
 

 

 گلی احمدی فرد، مریم عطاریه

1399فروردین  -انجمن تسهیلگران ایران         

جلسات مجازی، تسهیلگری مجازی، 

 وب کنفرانس

 

  



 

 

1 

 فهرست مطالب
 2 ...................................................................................................................................... مقدمه

 3 ............................................................................................................................. یمجاز جلسه

 3 ................................................................................................................. یمجاز جلسات انواع

 5 .................................................................................................................. یمجاز جلسات ایمزا

 5 ................................................................................. یمجاز جلسات از مطلوب یمند بهره یبرا ینکات

 9 ....................................................................................................................... یمجاز یلگریتسه

 9 ................................................. چهره به چهره یلگریتسه و یمجاز یلگریتسه تال،یجید یلگریتسه تفاوت

 12 .............................................................................................................. یمجاز یلگریتسه هنر

 16 .................................................................................... تالیجید یلگریتسه یها یتکنولوژ و ها ابزار

 18 ..................................................................................................................... وب کنفرانس فیتعر

 19 ...................................................................................................................... ایمزا و کاربردها

 21 ............................................................................................. ویدیو کنفرانس و وب کنفرانس تفاوت

 22 .......................................................................... مناسب افزار نرم انتخاب جهت یا سهیمقا یها یژگیو

 23 ................................................................................ وب کنفرانس یافزارها نرم نیتر یکاربرد یمعرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 مقدمه

 د حرفه ایجهت بهره مندی شما در فضای مجازی با هدف حفظ و ارتقای عملکریار دارید محتوایی که در اخت

گر گرداننده هستید و یا ااگر به عنوان یک شرکت کننده بخش اصلی می باشد.  3تان تهیه شده است که دارای 

جازی بهبود ، با مطالعه این بخش ها می توانید اثر بخشی و کارایی فعالیت تان را در فضای مجلسه هستید

 بخشید و تجربه ای لذت بخش را خلق نمایید. 

شنا می آاصل که بایستی در این جلسات مدنظر قرار بگیرند  50در حدود در بخش اول با جلسات مجازی و 

جام دهد را نکات و اصولی را که یک تسهیلگر باید بداند و ان شوید. بخش دوم با عنوان تسهیلگری مجازی،

در سال  که در سطح جهانی وب کنفرانسمطرح می کند. و در نهایت در بخش سوم تعدادی از نرم افزاهاری 

ش آدرس معرفی می گردند. در این بخایرانی  وب کنفرانسمی باشند به عالوه نرم افزارهای مطرح  2020

ده اطالعات شیز معرفی شده است که در صورت تمایل می توانید با مراجعه به لینک ارایه وبسایت هر کدام ن

 جزیی تری را کسب نمایید. 

به امیدوار هستیم مطالعه این متن بتواند راهنمای خوبی برای شما باشد و در انتخاب نرم افزار مورد نظرتان 

دتان از این متن را برای ما به آدرس در صورت تمایل می توانید نظرات و بازخورشما کمک کند. 

ilf.facilitators@gmail.com  .ارسال نمایید 

جهت کسب اطالعات بیشتر در رابطه با تسهیلگری و مهارت های مرتبط به وبسایت انجمن تسهیلگران ایران 

 مراجعه نمایید.  www.iranfacil.comبه آدرس 

 

 1399فروردین -با تشکر

 

 : تالیف و گردآوری

 گلی احمدی فرد

 مریم عطاریه
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 جلسه مجازی

 های زنده با استفاده از اینترنتزاری جلسات و سخنرانی برگ

 

 انواع جلسات مجازی

 تماس شرکت کنندگان مختلف به یک کنفرانس مشترک از طریق ورود یک کد برای  -تلکنفرانس

مختلف های جلسه صوتی بین شرکت کنندگانی از مکان تلکنفرانس شرکت در جلسه می باشد. 

روه های بزرگ از نقاط مختلف و تماس مناسب برای جلسات گروهی کوچک، گجغرافیایی می باشد. 

 پولی کام، سیسکو دات کام، تله سوت نمونه هایی از آن هستند. های بین المللی می باشد. 

 

 مزایا:

 ؛تماس می تواند ضبط و ذخیره بشود 

 .سفر کردن حذف می شود و افراد می توانند از نقاط مختلف دنیا در آن شرکت کنند 

 

 معایب:

  وجود ندارد، امکان خواندن پیام های غیرکالمی وجود ندارد؛چون ارتباط دیداری 

  ارایه تصویری را نمی دهد.به شرکت کنندگان اجازه استفاده از 

 

 جلسه مجازی

 انواع جلسات مجازی

 مزایای جلسات مجازی

 نکاتی برای بهره مندی مطلوب از جلسات مجازی
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 بران اجازه می از هر دو قابلیت صوتی و تصویری بهره می برد. این تکنولوژی به کار -ویدیو کنفرانس

گوشی های  ازابت باشند، استفاده نمایند. دهد از نقاط مختلف بدون اینکه نیاز باشد در یک مکان ث

ف سایز اسکایپ، پالس گوگل، الی همراه هم می توان برای شرکت در ویدیو کنفرانس ها بهره برد.

 نمونه هایی از آن هستند. 

 

 مزایا:

 می توانید میزبان جلسه و دیگر شرکت کنندگان را ببینید؛ 

 تنیاز به سفر برای شرکت در جلسه نیس. 

