
 

 1401-1400کالسهای نیمسال اول سال تحصیلی  اطالعیه تغییر ساعت برگزاری دروس عمومی

هاي آموزش الکترونيکي، الزم است  در خصوص مسائل مربوط به سامانه  و دانشجویان عزیز  ضمن تشکر از همراهي همکاران محترم

 .در نيمسال جاري خدمت شما بزرگواران عرض شوددر خصوص سامانه آموزش الکترونيکي دانشگاه نکاتي 

سامانه آموزشهاي الکترونيکي دانشگاه یزد در نيمسال جاري بصورت یکپارچه در اختيار شما عزیزان قرار گرفته است و با   •

درس در اختيار است. انشااهلل به مرور امکانات    ACورود به سامانه، لينک کليه دروس در سامياد و نيز لينک کالسهاي  

 واهد بود.دیگري نيز از طریق همين سامانه در دسترس خ

سرورهاي مورد استفاده و منابع دردسترس آنها در نيمسال جاري نسبت به سرورها و منابع در دسترس سرورهاي نيمسال   •

 اند.  گذشته ارتقا یافته

اند،  در نيمسال جاري با تجربياتي که کارشناسان فني گروه آموزشهاي الکترونيکي دانشگاه در نيمسالهاي گذشته کسب کرده  •

 الزم براي برگزاري با کيفيت کالسهاي درس اتخاذ شده است.تمهيدات 

زمانوجود،    اینبا   جدیدالورود  اضافه  از  دانشجویان  سامانهشدن  در  مشکالتي  )شاهد  برخط  کالس  برگزاري   Adobeهاي 

Connect )  پردازیم. در ادامه به تشریح آن ميبودیم که در یکي از سرورها 

درصدي نسبت    30در بعضي ساعات شاهد افزایش تا حدود    علوم انساني  دانشجویان همزمان در کالسهاي پردیسمتاسفانه در آمار  

هستيم. این مشکل به شکل کندي سامانه در هنگام ورود به کالس در بعضي از ساعتهاي    مسال گذشته )و برآوردهاي اوليه(به آمار ني

اعمال  و    ارتقاي سرور و افزودن منابع به آنشد. به این منظور بعد از تالش براي    پرترافيک در سرورهاي پردیس علوم انساني مشاهده

هاي  حلیکي از راهشود.  متأسفانه همچنان در بعضي ساعات تا حدي کندي در ورود به سامانه مشاهده مي  ،سازيتنظميات و بهينه



افزودن یک سرور براي کاهش بار ترافيک ومطالعه البته با مشکل از دست رفتن  شده براي حل این مشکل  رود به سامانه بود که 

 هاي برخط و مشکل انتقال فایلهاي ضبط شده و دسترسي به آنها روبرو بود و از دستور کار خارج شد. داده

در  مومي  که کالسهاي دروس ع اینست    ، شودمي  مکاران محترم و دانشجویان عزیز، ارائهه  بهبراي تحميل کمترین مشکل  که  حلي  راه

در    نيز یک ربع زودنر  13:30کالسهاي نوبت عصر ساعت    شروع شود و  9:45در ساعت    (  یک ربع زودتر10:00نوبت صبح )ساعت  

 برگزار شود. 15:15در ساعت  زودتریک ربع  نيز  15:30و کالسهاي ساعت   13:15ساعت 

  ش یبر افزا  ک، يپ   يدر زمان ها  ارشد  ينوورود کارشناس  انیدانشجو  يجبران  يکالس هابعضي    يبرگزار اینکه  با توجه به  همچنين  

در ساعات    يجبران  ي کالس ها  يبرگزارداریم که    دياک  هيتوصافزاید و ممکن است مشکالتي ایجاد کند،  ها ميسامانه  کيحجم تراف

 شود. انجامروز پنج شنبه با هماهنگي پردیس مربوطه در و در موارد خاص به یعد و روز چهارشنبه(  15:30)ساعتهاي  کيپ  ريغ 

 

         با تشکر

دانشگاه یزد گروه آموزش هاي الکترونيکي و آزاد           

 


