
  آنالیننحوه ورود به برنامه اسکای روم جهت جلسات                                           

 

. را در مرورگر کروم باز نمائیداز واحد انفورماتیک ( برای ورود به اسکای روم ابتدا می بایست لینک ارسالی 1  

وارد اسکای روم شوید. ،از واحد انفورماتیک با یوزر و پسورد دریافتی ر قسمت ورود با حساب کاربری دیگر، ( د2  

 

.گزینه مناسب را انتخاب نمائید( در زمان ورود به برنامه پیغام فعال بودن یا نبودن میکروفون را از شما می پرسد که در صورت نیاز 3  

 



 فعال می به صورت پیش فرض کهاست اسپیکر که نشان دهنده خروجی صدا  آیکنگزینه اول  ، (حاال شما وارد محیط اسکای روم شده اید4

 خروجی صدا غیرفعال می گردد و هیچ صدایی شنیده نمی شود.، باشد که اگر روی آن کیلیک کنید  

 

 

 را خاموش نمائید. ندارید میکروفونمیکروفون می باشد که برای صحبت کردن در اتاق باید فعال باشد و هر وقت صحبتی  آیکن (گزینه دوم5

 (یز در اتاق می کندچون ایجاد نو)

 می باشد که با کلیلک بر روی آن تصویر شما در اتاق قابل رویت می باشد.دوربین  آیکن (گزینه سوم6

 :کردن دسکتاپ می توانید  share(گزینه چهارم آیکن دسکتاپ می باشد که برای 7

کل انجام این مراحل با . بزنیدرا   share گزینه دسکتاپ خود را انتخاب نمائید و سپس گزینه .استفاده نمائید Enter Screenاز گزینهالف(

 می باشد.دسکتاپ شما برای کاربران داخل اتاق قابل رویت 

 

 

 

 

 



 

 می گردد. shareمورد نظر در اسکای روم یا فایل  گزینه از میان برنامه های باز در دسکتاپ ، برنامه این : با انتخاب Windowب(گزینه 

 

 

 

 



 می گردد share: با انتخاب این گزینه لینکهای باز در مرورگر در اسکای روم Chrom Tabج(

 

 تا کاربران داخل اتاق کل ینه را انتخاب کردید محیط اسکای روم را مینیمایز نمائید تا تصویر دسکتاپ شما تودر تو نگرددتوجه :وقتی این گز

 ارائه شما را ببینند.محیط دسکتاپ و محیط 

 نوشتن متن امکان پذیر می باشد.ئه که در زمان ارا (گزینه پنجم تخته می باشد8

که در قسمت آپلود فایل شما می توانید فایل های  (گزینه ششم برای آپلود فایل ، فیلم و عکس های مورد نظر در جلسه کاربرد دارد.9

 درخواستی را در جلسه آپلود نمائید تا سایر کاربران اتاق بتوانند از این فایل ها استفاده نمایند.

 .دقت نمائیدارسالی  اطالعات حجم لطفا به توجه :

 

 

 

 



 جلسات می باشد.(گزینه هفتم آیکن دست می باشد که برای اجازه گرفتن و صحبت کردن در 11

 قرار دارد . چت( در سمت راست تصویر نیز محیط 11

 بر روی گزینه خروج کیلیک نمائید. راست( برای خروج از اتاق در قسمت باال سمت 12

 

 نکات:

 ر می باشد.نف 61اتاق به صورت آنالین  دقت داشته باشید که ظرفیت* 

دوربین خود را خاموش کند  ویدئو روشن باشد یکی از نفرات باید 3که وقتی در یک اتاق ، اجرا در اتاق می باشد همزمان قابل  تصویر 3فقط  *

 .را نمایش دهد یا دسکتاپ خود تصویربتواند بعدی  نفر تا

 هر نام کاربری مختص یک  نفر بوده و قابلیت اجرا همزمان بیش از یک سیستم را ندارد.*

روم شده باشند جهت جلوگیری از ایجاد نویز فقط کاربری که قصد صحبت کردن دارد  در زمانی که در یک محیط چند سیستم وارد اسکای*

 میکروفون خود را روشن نماید.