 

 معایب:

 هنای باند نقش مهمی در کیفیت استفاده از ویدیو کنفرانس دارد؛پ 

 ان و یا بهره مندی شرکت کنندگ ارتباط مشکالت فنی ممکن است به وجود آیند که اتصال

 را دچار مشکل کند.

 

 رانس ها خدمات آنالینی است که از طریق آن می توانید جلسات، سخنرانی ها و کنف -وب کنفرانس

رد. به افراد از آنها استفاده ک ، گوش های هوشمند و تبلت می تواناز طریق دسکتاپرا برگزار کنید. 

صفحات  وبا یکدیگر همکاری بکنند، اسناد را به اشتراک بگذارند اجازه می دهد به صورت آنالین 

مه های نرم نمایش خود را با دیگران شریک شوند. یکی از مزایای آن استفاده از روی دسکتاپ و برنا

ا برای داشتن روب کنفرانس امکان به کارگیری اسالید، ویدیو و دیگر موارد تصویری اری آنها است. افز

مین هستند جلسه ای کاراتر فراهم می کند. فرصتی برای همکاری فارغ از اینکه اعضا در کجای کره ز

نار ترکیبی از دو وبیوب کنفرانس را به اشتباه وبینار می خوانند. در حالیکه ایجاد می کند. اغلب افراد 

فرانس در واقع نوعی از وب کنکلمه وب و سمینار است و یک نوع از وب کنفرانس محسوب می شود. 

شتراک برای تبادل ایده ها و به ااست با تمرکز بر آموزش. وب کنفرانس ارتباطی دو طرفه است 

وال یک طرفه که وبینار معمگذاشتن آنها بین افراد و در جلسات روتین به کار گرفته می شود در حالی

نه هایی از وب گوتو میتینگ، زوم، وبکس نمواست و فرایند ثبت نام برای شرکت را نیز به همراه دارد. 

  کنفرانس هستند. 

 

 مزایا:

 به شرکت کنندگان اجازه به اشتراک گذاشتن انواع فایل ها را می دهد؛ 

  را می دهد.اجازه همکاری و در نتیجه ارتقای کارایی جلسات کاری 



 

 

5 

 معایب:

 مسایل تکنیکی ممکن است در پاسخگویی تاخیر ایجاد کند؛ 

 ایل بر اساس سرعت اینترنت کاربر و دیگر شرکت کنندگان، امکان مشاهده و دسترسی به ف

 کمتر بشود. های مشترک ممکن است 

 

 مزایا جلسات مجازی 

 هزینه کمتر 

 پرهیز از سفر 

 دوستدار محیط زیست 

 ضبط و ثبت آسان 

 دسترسی جهانی 

  ساعته 24روز هفته و  7قابلیت استفاده در 

 پذیرایی و خدمات مهمانداری حذف 

 مدیریت زمان بهتر 

 امکان دسترسی به محتوای ضبط شده در جلسه 

 

 نکاتی برای بهره مندی مطلوب از جلسات مجازی

  وش دیگری کار را رآیا واقعا به جلسه مجازی نیاز دارید و یا اینکه می توانید از طریق ایمیل، تلفن یا

 برای برپایی جلسه هدف داشته باشید؛انجام بدهید؟ 

  .ک اگر لینافراد مرتبط با جلسه را دعوت کنید مخصوصا در جلسات حل مساله یا تصمیم گیری

نکه قبال با قرار ندهند مگر ای یدیگر فردری کنید که در اختیار شرکت در جلسه را می فرستید یادآو

اشته ممکن است جلسه عمومی باشد با این وجود فرایند ثبت نام دبرگزار کننده هماهنگ بشود. 

تری اعمال  آگاه بشوید و برنامه ریزی بهتر و دقیقپیشاپیش باشید تا از تعداد افراد شرکت کننده 

 کنید؛

  کنندگان  زمان برگزاری نظرسنجی کنید مخصوصا در جلساتی که حضور برخی از شرکتاز افراد درباره

 ؛ضروری است

  ی . مارسال کنیدشرکت کنندگان  مشخص شدن تاریخ و ساعت برگزاری برایدعوت رسمی را پس از

. دت محلی بدانناضافه کنید که افراد برنامه شان را با توجه به ساعتوانید برنامه را به تقویم گوگل 

 ؛حتی می توانید پاسخ آنها برای امکان شرکت در جلسه را از قبل دریافت کنید
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  لسه جاهداف و دستور جلسه را مشخص کنید و چند روز قبل یا ترجیحا یک هفته قبل از برگزاری

بررسی  اگر قرار است اسناد یا فایل هایی در طی جلسه. برای کلیه شرکت کنندگان ارسال نمایید

ه افراد حتما طول مدت جلسه را اعالم کنید ک. قرار دهیدشرکت کنندگان  در اختیارشوند از قبل 

 ؛بتوانند بقیه فعالیت های روزانه شان را تنظیم کنند

  ست برنامه مورد تا اگر الزم اقرار است استفاده شود را به دیگران اطالع دهید برنامه نرم افزاری که

  شرکت کنندگان را بسنجید؛ن دسترسی امکانظر را نصب کنند. همچنین 

 ت. قبل همه چیز را پیش از جلسه چک کنید تا اطمینان یابید روال جلسه به آرامی پیش خواهد رف

