
 
 
 
 

 

 رزرو جلسات و کالسهای آنالین به چه صىرت است ؟ . 1

تزایزسرّ جلظات دفاع ،کارگاُِا ّ ّتیٌارُا، ًام ّ ًام خاًْادگی، همطغ، ػٌْاى جلظَ ، تاریخ ّ طاػت 

سهاى هْرد ًظز .  در ّاتض آپ ارطال ًواییذ 09910311150درخْاطتی ّ تؼذاد شزکت کٌٌذگاًثَ شوارٍ 

در غیز ایٌصْرت تا ُواٌُگی . تزرطی هی شْد ّ چٌاًچَ خالی تاشذ در اطکای رّم رسرّ اًجام هی شْد 

ادّتی کاًکت یا تیگ تلْ تاتي )هتماتل رسرّ ّلت در سهاى دیگزی یا در سهاى در خْاطت شذٍ درپلتفزم دیگزی 

چٌاًچَ داتشجْیاى لصذ اراٍِ ّتیٌار دارًذ حتوا تایذ تْطط یکی اس اطاتیذ هؼزفی شًْذ ّ .اًجام هی شْد (

 .درخْاطت هزتْطَ تزای رسرّ ارطال شْد

تزای رسرّ کالطِاًیش ًام اطتاد ، ًام فارطی ّ اًگلیظی درص ، تاریخ ّ طاػت جلظات درخْاطتیْ تؼذاد 

رسرّ سهاى ّ طاػت هْرد ًظز تا ُواٌُگی .  در ّاتض آپ ارطال ًواییذ 09910311150داًشجْ تَ شوارٍ 

. هتماتل اًجام هی شْد 

در ُوَ ی هْارد درخْاطت حذالل یک ُفتَ لثل اس تزگشاری جلظَ ارطال شْد ّ لثل اس اطالع رطاًی 

.  سهاى جلظَ تَ طایزیي حتوا اس ررسّ لطؼی اطویٌاى حاصل شْد

 

 افساری نیاز است ؟  ارائه از طریق اسکای روم به چه نرم برای . 2

لیٌک هزتْطَ را در  کزّم کپی کٌیذ ، ادهیي . تَ لپ تاپ یا کاهپیْتز هجِش تَ ّتکن ّ هیکزّفي ًیاس اطت 

جلظَ تا ًام کارتزی ّ پظْرد ّارد هی شْد ّ طایز ارایَ دٌُذگاى  ّ شزکت کٌٌذگاى تَ صْرت هِواى 

تا  )در صْرت ًیاس تؼذ اس ّرّد تا کلیک رّی ًاهشاى هی تْاًٌذ تْطط ادهیي تَ ارائَ دٌُذٍ . ّارد هی شًْذ 

تا اهکاى داشتي دطتزطی ) ّ یا تَ اپزاتْر  (اهکاى دطتزطی تزای فؼال طاسی هیکزّفي ّ ّتکن خْد فزد 

. تثذیل ًمش شًْذ  (کاهل هشاتَ ادهیي تزای فؼال طاسی تواهی هیکزّفٌِا ّ ّتکوِا ّ طایز تٌظیوات 

ُوچٌیي جلْی اطن ُز فزد شزکت کٌٌذٍ دّ آیکي هزتثط تا ّتکن ّ هیکزّفي ّجْد دارد کَ هی تْاًذ تْطط 

. ادهیٌذطتزطی هزتثط تزای فؼال طاسی صذا ّ تصْیز آى فزد دادٍ شْد

شزکت کٌٌذگاى اس طزیك کاهپیْتز یا هْتایل ُن تا ّارد کزدى ًاهشاى ّ اًتخاب دکوَ ی هِواى هی تْاًٌذ 

 .ّارد شًْذ ّلی ارائَ دٌُذگاى حتوا تایذ تا لپ تاپ یا کاهپیْتز هتصل شًْذ

 

برای ارائه از طریق ادوبی کانکت به چه نرم افساری نیاز است ؟ . 3

دطتزطی تَ هحیط ادّتی کاًکت اس دّ طزق ًصة تزًاهَ ی هزتثط اس طزیك لیٌک سیز  

http://vums.ac.ir/FileManager/webinar-softwares/connectappsetup2020_1_5.exe 

 .ّ ُوچٌیي اطتفادٍ اس کزّم طثك راٌُوای پیْطت اهکاى پذیز اطت

 

 زمان مناسب برای درخىاست جلسات آنالین چه زمانی است ؟ . 4

تا تْجَ تَ تؼذاد سیاد درخْاطتِا ّ ُواٌُگیِای هْرد ًیاس تزای رسرّ ّ ارطال لیٌک حذالل یک ُفتَ لثل اس 

