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مزایای کالس آنالین
استفاده از سایتهای برگزار کننده وبینار سودمندیهای زیادی دارد:

•کاربران برای شرکت در کالسها نیاز به سرعت باالی اینترنت ندارند.

•کاربــران میتواننــد هماننــد کالس درس ،از اســتاد ســواالت خــود را بــا صــوت
یــا تصویــر بپرســند.

•کاربــران بــرای شــرکت در کالس میتواننــد از گوشــی موبایــل ،لــپ تــاپ ،تبلت،
و یــا سیســتم کامپیوتــر خانگی اســتفاده کنند.

•کاربــران بــرای شــرکت در کالسهــا نیــاز بــه نصــب هیــچ برنامهای روی سیســتم
خــود ندارند.

نحوه اتصال
اجازه دهید مراحل را با هم گام به گام طی کنیم.
 .۱ابتدا مطمئن شوید وسیلهای که با آن میخواهید در کالس حاضر شوید (موبایل ،لپ
تاپ ،تبلت و یا سیستم کامپیوتر خانگی) به اینترنت وصل است.
 .۲مطمئن شوید که به وی پی ان اتصال ندارید.
 .۳برای باز کردن صفحه کالس حتما از مرورگرهای کروم ،فایرفاکس و یا سافاری استفاده کنید.
 .۴پس از باز کردن مرورگر آدرس کالس را داخل نوار باالی صفحه تایپ کنید.
نکته :در اینجا میتوانید جهت اتصال از لینک زیر استفاده کرده تا به محیط کالس به صورت
آزمایشی اتصال پیدا کنید .برای کالس آنالینی که در آن شرکت کرده اید ،حتما همان روز
لینک کالس در اختیارتان قرار خواهد گرفت که بتوانید با وارد کردن آن وارد کالس شوید.
لطفا پس از مطالعه دفترچه یکبار امتحانی وارد کالس آزمایشی شوید.
جهت وارد شدن آزمایشی میتوانید لینک زیر را در نوار باالی صفحه مرورگر خود تایپ
کنید تا با محیط کالس آشنا شوید.
https://www.skyroom.online/ch/mehdieskandari/testroom

 .۵برای شرکت در کالس از گزینه «مهمان» استفاده کنید.

 .۶پس از کلیک کردن بر روی گزینه مهمان ،نام و نام خانوادگی خود را جهت احراز هویت
بطور صحیح بنویسید.

معرفی محیط کالس
تعداد نفرات کالس

دکمه های کاربردی

اسامی کاربران :در این قسمت نشان می دهد که ویدئو و تصویر چه کسی فعال

است .اگر استاد میکروفن کسی را روشن کند در این قسمت مشخص میشود.

چت :مکانی برای خواندن چت های انجام شده و مکانی برای نوشتن مطلبی که

دکمههای کاربردی

می خواهید در کالس عنوان کنید
فعال بودن صدای استاد

دسترسی به بانک فایل ها(اسالید ،صدا ،ویدیو)
درخواستکردناز استادبرایروشنشدنمیکروفنشماجهتپرسیدنسوال

اگر به هر دلیل در حین مشاهده کالس دچار قطعی صدا یا تصویر استاد شدید ،صفحه خود را
رفرش کنید و یا آنرا ببندید و دوباره بازش کنید.

با ما همراه باشید