 از جلسه تمرین داشته باشید؛

  ؛داشته باشیدبرای جلسات کاری نام کاربری و عکس مناسبی 

  با  . همچنین خوب است که یک کارشناس فنی آشنابرای راهبری جلسه استفاده کنیداز تسهیلگر

ه عهده بپلتفرم نرم افزار در جلسه همراهی تان کند تا اگر مشکلی پیش آمد مسئولیت رفع آن را 

 ؛صرفا بر شرکت کنندگان تمرکز داشته باشیدبه عنوان تسهیلگر بگیرد و شما 

 نده. بهتر و چه به عنوان شرکت کن سرموقع در جلسه حضور داشته باشید. چه به عنوان میزبان باشید

 این است که دقایقی پیش از شروع جلسه، وارد فضای مجازی بشوید؛

  یش پدر صورت عدم امکان شرکت در جلسه حتما اطالع رسانی کنید. اگر میزبان هستید و مشکلی

 نیدآمده که مانع حضورتان می شود بنا به صالحدید و حساسیت موضوع و شرکت کنندگان می توا

رکت شیک نفر جایگزین خود داشته باشید و اگر امکان چنین کاری وجود ندارد در اسرع وقت به 

عدم حضورتان  . اگر شرکت کننده هستیدکنندگان اطالع رسانی کنید و برنامه جایگزین را اعالم نمایید

وای جلسه حتمرا اطالع دهید و یا اگر امکان دارد فردی را جایگزین کنید. در غیر این صورت معموال 

ست اطالع اضبط می شود که می توانید بعدا از آن استفاده کنید. اگر هم تاخیر خواهید داشت بهتر 

نکه وسط . اگر با تاخیر وارد جلسه می شوید به جای آدهید که در ابتدای جلسه منتظرتان نباشند

جلسه دچار  ید تا فرایندصحبت ها بپرید بهتر است در اتاق گفتگو سالم کرده و ورودتان را اعالم کن

 ؛اختالل نشود

 جلسات مجازی  معموال. ورود تک تک افراد را تایید کنید و خوش آمد بگویید. منتظر کلیه افراد بمانید

اخیر در سرموقع شروع می شوند. اگر مطمئن هستید که تعداد قابل قبولی از افراد حاضر هستند، ت

 ؛نداشته باشیدشروع جلسه 

 انتخاب ا رمحلی آرام بشوید بهتر است  اضرتوانید از هر مکانی در جلسه مجازی ح با وجود اینکه می

  ؛که سرو صدا و عوامل حواس پرتی موجب از دست دادن تمرکز و آرامش تان نشود کنید

 ملکرد سیستم در ابتدای جلسه و ورود افراد با آنها سالم و احوالپرسی داشته باشند تا بدین طریق ع

 ارتباط آنها را چک کرده باشید؛صوتی و برقراری 
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 ه اگر در جلسه تصویری شرکت می کنید الزم است که ظاهر و پوشش مناسبی داشته باشید. گرچ

ی و این مساله به اندازه جلسات حضوری دارای اهمیت نمی باشد اما خوب است که جنبه حرفه ا

 رسمی کار را در نظر بگیرد؛

 ل و یا نرم صفحه ایمیاک گذاشته اید اطمینان پیدا کنید که اگر صفحه دسکتاپ را با دیگران به اشتر

یگران افزارهای پیام رسان فوری را بسته اید. فکر نمی کنم دوست داشته باشید در وسط جلسه د

از بین می  و دیگران به شما باشند. ضمن اینکه تمرکز خودتان و دیگران را شاهد پیام های همسرتان

 برد؛ 

 شناسند، یا  رکت کرده اند که آنها را نمی شناسید و آنها نیز یکدیگر را نمیاگر افرادی در جلسه ش

رفی بایستی معخودتان آنها را معرفی بکنید و یا از شرکت کنندگان بخواهید خودشان را معرفی کنید. 

د و در سعی کنید نام افراد را در خاطر بسپاریمختصر و محدود به یکسری اطالعات ضروری باشد. 

 نامشان را بیاورید؛طی جلسه 

  به  به بحث های حاشیه ای کشیده بشوید، سعی کنید بحث راجلسه ممکن است چند مرتبه  حیندر

 موضوع اصلی بازگردانید و مدیریت زمان را مورد توجه قرار دهید؛

 مشخص صحبت کنید و در میکروفون صحبت کنید. فریاد نزنید؛ 

 نید؛فرد گوینده به پایان برسد و سپس صحبت ک وسط حرف دیگران نپرید. اجاز بدهید صحبت های 

 د، شما فردی شروع به صحبت نکرکل جمع است، برای چند ثانیه صبر کنید و اگر  یاگر مخاطب سوال

 شروع کنید؛

  مکان ا موجود تا بررسی بشود که آیا در بازه زمانیحتما بیان کنید  استطوالنی شما اگر صحبت

بت در جلسات مجازی سعی کنید موجز صحبت کنید تا فرصت صحمطرح شدن آن وجود دارد یا خیر. 

