از آدرس  https://lms.aut.ac.ir استفاده کنید. 
  از آدرس)سامانه مدیریت یادگیری( برای ورود به سامانه مودل  https://courses.aut.ac.ir استفاده کنید. 
 ی که در سامانه مدیریت شناسه کاربری نام کاربری و کلمه عبور برای ورود به هریک از سامانه های فوق، از

( register.aut.ac.ir.ایجاد کرده اید و از بخش "ورود از طریق سامانه یکپارچه" استفاده کنید ) 
  پس از ورود به سامانه یا بیگبلوباتن  برخط نیما های برای شرکت در کالس( مدیریت کالس های برخطlmshome ) 

با تعریف کالس توسط استاد و و در زمان مقرر  در قسمت جلسات می توانید روی درس موردنظر کلیک کنید و 
 وارد محیط کالس شوید.

 از سامانه مودل استفاده  های درسیفایل و محتواهای آفالین و ارسال پاسخ، دسترسی به تکالیف ، دریافتبرای
 .نمایید

  لطفا با مسوول انفورماتیک  دانشکده  مربوطه تماس حاصل فرمایید.  شماره های  پشتیبانیدر صورت نیاز به
    موجودوبسایت مرکز پشتیبانی آموزش الکترونیکی در   صفحه تماس با مابر روی مربوطه به تفکیک دانشکده 

 می باشد. 

مراجعه   کاربری ویژه دانشجویانراهنمای دانشگاه به  فوقخواهشمند است برای آشنایی بیشتر با سامانه های 
 بفرمایید.
 

 با آرزوی موفقیت و تندرستی
      مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد

 صنعتی امیرکبیردانشگاه 
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