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 به نام خالق یکتا

 اعضای هیئت علمی و مدرسینبرای  SKYROOMراهنمای خالصه استفاده از پلتفرم 

 مقدمه-1
تر و سریع به  راهنمای حاضر  با هدف دسترسی آسان SKYROOM با وجود راهنمای موجود در سایت 

این پلتفرم تدوین شده است. پلتفرم مناسب از نظر تعداد مجاز کاربر همزمان، قبالً از سوی موسسه 

ن اساس، ریزی شود. برایخریداری شده است و الزم است هر کالس درس قبالً توسط مدیر گروه برنامه

تعریف  SKYROOMهایی میسر است که مدیر گروه، آن کالس را برای سیستم دسترسی صرفاً به کالس

مدرسین و های فوق را از طریق سایت موسسه در دسترس کرده باشد. سپس مدیر گروه لینک کالس

نیمسال تحصیلی  دهد. هر کالس درس دقیقاً مطابق برنامه آموزشی موسسه که از ابتدایدانشجویان قرار می

الزم به تأکید است که مدرسین با  شود.توسط آموزش موسسه ارائه شده است بطور مجازی برگزار می

استفاده از لینک دریافتی از سایت موسسه  و نام کاربری و گذرواژه دریافتی از مدیر گروه وارد پلتفرم 

موسسه  و کلیک روی دکمه میهمان وارد شوند. دانشجویان نیز با استفاده از لینک دریافتی از سایت می

  شوند. کالس مجازی می

یک سیستم برای آموزش مجازی )آموزش از راه دور( است و   SKYROOM  سیستم وبیناردر واقع 

شریف و علم و صنعت های صنعتیالتحصیالن دانشگاهکه توسط گروهی از فارغبوده  WEBاصطالحاً تحت 

وبینار برای استفاده نیازی به نصب برنامه خاصی ندارد. این سیستم با استفاده طراحی شده است. این سیستم 

های هوشمند، تبلت، لپ تاپ و کامپیوتر خانگی قابل استفاده است. بدیهی است برای استفاده از از موبایل

یر است: باشد. آدرس سایت اصلی به شرح زفون میو هد Web-Camاین پلتفرم با کامپیوتر خانگی، نیاز به 

https://www.skyroom.online  راهنمای کامل استفاده از پلتفرم فوق درج شده است. این  این سایتدر

فوق تدوین شده است. مجموعه فعلی برای سایت مجموعه با هدف فراهم کردن امکان استفاده سریع از 

برای دانشجویان )کاربران( دیگر تدوین شده و یک راهنمای جداگانه سین برای اعضای هیئت علمی و مدر

 شده که از سایت موسسه قابل دانلود است. هیهت

 

https://www.skyroom.online/
https://www.skyroom.online/


 SKYROOM وب کنفرانسو اجزای اصلی وبینار -2

تفرم ورود ل)و یا پ پلتفرم کاربر-2پنل مدیریت -9 شامل موارد زیر است:  جزء اصلی 9این سیستم دارای 

 .پلتفرم مدرس-9 کالس مجازی(دانشجو به 

مدرسین نیز فقط نیاز به آشنایی با مورد فقط نیاز به آشنایی با مورد دوم )پلتفرم کاربر( را دارند. دانشجویان 

ها سوم )پلتفرم مدرس( را دارند. مدیران گروه از طریق مورد اول )پنل مدیریت( نسبت به نعریف کالس

اقدام خواهند کرد و چون خود نیز کالس ارائه خواهند داد آشنائی با مورد سوم نیز برای مدیران گروه 

 ضروری است. 

 موارد کلی مطرح شده در این راهنما -3

 شود.در این راهنما فقط پلتفرم کاربر )دانشجو( و پلتفرم مدرس توضیح داده می

 

 ه کالس مجازیب جویا پلتفرم ورود دانش پلتفرم کاربر-4

از فعال بودن میکروفون و بلندگوی سیستم خود مطمئن شوید. در هر محله از کالس اگر در  نکات مهم:

شوید بهتر است از سیستم خارج و مجدد وارد شوید. بهتر است  صوت یا تصویر با مشکل روبرو می

 تاپ یا کامپیوتر شما با کابل به مودم وصل باشد تا بهترین اتصال را داشته باشید.  لپ

های آموزشی برای هر مدرس یک آدرس لینک به منظور سهولت، در سایت موسسه به تفکیک گروه-4-9 