 برای دیگران نیز فراهم باشد به عالوه اینکه جلسه خسته کننده نشود؛

 در زمان عدم صحبت میکرفون خود را در حالت سکوت قرار دهید؛ 

 گاه . اگر ارتباط تصویری است سعی کنید به دوربین نبه صحبت های دیگران به خوبی گوش کنید

 کنید؛

 ما برای اشناتر هستند راحت تر است استفاده از شوخ طبعی برای جلساتی که اعضای آن با یکدیگر آ

 شید؛جلسات رسمی تر و جلساتی که افراد همدیگر را نمی شناسند، احتیاط را در نظر داشته با

  با آنها می  مرتبطشرکت کنندگان را بشناسید و محتوا و فرایند جلسه را بر اساس آنچه نیاز دارند و

 باشد تنظیم کنید؛

 سکوت را رعایت کنید )مکالمه حاشیه ای، زنگ تلفن، صدای کاغذ و صندلی(؛ 

  بپرهیزید؛در ارایه تان ویر شلوغ ارنگ های روشن و تصاستفاده از از 

 دامس را نسبت به حرکات عصبی خود آگاه باشید. بعضی افراد با خودکار بازی می کنند، بعضی ها آ

 تانه می جوند؛سرسخ
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  .د در در صورت نیاز به نوشیدن جرعه ای آب، می توانیاز خوردن در طی جلسه مجازی بپرهیزید

 زمانی که نوبت صحبت فرد دیگری است، این کار را انجام دهید؛

 زمانی را برای پاسخگویی به سواالت در نظر بگیرید؛ 

 جلسه موکول  تگو درباره آن را به بعد ازاگر مساله ای شخصی بین شما و فرد دیگری به وجود آمد، گف

 کنید؛

 ه جلسه ای اگر یکی از اعضای تیم در طی جلسه اشتباهی انجام داد، خطابه گویی و موعظه کردن را ب

 خصوصی با آن فرد موکول کنید؛

 به هیچ وجه تسلط خود بر امور و احساساتان را از دست ندهید؛ 

 ک چبگیرید. به این ترتیب فرصت خوردن، نوشیدن، نی زمان استراحت در نظر برای جلسات طوال

  کردن گوشی و یا دستشویی رفتن وجود دارد؛

 ا ر. حرکت و جنب و جوش تان وقتی جلسه تصویری است و صحبت می کنید، به دوربین نگاه کنید

  ؛در طی جلسه محدود کنید

 برنامه پشتیبان در مواجهه با چالش ها داشته باشید؛ 

 ام کنید. حواستان به ساعت باشد؛جلسه را سرساعت تم 

  ز شرکت اگر کلیه موضوعات در طی جلسه بررسی نشدند اترک کردن جلسه را بدهید. به افراد فرصت

لسه ای دیگر . ترجیحا ادامه کار را به جکنندگان بپرسید که آیا امکان حضور بیشتر دارند و یا خیر

 ؛موکول کنید

 رکت کننده تشکر کنید؛در پایان جلسه به عنوان میزبان و یا ش 

  .ه نسبت بدر برخی مواقع شرکت کنندگان از فرهنگ های مختلف و یا زبان های متفاوت هستند

 تفاوت ها هوشیار باشید؛

  نندگان را با شرکت ک ضبط شده از جلسه فایل صوتی و تصویریبعد از جلسه خروجی های جلسه و یا

در ا را به اشتراک بگذارید. خروجی ها و مستندات جلسه متعلق به حاضرین در جلسه می باشد، آنه

 اختیار دیگر افراد قرار ندهید.
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 تسهیلگری مجازی

 مجازی کمک به اعضای گروه برای رسیدن به اهداف دلخواه شان در بستر مجازی است.  یتسهیلگر

 

 تفاوت تسهیلگری دیجیتال، تسهیلگری مجازی و تسهیلگری چهره به چهره

یکی از بزرگ ترین مسایل درباره تکنولوژی این است که می تواند فرایند های موجود را دیجیتال نماید و یا 

بطه با فرایند های انسان محور مانند توسعه جامعه در راکامال روش های جدیدی برای کار کردن را خلق کند. 

زیرا که انسان ها  هیجان زده نشویملربا های دسازمانی بهتر است خیلی از بابت تکنولوژی  وسعهمحلی و یا ت

در ادامه برخی از مزایا و معایب هر حرف اول را می زنند و در انتخاب استفاده از تکنولوژی بایستی دقت نمود. 

انواع تسهیلگری دیجیتال، مجازی و چهره به چهره ارایه شده است تا بتواند به شما در انتخاب مناسب از یک 

 تر کمک بکند.

 گری چهره به چهرهتسهیل

تسهیلگری چهره به چهره متکی به تعامالت انسانی است که در یک مکان و در یک زمان مشخص روی می 

 دهد. 

