راهنمای استفاده از محیط کالسهای برخط اسکای روم در سامانه نوید
استاد گرامی برای درج لینک کالس اسکای روم در داخل نوید طبق مراحل زیر اقدام فرمایید :
 -1ابتدا وارد سامانه نوید شده و شماره درس را از داخل کادر درسهای نوید کپی کنید .

 -2با استفاده از الگوی زیر آدرس لینک دائم کالس داخل اسکای روم توسط خود استاد در  wordساخته
می شود.
شماره درس نوید بدون فاصله و کاراکتر اضافی https://www.skyroom.online/ch/zums1/+
برای مثال آدرس لینک درس مذکور درکالس مجازی داخل اسکای روم به شکل
https://www.skyroom.online/ch/zums1/14001122511425
خواهد بود  .که با ورود در مرورگر هم می توان به کالس دسترسی داشت .

 -3بعد از ساختن آدرس  ،لینک مذکور را در بخش کالسهای نوید و ایجاد کالس مجازی اضافه میکنیم  .در
نظر داشته باشید برای افزودن لینک اسکای روم در این بخش آیتم دوم یعنی "ایجاد کالس مجازی از

طریق لینک " انتخاب شود( .آیتم سوم برای کالسهای ویدئو کنفرانس داخل Adobe Connect
دانشگاه می باشد).

 -4بعد از ورود مشخصات کالس مجازی شامل عنوان  ،تاریخ  ،ساعت و مدت زمان ؛ آدرس لینک ساخته شده
در مرحله  2را در بخش  URLاضافه میکنیم .

 -5نکته قابل توجه این است که لینک آدرس کالس فقط یکبار برای هر درس و از روی کد درس
ساخته شده و در دفعات بعدی با ایجاد کال س مجازی فقط کافی است لینک مورد نظر را از کالس قبلی
کپی و با تاریخ و زمان جدید در کالس مجازی جدید کپی کنیم.
 -6برای ورود در اولین بار نام کاربری استاد کد هم آوا با افزودن  zumsبه اول کد و رمز عبور 123456
sp123456
خواهد بود .برای مثال در صورتیکه کد هم آوای استاد  150099Abcباشد کد کاربری اسکای روم برای
 sp12345می باشد .رمز و عنوان مدرس بعد از ورود
استاد ( zums150099Abcبدون فاصله ) و رمز 123456
6
به کالس توسط مدرس قابل تغییر می باشد .همچنین فقط مدرسین هر کالس امکان ورود با کد کاربری
خود در کالس مربوطه را خواهند داشت .قابل ذکر است کاربری دانشجویان شماره دانشجویی و رمز عبور
دانشجویان  123456می باشد و فقط دانشجویانی که درس را انتخاب واحد کر ده ا ند اجازه ورود به
کالس را خواهند داشت.
 -7خواهشمند است  ،در صورت وجود هرگونه پرسش با شماره تلفن  33018652و  33018651واحد IT
معاونت آموزشی تماس حاصل فرمایید .