تزًاهَ هْرد ًیاس درخْاطت ارطال شْد ّ لثل اس اطالع رطاًی تَ طایزیي حتوا اس رسرّ ّلت هْرد ًظز 

 .در هْاردی ًیاس تَ جاتجایی ّلت هْرد ًظز تَ دلیل تذاخل تزًاهَ ُا ّجْد دارد . اطویٌاى حاصل کٌٌذ 



 
 
 
 

 

 

ًحٍْ ضثط در  اطکای رّم تَ چَ صْرت اطت ؟ . 5

. هطاتك فایل راٌُوا در پیْطت ػول شْد

 



 

 

 پرسش های متداول اسکای روم

 

 نحوه درخواست کالس آنالین به چه صورتی می باشد.

درخواست کالس آنالین توسط خود اساتید انجام می شود که باید درخواست خود را در لینک زیر 

ینک اتاق و نام کاربری و پسورد در اختیار اساتید قرار تماس گرفته و لثبت نمایند و سپس کارشناسان 

 میدهند.

  http://internationalservice.tums.ac.ir/home/virtualclass:لینک درخواست کالس آنالین

 نحوه ورود اساتید و دانشجویان به محیط کالس آنالین به چه صورتی می باشد.

 اساتید 

در اختیار اساتید قرار می گیرد که اساتید می توانند لینک اتاق ایجاد شده بهمراه نام کاربری و پسورد 

با کلیک بر روی لینک و یا کپی آن در یکی از مرورگرهای خود وارد صفحه الگین اتاق شوند و سپس 

 .دنام کاربری و پسورد خود را وارد نمایند و وارد محیط کالس آنالین بشون

 دانشجویان

در اختیاردانشجویان قرار می گیرد که دانشجویان می توانند با  لینک اتاق ایجاد شده توسط اساتید

بعنوان کلیک بر روی لینک و یا کپی آن در یکی از مرورگرهای خود وارد صفحه الگین اتاق شوند و

 .دوارد محیط کالس آنالین بشون میهمان

 تعداد کاربران کالس آنالین به چه صورتی است.

 نامحدود

http://internationalservice.tums.ac.ir/home/virtualclass


 جود دارد.امکان ضبط کالس آنالین و

 خیر

 .وصل نمی شود و یا کارکرد صحیحی نداردمیکروفون 

 . برای تست میکروفون خود مطابق تصویر زیر عمل کنید

ر مشخص درصورتی که میکروفون شما فعال باشد صفحه زیر به شکل ارتعاش های صدا )طبق تصوی

 .شده ( در خواهد آمد

 

 

 میکروفون در تست اتاق بدرستی کار نمی کند.

 .درصورت عدم کارکرد صحیح میکروفون تنظیمات میکروفون در ویندوز خودتان چک کنید

را  Recording devices کیک راست کرده و گزینه (Speaker) برروی آیکون بلندگو .1

 .انتخاب کنید

 

 

 



های ارسال صدا را مشاهده خواهید کرد. با ایجاد صدا و در پنجره باز شده لیستی از دستگاه .2

ها نوسان ایجاد کردن، مشاهده خواهید کرد که نوار سبز رنگی در یکی از این دستگاهصحبت 

 .باشدکند. این بدین معناست که آن دستگاه فعال میمی

شما به  در صورتی که مشاهده کردید نوار سبز رنگ در حال نوسان بود، یعنی میکروفون .3

 درستی پیکربندی شده است

 یر دکمهلیک کنید تا انتخاب شود. سپس مطابق تصویر زروی دستگاه فعال موردنظرتان ک .4

" Set Default"را انتخاب کنید 

 .کلیک کنید "Ok "روی دکمه .5

 

 

 

 

 

 

 



 

 دسترسی به میکروفون غیر فعال شده است.

را دریافت  "دسترسی به میکروفون غیرفعال شده است"گذاری میکروفون، پیغام اگر هنگام اشتراک

دنده وارد بخش تنظیمات شده و با کلیک بر روی عالمت چرخ (Start) شروعابتدا وارد منوی  کردید،

 .ویندوز شوید

 .را انتخاب نمایید Privacy پس از ورود به صفحه تنظیمات ویندوز، بخش

 سازی گزینهکلیک کنید. با فعال Microphone در ستون سمت چپ این صفحه، روی گزینه

Allow apps to access your microphone دسترسی ویندوز به وبکم فعال خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 



 

 هنگام فعالسازی میکروفون اکوی صدا دارم.