 مزایا:

 ایجاد ارتباط 

 بستر/زمینه مشترک 

 دسترسی به زبان بدن و پیام های غیر کالمی 

 مجازی تسهیلگری

 تفاوت تسهیلگری دیجیتال، مجازی و چهره به چهره

 هنر تسهیلگری مجازی

 دیجیتالابزارها و تکنولوژی های تسهیلگری 
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 افزایش تاثیر گذاری و مشارکت 

 معایب:

 تعامل کوتاه مدت 

  زمان برهزینه مالی سفر و 

 آسیب به طبیعت 

 مستند سازی دستی 

 محدودیت تعداد شرکت کننده 

نظر چهره به چهره برای شرایطی که دستور جلسه ای خاص و مشخص مدبه عبارتی جلسات و کارگاه های 

ره به چهره است مناسب می باشند. وقتی نوبت به فرایند های طوالنی تر و پیچیده تر می رسد، تعامالت چه

 ا ادامه می دهند.ارتباطات دایمی می شود برای اطمینان از اینکه اعضا بعد از کارگاه اقدامات ره تکمیل کنند

 

 تسهیلگری مجازی

 ی شوند.برگزار مو از راه دور تسهیلگری مجازی شامل جلسات و کارگاه هایی می شود که به صورت مجازی 

 . جلسات اسکایپ،استبه عبارتی شامل تعامالت بین افراد از مکان های مختلف در یک زمان خاص 

 ومیتینگ و گوگل هنگ آت نمونه پلتفرم های میزبان جلسات هستند. گوت

 مزایا:

 مانی برای سفر کردن هدر نمی رودز -افزایش عملکرد 

 حذف هزینه های سفر و هزینه های مرتبط با آن 

 نی درباره تدارکات جلسه مانند مکان برگزاری، پذیرایی،...نداشتن نگرا 

 عدم نیاز به مستند سازی دستی بعد از جلسه 

 معایب:

 زمان محدود تعامل 

 یری مخصوصا اگر جلسه تصو محدودیت ارتباطی چهره به چهره و دسترسی به پیام های غیر کالمی

 نباشد

  فرصت های محدود تر برقراری ارتباط 

 رقراری ارتباط فرد با فردمحدودیت فرصت ب 

 نیاز به تجهیزات تکنیکی مانند سرعت اینترنت باال و ابزارهای جلسه مجازی 
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ا تعداد برای جلسات و کارگاه هایی بتقریبا همانند تسهیلگری چهره به چهره، جلسات تسهیلگری مجازی 

 محدود شرکت کننده و هدف مشخص مناسب می باشد. با این وجود، تسهیلگری مجازی مهارت های خاص

ین جلسات در اافراد از نقاط دور و متفاوتی ممکن است مربوط به دنیای مجازی را نیاز دارد مخصوصا که 

 شرکت بکنند.

 

 تسهیلگری دیجیتال

یجیتالی تسهیلگری دیجیتال اصطالح چتری است که تسهیلگری چهره به چهره با به کارگیری پلتفرم های د

را  وریف، تسهیلگری مجازی و تسهیلگری غیرهمزمان مانند تبادل ایمیل و پیام های "اسپیسو ها"مانند 

الت از راه زمان با تعامبه عبارتی تسهیلگری دیجیتال ترکیبی از همکاری همزمان و غیر همشامل می شود. 

یجاد می انزدیک می باشد که فرصت های بی نهایتی برای تسهیلگر جهت تعامل با شرکت کنندگان دور و یا 

 کند.

 مزایا:

 افزایش انعطاف پذیری 

 تعداد شرکت کنندگان نامحدود 

 توانایی برقراری ارتباط چند طرفه همزمان و غیر همزمان 

 جلسه و کارگاه بلکه قبل و بعد از آن زمان تعامل وسیع نه تنها در طی 

 فرصت ترکیب رویکردهای مختلف 

 کاهش نیاز برای مستند سازی بعد از جلسه 

 حمایت از سبک های مختلف شخصیتی، سبک های یادگیری و ارتباطی 

 معایب:

 تسهیلگر باید عالقه مند به یادگیری و به کار گیری آن باشد 

  اینترنت باال و مجهز بودن کلیه شرکت کنندگاننیاز به تجهیزات تکنیکی مانند سرعت 

تغییر سازمانی  تسهیلگری دیجیتال برای دوره های طوالنی تر مشارکت مانند برنامه های یادگیری و فرایندهای

 مناسب می باشد. 
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 هنر تسهیلگری مجازی

 ای برقراری ارتباط با شرکت کنندگان، گوش کردن با دقت به حرف هیکی از راه  -برقراری ارتباط

 دخیل نمودن صحبت هایشان در محتوای جلسه است. وقتی شرکت کنندگانهای شرکت کنندگان و 

دا حس امنیت و راحتی پیاحساس بکنند که شنیده شده اند و کسی به حرف شان توجه کرده است 

 و با تسهیلگر و دیگر اعضای جلسه ارتباط برقرار می کنند.می کنند 

  

ت یا بخش خوش آمد گویی و معرفی شرکت کنندگان می توانید در رابطه با تجربیابرای مثال در 

ه سوال بپرسید که مرتبط با موضوع جلسه است. سپس در میانه جلسه، ب خودشاناطالعاتی از 

تر درخواست  اطالعاتی که در ابتدا توسط آنها به اشتراک گذاشته شد اشاره کنید و یا اطالعات جزیی

و به آنچه  کنید. بدین طریق شرکت کنندگان در می یابند که شما از همان ابتدا آنها را شنیده اید

 ند، توجه داشته اید. ابراز کرده ا

 

ه اید وقتی که در یکی دیگر از راه های برقراری ارتباط به زبان آوردن نام افراد است. تا حاال دقت کرد

یشتر جلسه حضوری اسمتان را عنوان می کنند، گوش هایتان تیز می شود و به آن قسمت از بحث ب

 تد. مجازی هم دقیقا همین اتفاق می افتوجه می کنید. در جلسات 

 

