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 به نام خالق یکتا

 دانشجویانبرای  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 

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

تعریف  SKYROOMیی میسر است که مدیر گروه، آن کالس را برای سیستم هادسترسی صرفاً به کالس

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

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

با استفاده از لینک عزیز دانشجویان  شود.ارائه شده است بطور مجازی برگزار می توسط آموزش موسسه

وارد کالس )بدون نیاز به نام کاربری و گذرواژه( دریافتی از سایت موسسه  و کلیک روی دکمه میهمان 

  شوند. 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 

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

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

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

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

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

 شده که از سایت موسسه قابل دانلود است. هیهتبرای دانشجویان )کاربران( 

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

از سیستم خارج و مجدد وارد شوید. بهتر است بهتر است شوید روبرو میمشکل  اصوت یا تصویر ب

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

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 دانشجو به کالس مجازی(

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

 

 موارد کلی مطرح شده در این راهنما -3 

 شود.پلتفرم کاربر )دانشجو( توضیح داده میدر این راهنما فقط 

 

 به کالس مجازی جویا پلتفرم ورود دانش پلتفرم کاربر-4

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 نمامورد نظر را

( 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 تعریف شده است که قبالً توسط مدرس  تعریف کالس Screenنکته: اگر در 

دهد. در در اینصورت سیستم قبل از ورود مدرس اجازه ورود دانشجویان را نمی تیک خورده باشد "شود

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

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

شود. موسسه به دانشجویان تاکید وارد کالس مجازی می ،و یا هر نام دلخواه و نام خانوادگی خودنام 

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 فایلزمانی میسر میها دانلود 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 
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 احتیاط کنید!     
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