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! کالس مجازی چیست؟

یک محیط  ممزشییو   کالس آنالین یا مجازی 

کی  اییا امنیاا با ییرای ییرکت ،یادگطری است

ایهر نقطی اشباه د ب   تا کنندگاا فراهم مو کند 

اش  یا هم ابتباط یرقیراب کننیدک  یاینداش جهاا 

منید ابائی  ییده دب اییا ی یهر یهیرههای ممزشش

.گردند

 .



مجاشیهایکالسجذایطتیاعثک اصلوننه 

استمکانمحدودیتیردایهااست،یده

مکان محدودیت حذف

منالییا هیای کیالسحذف محید ده جررافطیایو دب 

چرا . گردد ها موهزین دب شماا   جزیو صرفیاعث 

یی  ک  نطاشی نط ت م افت شیادی با ییرای بسیطدا

هزین  بفت   ممد    اقامیت دب . طو نمزد ها کالس

. نطز حذف مو یزدها  ههلم افر خان  یا 



در آموزشبرابری
کالس مجاشی ایا امناا با فیراهم میو کنید تیا 

ممزشانو ک  دب مناطق محر م ییا ییهرها   دانش 

ب سهاهای عیابی اش امنانیاآ ممزشییو مناسی  

ب کننید یی  باحهیو یهزاننید حدیزب دشندگو میو

رتیر ممزشیو ییا کطیطیت، ییا دیطیراا یهای کالس

.کشزبی یا جهانو با تجری  نمایند



استرسراهی برای کاهش 

کابیراااضطراب اسهرسمطزاااشد بباهاشممزشش

گراان،یرفو یابانوهزاینگراادیگرکابیر.کاهدمو

جادهبداحهمالواتیاقاآنگراا،نرسطدایابسطدادیر

ی باامنااایا .یزدنخزاهد... خزدخزدب خرایویا

خزدممزشیوهایکالسامامحططودبتادهدموکابیر

.نمایددنبالبا



هم  ی    افراد  فدایو مناس  یرای 

یرای یرکت دب کیالسخجالتی  درون گرا دانش ممزشاا 

ند ک  منها دیگر اضطرایو نداب. های مجاشی ی طاب مشهاق اند

ایر مثل کالس حدزبی ممنا است یا یاال یردا دسیت، سی

.دانش ممزشاا منها با تمایا مطننند



حضوریفضایی شبیه به کالس های 

ینوفطزهایکالسیبط امناناتو فدامجاشی،هایکالس

دانش دیطرفعالحدزب!دهدموقرابکابیراخهطابدب

ااامندبس،کالسدبصزتو تصزیریصزبآی ممزشاا

 م ائلنزیهاتدبیس،حطادیطراشگرفهااجاشه

... یرد ایتب ییرمزضزعاآ

 هاکالسپطشاشیطشجذایطتیاعثعزاملایا

.استیدهجهااسراسردبمجاشیهایممزشش



خبرهآوران هوشمندفنکالس مجازی سامانه 

 د بباهاشممزششهایسر یسمحبزیطتافزایشیا

مندهزیم باافایرکتایراا،دبتننزلزژیپطشرفت

خزدومدیریه فنومهخصصنطر ییراتنایاخبره

وهاسکالبرگزاریبرایمناسببستریارائهبهاقدام

.استنمودهآنالینجلسات

اتجلسمشابهامکاناتیدارایشدهارائهمجازیفضای

.باشدمیحضوریدرسکالسو



آموزاندانشودبیرتصویروصداگذاریاشتراکامکان

تدریسحینکردنصحبتبرایآموزدانشگرفتناجازهامکان

سوالکردنمطرحبرایآموزاندانشبهدادناجازهامکان

مسائلدادنتوضیحونوشتنبرایبردوایتداشتن

بردوایترویبرآموزاندانشیاآموزدانشنوشتنامکان

موبایلمثلباشدداشتهاینترنتکهایوسیلههرباکالسبهدسترسی،

...وتاپلپتبلت،

کالسفضایدرآنلغووآموزاندانشگروهیکردنچتامکان

آنکردنذخیرهوجلسههردرآموزاندانشغیابحضورامکان
آموزاندانشعملکردبررسیبرای

انآموزدانشتکالیفشرحبرایجلسههردریادداشتگذاشتن

مدیریتوتدریسهنگامآموزاندانشیهمهصدایکردنقطع
کالسفضای

تدریسحیندرایگزینهچندصورتبهسوالطرحامکان

نت،پاورپوی،وردصورتبهآموزشیفایلگذاریاشتراکامکان
عکسیاوافدیپی

غایبینبرایدرسکالسفوریضبطامکان

آموزاندانشازسنجینظرامکان

خبرههوشمندآوران فنکالس مجازی سامانه امکانات 



هاسامانهسایربهنسبتسامانهاینبرتری

ایافزونهنصببهنیازبدونجلساتآسانضبط

اتمامازبعددقایقیکندمیفراهمشمابرایراامکاناینکهفوریضبطتکنولوژیازاستفاده

.باشیدداشتهدسترسیشدهضبطفایلبهجلسه

مناسبقیمت

هاکالسبرگزاریزماندرمحدودیتعدم

کیفیتتضمینومصرفاوجزماندراستفادهبرایسرورهاباالیظرفیت

باالکیفیتباصداوتصویرارائه

خاصافزونهیاافزارنرمنصببهنیازبدونکامپیوترهاانواعوهوشمندهایگوشیدراستفادهقابل

گرددنمیدبیروآموزدانشسردرگمیباعثکهراحتوآسانکردکار.

کاربرانتوسطهمزمانصورتبهکموب15ازبیشازاستفادهامکان

ایهفتهیکرایگانتستامکان



دانشگاهمدارس،ها،آموزشگاهدرتوانمیهوشمندآورانفنمجازیکالسسامانهاز

آموزشی،هایگارگاهیاهاکالسبرگزاریجهتآموزشیهایموسسهوهاسازمانها،

بهتوانندمیهامدرسهمچنین.نموداستفاده...ومهمجلساتها،همایشوبینارها،

اینازگروهیهایکالسیاخصوصیهایکالسبرگزاریجهتشخصیصورت

.نماینداستفادهسامانه

هموسسیاشرکتشخص،هرنیازهایبهتوجهباخبرههوشمندآورانفنشرکت

.ذاردبگهاآناختیاردرراشدهسازیشخصیودلخواههایسرویسمیتواندآموزشی،

سازمانیوآموزشیمختلفهایمحیطدراستفادهقابلیت



با تشکر از توجه شما
برای دریافت مشاوره و آموزش با فن آوران 

:هوشمند خبره تماس بگیرید

02174319999www.cloudest.ir info@cloudest.ir