اکوی صدا زمانی پیش می آید از بلند گو به میکروفون منتقل شود این وضعیت در یکی از سه حالت 

 :زیر رخ میدهد

 .شنداتاق مجازی مشترک آنالین با بیش از یک سیستم در یک محیط )فیزیکی( در .1

 .روی یک سیستم با دو مرورگر مختلف وارد یک اتاق مجازی شوید .2

 .روی یک مرورگر با دو تب مختلف وارد یک اتاق محازی شودید  .3

 :برای رفع این مشکل

 .فاصله دو سیستم و یا از هدست استفاده کنید

 در اتاق هیچ صدایی را دریافت نمی کنم .

 .باشید که حتما از مرورگرهای کروم و یا فایر فاکس استفاده کنیددقت داشته 

 :اگر از آغاز رویداد اطمینان دارید و صدایی دریافت نمی کنید موارد زیر را بررسی کنید

 .یکبار اتاق را ترک کنید و سپس وارد شوید

رفته و خروجی   https://www.onlinemictest.com برای تست خروجی صدای خود به

 .ا را در دستگاه خود تست کنیدصد

در صورتی که در سایت تست موفق نشدید صدایی بشنوید به احتمال زیاد سیستم خروجی صدا شما 

 .)اسپیکر( مشکل دارد و باید سخت افزاری این مشکل را بررسی کنید

 اجازه دسترسی مرورگر به میکروفون داده نشده است.

 Secure مهکست، وارد محیط اتاق شده بر روی دمیکروفون در صفحه تلطفا بعد از کارکرد صحیح 

که قبل از آدرس سایت قرار داده شده کلیک کنید و دسترسی مرورگر به میکروفون را طبق تصویر در 

 .باشند Allow اتاق بررسی کنید هردو گزینه میکروفون و وبکم باید در وضعیت



 

 

ررسی نکات ذکر شده، تنظیمات میکروفون را در اسکای روم همچنین توجه داشته باشید که بعد از ب

 .بررسی کنید

 

 

پس از بررسی نکات ذکر شده تنظیمات میکروفون را در اسکای روم بررسی نموده و میکروفون 

 .صحیح را انتخاب کنید

 

 

 

 

 



 

 اجازه دسترسی مرورگر به وبکم داده نشده است.

 .به وبکم شما نمایش داده شده استاین خطا به دلیل عدم دسترسی مرورگر 

که قبل از آدرس سایت قرار داده شده کلیک کنید  Secure لطفا وارد محیط اتاق شده بر روی دگمه

 Allow و دسترسی مرورگر به وبکم را طبق تصویر در اتاق بررسی کنید گزینه وبکم باید در وضعیت

 .باشند

 

 

 دسترسی به وبکم غیر فعال شده است.

را دریافت کردید این  "دسترسی به وبکم غیرفعال شده است"گذاری وبکم، پیغام هنگام اشتراکاگر 

 ن صورت. در غیر ایاحتمال وجود دارد که برنامه دیگری در حال استفاده از وبکم باشد

دنده وارد بخش تنظیمات ویندوز شده و با کلیک بر روی عالمت چرخ (Start) ابتدا وارد منوی شروع

 .شوید

 .را انتخاب نمایید Privacy پس از ورود به صفحه تنظیمات ویندوز، بخش

 Allow سازی گزینهکلیک کنید. با فعال Camera در ستون سمت چپ این صفحه، روی گزینه

apps to access your camera دسترسی ویندوز به وبکم فعال خواهد شد. 



 

 

 وبکم روشن نمی شود و یا کارکرد درستی ندارد.

 . برای تست وبکم مطابق تصویر زیر اقدام کنید

درصورتی که وبکم شما فعال باشد تصویر شما طبق راهنمای مشخص شده در این کادر نمایش داده 

 .خواهد شد

 

 



 در هنگام بارگذاری فایل با خطا و یا مشکل روبرو می شویم.

شده )اسالید ، صدا ، ویدئو ، متفرقه معموال این مشکل زمانی رخ میدهد که فرمت فایل با گروه انتخاب 

 .( همخوانی نداشته باشد

 مدیریت فایل ها در اتاق

ت نوار ابزار درقسم: بر روی دگمه مدیریت فایل  "مدیریت فایل "طبق تصویر زیر برای مشاهده پنجره 

 ای زیرمه هکایل را مشاهده می کنید که شامل ددراین قسمت پنجره مدیریت فسپس ها کلیک کنید 

 : است

 حذف

 ویرایش : ویرایش عنوان و فعال کردن قابلیت دانلود برای سایر کاربران

 دانلود : ذخیره فایل بر روی سیستم شخصی شما

 پیش نمایش : مشاهده پیش نمایش فایل انتخابی

 پخش : پخش در اتاق بصورت عمومی

فایلی را از پنل مدیریت  مه با کادر زردرنگ نمایش داده شده است ، زمانی کهکتازه سازی : این د