ها با مطرح آند. نمطرح می کن در طی جلسه صراحتامجازی موثر، نام افراد را به مراتب و  انتسهیلگر

ردن نظرت علی، خیلی ممنون بابت اضافه ک"کردن نام افراد، شخص گوینده را تایید می کنند مانند 

مانه یادته س"مانند  آنها بین صحبت های گفته شده و محتوا ارتباط برقرار می کنند. "به موضوع بحث

   . "در مورد رفع مشکالت فنی پرسیده بودی. این یکی از راهکارهاست

 

  به جلسه می پیوندند به طور قتی شرکت کنندگان از مکان های مختلف و -فضای باهم بودنایجاد

وهی و با ند. بنابراین تسهیلگر بایستی تالش کند فضای گرناخودآگاه احساس غریبگی و تنهایی دار

ک تجربه یهم بودن را برای شرکت کنندگان ایجاد بکند به گونه ای که افراد احساس کنند بخشی از 

 با این وجود حس عضوی از می باشد مشترک هستند. گرچه فضا مجازی است و مدت جلسه کوتاه

 گروه بودن، تجربه یادگیری بهتری ایجاد می کند. 

 

درباره یک تجربه و یا ایجاد گروه های کوچک  سنجی گروهیانجام یک نظر از طریق  این کار می تواند

تشکیل گروه های کوچک می تواند به صورت دو یا سه نفر برای گفتگو درباره یک موضوع تحقق یابد. 

در اتاق های جلسات  ی کوچکگروه ها تشکیلگروه های دو نفره و چت خصوصی با یکدیگر و یا حتی 
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یلگر محیط شبکه سازی بیشتری را برای شرکت کنندگان تفکیک شده صورت بگیرد. هر چه تسه

 فراهم کند، خروجی کار بهتر می شود.

    

 می شود که تسهیلگر در جلسات مجازی نمی تواند پیام های  چنین برداشت -خواندن زبان غیرکالمی

رکت شدریافت بکند. درست است که تسهیلگر و غیرکالمی شرکت کنندگان را به دلیل ندیدن آنها 

وانند تکنندگان آنگونه که در جلسات حضوری ارتباط چشمی برقرار می کنند در جلسات مجازی نمی 

اور اشتباه با این وجود این مساله که تسهیلگر نمی تواند ببیند چه اتفاقی می افتد یک عمل کنند ب

ند. با این برگزاری جلسات خدمات تصویری نیز ارایه می دهبه عالوه بسیاری از اپلیکیشن های است. 

لیل سرعت دنداشته باشند و یا به را وجود ممکن است برخی شرکت کنندگان تمایل به استفاده از آن 

 پایین اینترنت نتوانند از این خدمات استفاده بکنند. 

 

برخی از روش های محسوسی که به تسهیلگر نشان می دهد که آیا شرکت کننده درگیر بحث و 

ای کالمی پاسخ هدر پاسخگویی به سواالت نظر سنجی، در در اتاق گفتگو، فرایند شده است می تواند 

رتباطش اهمچنین تسهیلگر می تواند ببیند که چه کسی . نمایان بشودو دیگر فعالیت های یادگیری 

 توضیح روش های غیرمحسوس برقرار است و چه کسی ارتباطش قطع شده است و یا حضور ندارد.

لگر روی شرکت کنندگان تمرکز داشته باشد می تواند به طور کمی سخت تر است. اگر تسهی

ل ها درگیر موضوع شده است یا نه. به عنوان مثال تحلیغیرمحسوس بفهمد که کدام شرکت کننده 

 و یا نظراتی که شرکت کنندگان به بحث اضافه می کنند و یا سواالتی که می پرسند.

 

 جازی موثر سعی می کنند محیط یادگیری مطلوبی را برای شرکت تسهیلگران م -تنظیم انتظارات

. آنها به شرکت کنندگان فراهم آورند. یکی از راه های انجام آن، تعیین انتظارات در ابتدای جلسه است

رکت شکنندگان اعالم می کنند که فضای جلسه تعاملی می باشد و مشارکت فعال آنها الزم است. 

سط وت کنندگان را دعوت به مشارکت در فرایند یادگیری می کنند. برخی از اقدامات قابل انجام

 تسهیلگر شامل موارد ذیل است:

o به گروه کمک می کند در ابتدا یکسری اصول را تعیین کنند؛ 

o خاطر نشان می کنند که جلسه تعاملی است؛ 

o ن می انتظار را با شرکت کنندگان در میار جلسه و خروجی های مورد واهداف، موضوع، دست

تصر گذارد حتی اگر قبل از جلسه با آنها به اشتراک گذاشته شده است مجددا به طور مخ

 مروری بر آنها خواهد داشت؛
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o نند تعلیمات و دستورالعمل های الزم برای جلسه را به شرکت کنندگان اعالم می کند ما

نید و یا است، اسم تان را در بخش گفتگو تایپ ک "بله"اینکه اگر پاسخ تان به سوال مذکور 

 بزنید.  "بلند کردن دست "اگر سوالی دارید روی دکمه 

 

ود مورد آخر دارای اهمیت بیشتری است چرا که در فضاهای مجازی طرق متنوعی برای تعامل وج

ان دچار ندگدارد و اگر از ابتدای جلسه شرایط و نحوه تعامل در جلسه توضیح داده نشود، شرکت کن

چه بسا به  سردرگمی می شوند و احتمال اینکه ساکت بمانند و اقدامی انجام ندهند افزایش می یابد.

