
1 
 

 

 

 چگونه در کالس نآالین 
 اسکای روم شرکت کنیم؟

 

  

 راهبران سالمت مردمی   شبکه
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 چیست؟  اسکای روم 
برگزاری  اسکای  برای  بستری  آنروم  ین الرویدادهای 

 ت.  اس...    و  شامل آموزش آنالین، جلسات آنالین، وبینار

توان به  می ،  ینالآنصورت    از مزایای برگزاری رویداد به

محیطصرفه  حفظ  به  کمک  زمان،  در  زیست،    جویی 

در   جهان  سراسر  از  دانشجویان  و  اساتید  مشارکت 

 .رویداد اشاره کرد 

 برای ورود به کالس چه باید کرد؟ 
ین که جهت شرکت در یک رویداد آنالخیلی ساده است!  

شود، یک لینک به شکل  روم برگزار می   در بستر اسکای

 :شود برگزارکننده برای شما ارسال می زیر از سمت  

https://www.skyroom.online/ch/customername/roomname 

 

از  توانید  می شما   استفاده  یا  با  اندرویدی،  همراه  تلفن 

را داشته  مرورگرهای زیر  یکی از    که  تاپ یا کامپیوترلب

 وارد فضای اسکای روم شوید: باشد 

 

https://www.skyroom.online/ch/customername/roomname
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 گوگل کروم روزرسانی شده مروگر نسخه به

 

 فایر فاکس روزرسانی شده مرورگر خه بهنس

 

 اوپرا روزرسانی شده مرورگر خه بهنس

 

روز و ساعت زمان برگزاری کالس، توسط رابط گروه به 

شد.  خواهد  اعالم  که   شما  فعال  هنگامی  شما  کالس 

، روی لینک کالس کلیک کنید تا وارد صفحه زیر  شودمی

 شوید: 

 
 حال نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید. 
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به   شماره تماسدر صورتی که  دقت کنید:   خود را قبالً 

باشید،   داده  نام    همراهشماره  رابط گروه  به عنوان  شما 

 ثبت شده است.  کاربری و رمز عبور شما  

 شما به صفحه زیر وارد خواهید شد: سپس 

 

 ابزار دست 

 هادانلود فایل

 خروجی صدا

 نوار متن
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 نهای مخلتف یک کالس نآالیقسمت
ای برای بیان در کالس دارید  اگر سوال یا نکته:  نوار متن

 در این قسمت وارد کنید. 

بصورت صوتی    :ابزار دست را  اگر خواستید سوال خود 

بپرسید، باید از این ابزار استفاده کنید )مانند بلند کردن  

دست در کالس( در این صورت، مدیر کالس در صورت  

 دید میکروفون شما را روشن خواهد کرد. صالح 

اگر استاد فایلی را در کالس قرار داد، شما    :دانلود فایل

 توانید از این قسمت، آن فایل را دریافت نمایید. می

ربوط به قطع و وصل کردن صدای کالس  مخروجی صدا:  

 است. 

 دیر نکنید!
این  به  برای  کالس،  به  ورود  هنگام  در  است  ممکن  که 

ساعت    یکجلسه اول حداقل از  مشکالتی برخورد کنید،  

کالس،   رسمی  شروع  از  امتحان قبل  را  کالس  به  ورود 

دقیقه قبل از شروع،    10جلسات بعدی هم حداقل    کنید.

 در کالس حاضر باشید. 
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رابط  با  برخوردید،  مشکل  به  کالس  به  ورود  برای  اگر 

شما   کدکاربری  است  ممکن  بگیرید.  تماس  کالس 

اشتباه   را  آن  کالس  برگزاری  مسوول  یا  باشد  غیرفعال 

 وارد کرده باشد و ... 

به  شما  اینترنت  مرورگر  است  و  ممکن  نباشد  روز 

 های زیر را دریافت کنید. پیغام 
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نباشید!   )برای  نگران  بازار  از  را  مرورگرتان  است  کافی 

 های اندروید( به روز کنید.  گوشی 

اگر پس از به روز کردن مرورگر کروم، باز هم با پیام باال  

مواجه شدید، به خاطر این است که گوشی شما به طور  

کند.  پیش فرض، لینک کالس را در مرورگر دیگری می

کنید کپی  را  لینک  باید  کروم    لذا  مرورگر  در   و 

 گذاری و باز کنید. ( جای  ) 

 به روز رسانی کروم در کامپیوتر 
کنید، از مسیر زیر  اگر از کامپیوتر یا لب تاپ استفاده می 

 مرورگر کروم خود را به روز کنید:
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نوار   راست  سمت  در  که  نقطه  سه  شکل  به  دکمه  روی  بر  ابتدا 

 ره بازشده از قسمتآدرس قرار دارد کلیک کرده و سپس در پنج

Help  بر روی Chrome Google About کلیک کنید. 

به بازشده،  پنجره  به  در  خودکار  موجود  روزرسانیصورت  های 

 .شوندبررسی و نصب می

 
روزرسانی به نسخه جدید،   در مرحله آخر بعد از دریافت پیام به

به Relaunch بر روی دکمه از مرورگر  و  کنید  روز خود   کلیک 

 .لذت ببرید
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 سالم باشید

 راهبران سالمت مردمی   شبکه