مه عمل تازه سازی لیست فایل ها انجام شده و فایل مورد نظر کد آپلود می کنید ، بافشردن این دخو

 .شما نمایش داده می شود

 

 

 

 



 

 بارگذاری فایل از داخل اتاق

 : برای بارگذاری فایل جدید ابتدا وارد اتاق مورد نظر شده و سپس

 .اییدکلیک نم "فایل ها"روی دکمه  .1

کلیک نمایید تا فرم مربوطه نمایش  "آپلود فایل"در پنجره باز شده روی سربرگ  .2

 .داده شود ، سپس نوع فایل مورد نظر خودرا انتخاب کنید

 :گزینه های آپلود شامل موارد زیر می شود

 جهت ارایه محتوا pdf , ppt , pptx , png , jpg , jpeg , zip ,odp اسالید : فایل های 

 mp3, wav فایل های صوتی با فرمت صدا :

 mp4, webm, ogg ویدیو : فایل های تصویری با فرمت

 .متفرقه : فایل هایی که فقط برای دانلود از سوی کاربران پیش بینی شده است

 



 

 نمایش فایل از طریق آدرس اینترنتی

حجمی باال بوده  درصورتی که فایل مورد نظر شما )که بصورت فیلم ،صدا و یا عکس می باشد(دارای

و یا بصورتیست که نمی توانید آنرا در اتاق بارگذاری کنید ، می توانید آدرس اینترنتی آن را دراین 

 .html قسمت وارد کنید و مستقیما در اتاق نمایش دهید.توجه کنید که آدرس مورد نظر نباید با پسوند

درس مستقیم فایل مورد نظر در این و یا پسوند صفحات وب در این قسمت قرار داده شوند.بایستی آ

 .قسمت وارد شود

 مراحل نمایش فایل بصورت زیر می باشد:

 .باکلیک برروی سربرگ آدرس اینترنتی پنجره آدرس نمایش داده می شود .1

 .آدرس مستقیم فایل خود را طبق توضیحات باال در این قسمت وارد کنید .2

 .فرمت فایل مورد نظر خود را انتخاب کنید .3

 

 

 



 

 وقتی دسکتاپ را به اشتراک میگذارم اکوی تصویر دارم.

معموال وقتی کل دسکتاپ و یا مرورگر به اشتراک گذاشته می شود و روی همان صفحه اتاق که 

رویداد در حال برگذاری است بمانید این حالت پیش می آید و هنگامی که خارج از محیط اسکای 

 .یر مناسب را دریافت می کنندروم در حال ارایه محتوا هستید کاربران تصو

توانید برای رفع این حالت از قسمت منوی اتاق برروی تنظیمات کلیک کنید و در سربرگ می

 .عمومی گزینه جلوگیری از اکوی تصویر دسکتاپ را فعال کنید

 

 

 صدا یا تصویر من منتقل نمی شود.

شبکه شما باشد. برای انتقال صدا یا تصویر تواند به دلیل وجود فایروال بر روی سیستم یا این مشکل می

که مورد استفاده برنامه هستند را در تنظیمات  UDP از نوع 11000تا  10000بایست پورت های می

 بر روی VPN تواند به دلیل فعال بودن پراکسی یافایروال خود باز بگذارید. همچنین این مشکل می



کنم برای کیفیت ارتباطی بهتر که در این صورت توصیه می رایانه یا دستگاه موبایل یا تبلت شما باشد

 .آن را قطع کنید

 

 در ابزار وایت برد مشکل وارد کردن متن دارم.

 .ممکن است در وارد کردن متن دچار مشکل برعکس بودن کلمات شوید

 .در تنظیمات ابزار متن هست Justify این مشکل به خاطر انتخاب حالت

 .حالت دیگری را انتخاب کنید تا مشکل برطرف شود الطف

 

 

 

 



 

 

م ضبط کردن کال س های اسکای رونحوه  آموزش  

 

 مرورگر کروم باشد   دیبا .1

 د یرا نصب کن ر یافزونه ز .2

 روم  ینصب افزونه ضبط اسکا  نکیل

https://tvct1.tvu.ac.ir/file/4/attach2020041469478122261674.mp4 

 

 روم   ینصب افزونه ضبط اسکا یآموزش لمیف نکیل

-sharing-screen-https://chrome.google.com/webstore/detail/skyroom

an/pejdnafppnpfimpnipdkiidjancinenc 

 

 

 

 

https://tvct1.tvu.ac.ir/file/4/attach2020041469478122261674.mp4
https://chrome.google.com/webstore/detail/skyroom-screen-sharing-an/pejdnafppnpfimpnipdkiidjancinenc
https://chrome.google.com/webstore/detail/skyroom-screen-sharing-an/pejdnafppnpfimpnipdkiidjancinenc
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