 دلیل خجالت از انجام حرکتی اشتباه از مشارکت خودداری کنند. 

 

 جازی موثر سعی می کنند از کلیه ابزارهای بستر نرم تسهیلگران م -استفاده از ابزارهای نرم افزار

واهند که در آنها به طور مکرر از شرکت کنندگان می خجلسه به نفع کار خود استفاده ببرند.  افزاری

ارایه نظر  نظر سنجی شرکت کنند، در اتاق گفتگو پیام بگذارند، دستشان را برای پرسیدن سوال و یا

ریق تسهیلگر ط و یا هر خدمات دیگری که نرم افزار ارایه می دهد را به کارگیرند. از این باال ببرند

اده از این اطمینان می یابد که شرکت کنندگان همچنان در جلسه و در ارتباط هستند. به عالوه استف

 ابزارها فضای جلسه را تعاملی تر کرده و باعث حس خستگی و کسالت نمی شود. 

 

 ر در کی دیگر از مواردی که می تواند شرکت کنندگان را درگیی -به اشتراک گذاری مثال های مرتبط

د، یا قرار است جلسه نگه دارد محتوای مرتبط با نیازهای آنها است. اگر الزم است مهارتی را یادبگیرن

و خواسته  برای رفع مشکلی راهکاریابی داشته باشند و یا تصمیمی گرفته بشود، هر چقدر به نیازها

و داستان های  استفاده از مثال هاهای آنها نزدیک تر باشد احتمال جلب توجه آنها بیشتر خواهد بود. 

رکت خود شمرتبط با زمینه موضوع جلسه می تواند مفید باشد. تسهیلگر می تواند از مثال های 

 کنندگان استفاده بکند.

 

 ا را به کار می گیرند تفاده از مهارت کالمی نهایت استتسهیلگران حرفه ای موثر  -استفاده از صدا

یستی به با صدای تسهیلگرانکنندگان در فضای مجازی برقرار کنند.  بتوانند ارتباط خوبی با شرکت

دا، لحن د تا بتوانند توجه شرکت کنندگان را در کل جلسه حفظ کنند. تن صقدری درگیر کننده باش

 بیان، سرعت، بلندی و کوتاهی صدا همگی نقش مهمی دارند. 

 

با انرژی داشته باشند و بتوانند آن را به شرکت کنندگان منتقل  لحنتسهیلگران مجازی بایستی 

یکی از روش های بررسی  .به نظر برسندو خوشایند کنند. آنها می خواهند که دارای اعتماد به نفس 

میزان تاثیرگذاری صدای تسهیلگر این است که صدا ضبط شود و بعد از آن مجدد به آن گوش داده 
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آیا برای شنیدن آسان و شفاف است؟ آیا سرعت یتان جلب توجه می کند؟ شود. ببینید که آیا برا

ها مانند  یا تکرار یکسری از واژه "اِ"حواستان به اصواتی مانند صحبت کردن تان زیاد است یا کم؟ 

 د. باش "در واقع"، "مثال"

 

  ر حالیکه اکثر کارشناسان می گویند انجام چند کار در یک زمان را هر کسی نمی د -موثرچندکاره

مان در حال این مهارت برای تسهیلگر مجازی ضروری است. اتفاقات زیادی در یک زتواند انجام بدهد، 

 زمان، نظرات د اعم از محتوا، فعالیت ها،یستی به همه آنها توجه داشته باشوقوع است که تسهیلگر با

وثر بودن شرکت کنندگان، و هر موردی که در فضای برنامه نرم افزار در حال وقوع است. چندکاره م

دگی دارند، ترکیبی از آمادگی و سرعت است. تسهیلگرانی که این کار را به خوبی انجام می دهند آما

 هستند.  حرفه ایتمرین کرده اند و 

o  :وی کمک می لگر به چندکاره بودن اختصاص زمان کافی برای آماده شدن تسهیآمادگی

مشخص  کند. تسهیلگران ماهر از قبل برنامه ریزی می کنند، محتوا و فرایند کاری شان را

تقر نرم افزار را چک می کنند، در محیط مناسب مستقر عاری از حواس پرتی مسمی کنند، 

 می شوند، فایل های اضافی روی صفحه دسکتاپ را می بندند. 

 

o ای هران ماهر از قبل با ابزارهای فضای مجازی تمرین می کنند و تکنیک تمرین: تسهیلگ

ان بهبود شکه بدانند مهارت تسهیلگری خود را می سنجند. آنها به اندازه ای تمرین می کنند 

 یافته است. 

 

o  :ه طور بتسهیلگران مجازی موثر در هر آنچه انجام می دهند حرفه ای هستند. اگر حرفه ای

دنبال به یا  وکامل با ابزارها آشنا باشند دیگر الزم نیست در زمان استفاده مکث داشته باشند 

فحه صچیزی بگردند. در تایپ کردن مهارت دارند و الزم نیست که برای تایپ هر لحظه به 

 . کیبورد نگاه بکنند

 

 مثال چالش های پیش بینی نشده می تواند در طی جلسات مجازی رخ بدهد -مدیریت تکنولوژی .