 های یک مدرس یکسان است.درج شده است. این آدرس لینک برای همه کالس

مدرس برای ورود به هرکالس مجازی الزم است ابتدا آدرس اینترنتی آن را )آدرس لینک دانشجو -4-2

 ید. ( از سایت موسسه برداشت نمانظر رامورد 

( را در صفحه کروم و یا فایرفاکس و یا مدرس درس راآدرس اینترنتی )لینک مربوط به  سپس -4-9

 شود:می صفحه بعد بازمطابق  Screenدر اینصورت یک  .کنیدگوشی تلفن همراه وارد 



 

بنابراین اگر دانشجو بر آیکون میهمان و سطر دوم گذرواژه را سوال کرده است. نام کاربری اول سطر -4-4

 تواند بدون نیاز داشتن به نام کاربری و گذرواژه وارد کالس مجازی شود.  کلیک کند می

ابتدا اپراتور وارد "عبارت که قبالً توسط مدرس تعریف شده است  تعریف کالس Screenنکته: اگر در 

دهد. در در اینصورت سیستم قبل از ورود مدرس اجازه ورود دانشجویان را نمی ه باشدتیک خورد "شود

 چنین حالتی الزم است دانشجویان صبر کنند تا مدرس ابتدا وارد  پلتفرم شود.

کند. در این قسمت کاربر با وارد کردن با کلیک کردن بر آیکون میهمان، سیستم نام کاربر را سوال می-4-5

شود. موسسه به دانشجویان تاکید وارد کالس مجازی می ،و یا هر نام دلخواه انوادگی خودو نام خنام 

حتماً شود جدیدی که باز می Screenو بعد از کلیک کردن بر آیکون میهمان، در کند که در هنگام ورود می

نام و نام خانوادگی خود را بطور کامل وارد کنند تا امکان حضور و غیاب فراهم شود. پس از ورود هر 

 شود. زیر برای دانشجو باز می Screenدانشجو به کالس مجازی، 



  

 

اند در باال نام مدرس و کلیه دانشجویانی که از طریق لینک فوق وارد کالس مجازی شده Screenدر 

 الی ستون سمت راست )قسمت کاربران( توسط سیستم درج شده است. قسمت با

تواند در حین کالس برای مدرس پیام ارسال کند. در دانشجو می ،در قسمت پایین ستون سمت راست-4-6

 های پرسش دانشجو از استاد به این طریق است. واقع یکی از روش

فعال شدن میکروفون و یا غیر فعال کردن آن توسط  ،در قسمت باالی صفحه، گوشه سمت چپ-4-7

شود که مدرس از پنل خود دانشجو امکان پذیر است. البته صدا و تصویر دانشجو صرفاً زمانی پخش می

 اجازه پخش صدا و تصویر هر دانشجو را جداگانه بدهد.

ک مربع حاوی در قسمت باالی صفحه، گوشه سمت چپ، بین عالمت میکروفون و عالمت دست، ی -4-8

تواند به قسمت مدیریت فایل برود. در شود. با کلیک کردن بر این مربع، دانشجو میفلش مشاهده می

 شود:مطابق زیر باز می Screenاینصورت یک 



 

هایی که مدرس برای دانشجویان بارگذاری کرده است قابل دانلود است. البته امکان فایل Screenدر این 

ها را باز نماید و به بیانی شود که مدرس از پنل مدیریت، قفل دانلود فایلنی میسر میها زمادانلود فایل

 ها قابل دانلود باشند.   اجازه دهد تا فایل

که  در هر شود. در صورتیدر قسمت باالی صفحه، گوشه سمت چپ، یک عالمت دست مشاهده می -4-1

زمان از کالس مجازی، دانشجو سوال داشته باشد الزم است بر عالمت دست کلیک نماید. در اینصورت در  

Screen عالمت دست به همراه نام دانشجو نشان داده می ،مربوط به مدرسشود و مدرس می تواند با فعال

 را فعال کند.دانشجو، امکان طرح سوال توسط دانشجو  Web Camکردن میکرفون و یا 

های این پلتفرم ارائه درس توسط مدرس با استفاده از تابلو وایت برد است. در یکی از قابلیت-4-91

های روی تابلو وایت برد برای شما قابل رویت نبود از طریق آیکون دست و یا ارسال پیام که نوشتهصورتی

ها را قدری تغییر دهند. شان محل نوشتهبه مدرس اطالع دهید تا مدرس در صفحه خود  Screen در پایین 

که حین ارائه درس ارتباط شما قطع شد و یا صدا و تصویر قابل دریافت نبود از سیستم در صورتی -4-99

 خارج شوید و مجدد از طریق همان لینک وارد سیستم شوید.

