ﺑﺮﮔــﺰاری ﮐﻼس ﻣﺠــﺎزی در ﻣﺠﻤــﻮﻋﻪ ﺗــﺎم ﻟﻨــﺪ
)ﺗﺎﻣﻠﻨـﺪ( ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن ﻟﻤﺴـ ۸۶ اﯾﻨـﭻ
ﺳ ﺗﺎچ

ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی ) ،(Virtual Classﯾ آدرس در ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ،در ﻫﺮ ﻓﻀﺎﯾ ﮐﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣ ﺗﻮان در آن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .در
ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی ﺗﻤﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻼس ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﺬاب ﺗﺮ دﯾﺮی ﻧﯿﺰ

در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻫﺎی اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ی در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ی آﻧﻬﺎ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﻟﻤﺴ در اﺑﻌﺎد  100 ~ 55اﯾﻨﭻ اﺷﺎره ﮐﺮد در راﺳﺘﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﮐﻼس ﻫﺎی درس و
ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺪم ﻫﺎی ﺷﺎﯾﺎﻧ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﻣﻮزﺷﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ زﯾﺎدی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺎم ﻟﻨﺪ )ﺗﺎﻣﻠﻨﺪ( ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدن
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻫﺎی ﻟﻤﺴ 86 اﯾﻨﭻ ﺳ ﺗﺎچ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی :
.1ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ ﮐﻼس آﻧﻼﯾﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی ﺣﻀﻮری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ.
.2در ﺑﺮﮔﺬاری ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی ،از ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻼﯾﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ
ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷ ،ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﺮ ﻫﺎی
ﻟﻤﺴ ﺳ ﺗﺎچ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮق ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ  4Kﻣﺠﻬﺰ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﻼس ﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﻃﺮاوات و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ
را رﻗﻢ ﻣ زﻧﺪد.
.3در آﻣﻮزش اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ،اﯾﻦ اﻣﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺿﺒﻂ
ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺠﺪد ﺑﻮد ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﮐﻤ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آﻣﻮزش  LMSاﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
.4اﺳﺘﻔﺎده از  LMSداﻧﺸﺎﻫ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در داﻧﺸﺎه ﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،دوره ﻫﺎ را ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ
در ﻧﻘﺎط دور اﻓﺘﺎده زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﺪارس و داﻧﺸﺎه ﻫﺎی ﺑﺎ رﻧ ﺑﺎﻻ
دﺳﺘﺮﺳ ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ و ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮزﺷ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ.
 .5ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺟﻮد دارد ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎن ﻧﻈﺎرت ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﺪرﺳﺎن ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎزی و ﺣﺘ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی اﻧﺪورﯾﺪ و IOS
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺮ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺴﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
 .6در اﯾﺠﺎد ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی
 Note، Connect ،Captureو… دﯾﺮ ﻫﯿﭽﻮﻧﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ
و اﯾﻦ ﺧﻮد در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
 .7در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش اﻧﻼﯾﻦ ،ﯾ ﻓﻀﺎﯾ ﻋﺎﻟ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﮐﻼس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﺎزی ﺑﻮدن وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻧﻈﺮ رواﻧﺸﺎﻧﺴ ﻧﯿﺰ در اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
اﻓﺮاد ﮐﻤ ﺑﺴﺰاﯾ دارد.
 .8ﻻزم اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت آﻧﻼﯾﻦ از راه دور ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﺸﺮ ﻫﺎی
ﻟﻤﺴ ﺳ ﺗﺎچ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ،اﺳﺎﻣ ﺗﻤﺎﻣ داﻧﺶ اﻣﻮزان ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮐﻼس ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺪرس ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﮐﻼس را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺮم اﻓﺰاری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و از ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدن داﻧﺶ
آﻣـﻮزان اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .ﻫـﻢ ﭼﻨﯿـﻦ ﯾـ از ﻧـﺎت ﻣﻬـﻢ آﻣﻮزﺷـﺎه ﻣﺠـﺎزی اﯾـﻦ ﻣـ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
راﻫﺎرﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻗﻮی ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده  ،آزﻣﻮن ﻫﺎی اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺮدن
اﻣﺎن ﺗﻘﻠﺐ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﮔﺮدد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﺷﯿﺎﺑ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻮﻧﻪ ﯾ ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ؟

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻫﺎی اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﺧﻮد از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﻟﻤﺴ
و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﯾ ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﺎﻫ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻧﺼﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻫﺪف دار اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻧﺼﺐ ،راه اﻧﺪازی و
اﺟﺮا ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ در
ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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