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ارائه دهنده سرویس کالسهای مجازی()VC

کالس مجازی چیست؟!
کالس آنالین یا مجازی یک محیط ممزشییو
یادگطری است ،کی اییا امنیاا با ییرای ییرکت
کنندگاا فراهم مو کند تا اشباه د ب هر نقطی ای
.

اش جهاا ک یایند یا هم ابتباط یرقیراب کننید اش
ممزششهای ابائی ییده دب اییا ی یهر یهیرهمنید
گردند.

حذف محدودیت مکان
ننه اصلو ک یاعث جذایطت کالسهای مجاشی
یده است ،یردایها محدودیت مکان است
حذف محید ده جررافطیایو دب کیالسهیای منالییا
یاعث صرفجزیو دب شماا هزین ها موگردد  .چرا
ک نطاشی نط ت م افت شیادی با ییرای بسیطدا یی
کالسها طو نمزد  .هزین بفت ممد
م افر خان یا ههلها نطز حذف مو یزد.

اقامیت دب

برابری در آموزش
کالس مجاشی ایا امناا با فیراهم میو کنید تیا
دانش ممزشانو ک دب مناطق محر م ییا ییهرها
ب سهاهای عیابی اش امنانیاآ ممزشییو مناسی
شندگو میوکننید یی باحهیو یهزاننید حدیزب دب

کالسهای ممزشیو ییا کطیطیت ،ییا دیطیراا یرتیر
کشزبی یا جهانو با تجری نمایند.

راهی برای کاهش استرس
ممزشش اش باه د ب اش مطزاا اسهرس

اضطراب کابیراا

موکاهد .کابیر دیگر نگراا هزای یابانو

یرفو  ،نگراا

دیر بسطدا یا نرسطدا  ،نگراا اتیاقاآ احهمالو دب جاده
یا خرایو خزدب خزد  ...نخزاهد یزد .ایا امناا با ی
کابیر مودهد تا دب محططو اما کالس های ممزشیو خزد
با دنبال نماید.

فدایو مناس

یرای هم ی افراد

دانش ممزشاا درون گرا خجالتی یرای یرکت دب کیالس
های مجاشی ی طاب مشهاق اند .منها دیگر اضطرایو ندابند ک
مثل کالس حدزبی ممنا است یا یاال یردا دسیت ،سیایر
دانش ممزشاا منها با تمایا مطننند.

فضایی شبیه به کالس های حضوری
کالسهای مجاشی ،فدا

امناناتو یبط کالسهای فطزینو

دب اخهطاب کابیر قراب مودهد! حدزب فعال دیطر

دانش

ممزشاا ی صزبآ تصزیری صزتو دب کالس دبس ،امناا
اجاشه گرفها اش دیطر حطا تدبیس ،نزیها م ائل
مزضزعاآ یر ب ی ایت یرد ...
ایا عزامل یاعث جذایطت یطش اش پطش کالسها
ممزششهای مجاشی دب سراسر جهاا یده است.

سامانه کالس مجازی فنآوران هوشمند خبره
یا افزایش محبزیطت سر یسهای ممزشش اش باه د ب
پطشرفت تننزلزژی دب ایراا ،یرکت فام باا هزیمند
خبره یا اتنا یر نطر ی مهخصص فنو

مدیریهو خزد

اقدام به ارائه بستری مناسب برای برگزاری کالس ها و
جلسات آنالین نموده است.
فضای مجازی ارائه شده دارای امکاناتی مشابه جلسات
و کالس درس حضوری میباشد.

امکانات سامانه کالس مجازی فنآوران هوشمند خبره


امکان حضور غیاب دانشآموزان در هر جلسه و ذخیره کردن آن
برای بررسی عملکرد دانشآموزان



گذاشتن یادداشت در هر جلسه برای شرح تکالیف دانشآموزان



قطع کردن صدای همه ی دانشآموزان هنگام تدریس و مدیریت
فضای کالس
امکان طرح سوال به صورت چند گزینه ای در حین تدریس



امکان اشتراکگذاری صدا و تصویر دبیر و دانشآموزان



امکان اجازه گرفتن دانشآموز برای صحبت کردن حین تدریس



امکان اجازه دادن به دانشآموزان برای مطرح کردن سوال



داشتن وایت برد برای نوشتن و توضیح دادن مسائل



امکان نوشتن دانشآموز یا دانشآموزان بر روی وایت برد





دسترسی به کالس با هر وسیله ای که اینترنت داشته باشد مثل موبایل،



امکان اشتراکگذاری فایل آموزشی به صورت ورد  ،پاورپوینت،
پی دی اف و یا عکس



امکان ضبط فوری کالس درس برای غایبین



امکان نظر سنجی از دانشآموزان

تبلت ،لپ تاپ و...


امکان چت کردن گروهی دانشآموزان و لغو آن در فضای کالس

برتری این سامانه نسبت به سایر سامانهها



ضبط آسان جلسات بدون نیاز به نصب افزونه ای
استفاده از تکنولوژی ضبط فوری که این امکان را برای شما فراهم می کند دقایقی بعد از اتمام

جلسه به فایل ضبط شده دسترسی داشته باشید.



قیمت مناسب



عدم محدودیت در زمان برگزاری کالس ها



ظرفیت باالی سرورها برای استفاده در زمان اوج مصرف و تضمین کیفیت



ارائه تصویر و صدا با کیفیت باال



قابل استفاده در گوشی های هوشمند و انواع کامپیوترها بدون نیاز به نصب نرم افزار یا افزونه خاص



کار کرد آسان و راحت که باعث سردرگمی دانش آموز و دبیر نمی گردد.



امکان استفاده از بیش از  15وب کم به صورت همزمان توسط کاربران



امکان تست رایگان یک هفته ای

قابلیت استفاده در محیط های مختلف آموزشی و سازمانی
از سامانه کالس مجازی فن آوران هوشمند می توان در آموزشگاه ها ،مدارس ،دانشگاه
ها ،سازمان ها و موسسه های آموزشی جهت برگزاری کالس ها یا گارگاه های آموزشی،

وبینارها ،همایش ها ،جلسات مهم و ...استفاده نمود .همچنین مدرس ها میتوانند به
صورت شخصی جهت برگزاری کالس های خصوصی یا کالس های گروهی از این
سامانه استفاده نمایند.
شرکت فن آوران هوشمند خبره با توجه به نیازهای هر شخص ،شرکت یا موسسه

آموزشی ،میتواند سرویس های دلخواه و شخصی سازی شده را در اختیار آن ها بگذارد.

با تشکر از توجه شما
برای دریافت مشاوره و آموزش با فنآوران
هوشمند خبره تماس بگیرید:

02174319999

info@cloudest.ir

www.cloudest.ir