 زیر تصویری از مدرس و صفحه پاورپوینت حین تدریس نشان داده شده است. Screenدر 



 

برای آشنایی مدرسین و کاربران هر شب یک کارگاه آموزشی رایگان و آنالین  Skyroomسایت  -4-92

توانید با حضور در کارگاه آموزشی فوق از آن استفاده کند. در صورت تمایل میاز طریق اینترنت برگزار می

 نمایید.

 سیدرتپلتفرم -5

ورود  Screenشبیه تقریباً این پلتفرم  Screenهدف اصلی این پلتفرم ارائه درس است. شکل کلی  -5-9

 کند.د قابلیت تکمیلی دارد که ارائه درس توسط مدرس را تسهیل میالبته چندانشجو به کالس درس است. 

از طریق وارد کردن  -بپنل مدیریت و یا  -الفتواند از ، مدیر گروه میسیدرتبرای ورود به پلتفرم -5-2

و  در کروم یا فایرفاکس و یا صفحه اینترنت تلفن همراه مدرسلینک نمودن وارد با ) مدرسآدرس لینک 

شود که از مدرسین خواسته شود که فقط از اما توصیه اکید میاقدام نماید.  (داشتن گذرواژه و رمز عبور

وارد نمودن لینک کالس در کروم یا فایرفاکس و یا صفحه اینترنت  طریق وارد کردن آدرس لینک کالس )با

 تلفن همراه و داشتن گذرواژه و رمز عبور( وارد کالس شوند.

 شود. در اینجا شیوه ب توضیح داده می



مدرس را از سایت موسسه دریافت نمایید. به منظور سهولت، در سایت موسسه به آدرس لینک -5-9

برای هر مدرس یک آدرس لینک درج شده است. این آدرس لینک برای همه  های آموزشیتفکیک گروه

 های یک مدرس یکسان است.کالس

مدرس با  شوند.این در واقع همان لینکی است که دانشجویان نیز از طریق آن وارد سایت کالس می -5-4

 ده خواهد کرد.هزیر را مشا Screenوارد کردن لینک فوق، 

 
واژه را که از مدیر گروه دریافت کرده است وارد کرده و بر ذرمدرس نام کاربری و گ باال، Screenدر 

 شود.صورت مدرس وارد پلتفرم کالس میکند. در اینکلیک می "ورود"عبارت 

 شود.مطابق زیر باز می Screenبعد از ورود مدرس به پلتفرم کالس، یک -5-5



 

باال در قسمت سمت چپ الزم است حتماً عالمت زیر بلندگو و میکروفون آبی باشد.  Screenدر -

شود و همزمان برای دانشجویان تصویر مدرس بر صفحه ظاهر می ،همچنین با کلیک کردن روی دوربین

 قابل رویت است. 

شود. باال در قسمت سمت چپ بعد از عالمت دوربین، یک عکس کوچک مانیتور دیده می Screenدر  -

شود از شود. توصیه میبا کلیک کردن بر این آیکون، امکان پخش مستقیم فایل از کامپیوتر مدرس فراهم می

 این آیکون استفاده نشود.

که بر این آیکون صورتی شود. درباال در قسمت سمت چپ یک عالمت قلم مشاهده می Screenدر -

شود. این اسکرین تابلو وایت بورد برای یادداشت در حین مطابق زیر باز می Screenکلیک نمایید یک 

توانید بطور فارسی و زیر کلیک نمایید می Screen در سمت چپ  Aتدریس است. اگر بر روی حرف 

توام تصویر مدرس و صفحه پخش با  انگلیسی بر روی تابلو مطلب بنویسید. در برخی موارد ممکن است

حالت بر روی های روی تابلو برای دانشجو قابل رویت نباشد. در اینبرخی از نوشته ،تابلو و ارائه اسالید

کلیک کرده و مطالب یادداشت شده را تا حد امکان به گوشه باالیی و  Screenعکس دست در سمت چپ 

 رویت باشد.  بلسمت چپ تابلو منتقل کنید تا توسط دانشجو قا



 

باال در قسمت سمت چپ یک عالمت مربع که در آن یک عالمت فلش قرار دارد قابل  Screenدر -

 شود.مطابق زیر باز می Screenاگر بر روی آن کلیک نمایید یک صفحه در رویت است. 

 



کند. اینکار در  های مورد نظر خود را از کامپیوتر شخصی برای ارائه آپلود میدر این قسمت مدرس فایل-

Screen   با کلیک کردن بر آیکون آپلود فایل انجام میصفحه قبل .توصیه اکید میشود شود که برای ارائه

از یا و  wordهای توانید اصالحاً از فایلاستفاده نمایید. برای سهولت می pdfهای فقط از فایل ،با کیفیت

 ذخیره کنید(. pdfها را با فرمت بگیرید )فایل pdfخروجی  power pointهای فایل

فرض کنید مدرس چند فایل را از کامپیوتر شخصی به طریق گفته شده آپلود کرده است. در این مرحله -

کند. در زیر فایل آپلود شده را انتخاب و سپس روی آیکون پخش کلیک میمدرس از روی اسکرین 

 شود. صورت فایل برای دانشجویان نمایش داده میاین

شود که پس از آپلود فایل، یک مربع کوچک قرار دارد که در کنار آن عبارت زیر مشاهده می Screenدر -

شود. این بزنید، امکان دانلود فایل برای دانشجو فراهم میقابل دانلود درج شده است. اگر در این مربع تیک 

 تیک را درصورتی بزنید که مایلید امکان دانلود فایل را برای دانشجو فراهم کنید.

 

 

 ها قبل از تشکیل کالس انجام شود.بهتر است آپلود فایل-



که آن را  Screenد از همان های اضافی را از روی پلتفرم خوفایل ،بهتر است بعد از در پایان هر هفته-

آپلود کردید پاک نمایید. در غیر اینصورت حافظه سیستم مادر پر شده و امکان آپلود فایل برای شما و یا  

 شود.همکاران فراهم نمی

، در باال در قسمت سمت چپ، همان عالمت مربع که زیر Screenبرای ارائه فایل در کالس، مجدداً در -

 زیر در آن یک عالمت فلش قرار دارد را مجدد کلیک کرده، فایل مورد ارائه را انتخاب کرده و مطابق شکل 

 بر روی آیکون پخش، کلیک نمایید. 

 

 

 پرسش و پاسخ از دانشجویان در کالس مجازی-6

شود. اگر درج می Screenزیر عنوان کاربران در قسمت باالیی در حین کالس، اسامی کلیه دانشجویان در 

خود  Screenدانشجویی از مدرس سوال داشته باشد دانشجو بر قسمت گوشه سمت چپ باالی صفحه 

مدرس  Screenکند. در اینحالت عالمت دست در  مطابق آنچه قبالً اشاره شد عالمت دست را کلیک می

شود. اگر مدرس عالمت میکروفون و یا عالمت دیده میدر مقابل نام دانشجو صفحه بعد مطابق تصویر 

سیستم از دانشجو  ،شود. در این مرحلهدوربین جلوی نام دانشجو را کلیک نماید رنگ آیکون فوق قرمز می



کند که آیا مایل است تصویر یا صدایش برای مدرس پخش شود؟ با تایید دانشجو، صدا و تصویر سوال می

 کند.ردن میکروفون دانشجو به تنهایی کفایت میالبته فعال کشود. شجو پخش میدان

ابتدا باید دانشجو در سیستم خود، فعال شدن میکروفون خود را تایید کند. سپس رنگ قرمز در این مرحله، -

ثانیه برای اتصال میکروفون دانشجو  21شود. حدود آیکون میکروفون دانشجو در اسکرین مدرس سفید می

زمان نیاز است. لذا بعد از قرمز شدن میکروفون دانشجو به او اطالع دهید که فعال شده میکروفون خود را 

 تایید کند. 

 بهتر است ترجیحاً از آیکون فعال کردن دوربین دانشجو استفاده نشود. -

 

 
 

ست در مقابل نام دانشجو بر عالمت میکروفون کلیک نمایید که پس از اتمام سوال دانشجو، بهتر ا-

 میکروفون دانشجو خاموش شود.

 

 موفق و سالم باشید     

 احتیاط کنید!     

 دکتر وحید رضا اوحدی     

  9911فروردین  94موسسه آموزش عالی عمران و توسعه،      