یک ارتباط یکی از شرکت کنندگان قطع بشود، یک فعالیت آنگونه که انتظار می رفت پیش نرود، 

صدای تلفن در پس زمینه و یا کار داشتن یکی از عامل حواس پرتی در محیط ایجاد بشود مثال 

انواع چالش ، انتظار وقوع حداقل یک تا چند تا از زمان جلسه. تسهیلگران مجازی موثر ران درهمکا

چالش ها فرصتی هستند برای از قلمروی دنیای مجازی هستند.  یبخشچالش ها ها را دارند. در واقع 

تسهیلگران د. اینکه تسهیلگر خود را آرام نگه دارد، مساله را حل بکند و تمرکز خود را به جلسه برگردان

موثر بر اساس آمادگی و تمریناتی که انجام داده اند همیشه برنامه دیگری دارند تا در مواجهه با چالش 
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ها اقدامات الزم را به کار گیرند. اگر اینترنت شان قطع بشود، دوباره متصل می شوند. اگر یک فعالیت 

 یت دیگری را جایگزین بکنند. ممکن است فعالبر طبق پیش بینی جلو نرود، انعطاف دارند و 

 

 اگر چالش موردی باشد که حتی با آمادگی قبلی هم حل نشود، تسهیلگر سعی می کند در حین

 د:یباید موارد ذیل را انجام بده در چنین مواقعیآرامش با آن مواجه شود. 

o آرام باشید و نفس عمیق بکشید؛ 

o  است؛به شرکت کنندگان اعالم کنید گه چه اتفاقی افتاده 

o برنامه پشتیبان را اجرا کنید؛ 

o لحظاتی را برای راهکاریابی صرف کنید؛ 

o  تا راهکاری بیابید.زمان استراحت کوتاهی بدهید 

مشکل  در برخی مواقع مسئول فناوری در دسترس می تواند مشکل را حل بکند ولی در هر صورت اگر

نگ می برای برگزاری جلسه هماه پابرجا بود، تسهیلگر مشکل را اعالم می کند و زمان دیگری را

 کنند. 

 

 نولوژی های تسهیلگری دیجیتالابزار ها و تک

خبر بد این  خبر خوب این است که تسهیلگران به گستره ای از ابزارها برای انتخاب دسترسی دارند و البته

زل را شامل از پا یاست که هر کدام از این ابزارها به طور جداگانه یک قسمت مساله را حل می کنند و بخش

د این مرحله ای نزدیک ابزارها یکپارچه بشوند کما این که برخی از شرکت ها وار می شوند. شاید در آینده

 شده اند. 

 سروی ی رایگانی مانند گوگل فرمز، سروی مانکی، بزارهاا -پرسشنامه های پیش از و پس از کارگاه

 الی هستند.تایپ فرم جهت طراحی پرسشنامه های کوتاه عپلنت و 

 رم افزاری مانند اسکایپ، گوگل هنگ آوتس و زوم ابزارهای مناسبی نبرنامه های  -جلسات مجازی

 برای برگزاری جلسات هستند.

 یامر برای برقراری ارتباط و تعامل در بین  س اپ وبرنامه هایی مانند اسلک، وات -پیام رسانی فوری

 هستند.و پروژه کاربردی و کارا کارگاه  جلسات، توالی

 به اشتراک گذاری اسناد و محتوا برنامه هایی مانند دارپ باکس، گوگل  وبرای تبادل  -مدیریت منابع

 درایو بسیار کمک کننده هستند.
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 گزارش یافته ها و به اشتراک اورپوینت و گوگل اسالید نرم افزارهایی مناسب برای پ -مستند سازی

به  سیاری از برنامه های جلسات مجازی امکانگذاشتن آنها با شرکت کنندگان هستند. ضمنا ب

 اشتراک گذاشتن فایل های صوتی و تصویری ضبط شده از جلسه را دارند.

 پیشرفت پروژه و مدیریت  ابزارهایی مانند ترلو، بیس کمپ و جیرا کمک می کنند که -مدیریت پروژه

  روال کار را انجام بدهید. 

یگر جلسات و اصول ارید اطالعات بیشتری در رابطه با جلسات مجازی، مزایای آنها، تفاوت آنها با داگر تمایل د

 جلسات مجازی کسب کنید می توانید محتوای ارایه شده در جلسه مجازی را مطالعه نمایید. 
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 وب کنفرانستعریف 

 شرکت جلسات در یا برگزار را خود جلسات اینترنت طریق از دهد می امکان کنندگان شرکت به وب کنفرانس

 ،VoIPاساس بر را دور راه از جلسات این. شود می شناخته آنالین مالقات افزار نرم عنوان به چنینهم. کنند

 انجام می دهند.  نمایش صفحه و فایل گذاری اشتراک فوری، رسانی پیام ویدیویی، کنفرانس

وب نرم افزارهای . است ضروری تجاری هایی فعال در حوزههاسازمان از بسیاری برای وب کنفرانس هایبزارا

 با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. راحتی به دور راه از تا سازد می قادررا  نفعانذی و مشتریان کارمندان، کنفرانس

 ها و یا افراد کاربرد دارند. چنین در حوزه های آموزشی، سازمانی و غیر سازمانی بین گروهها هم وب کنفرانس

آشنا می شویم و همچنین به معرفی تعدادی از نرم  وب کنفرانسها، کاربردها و مزایای در این بخش با ویژگی

می پردازیم. امکانات و ویژگی های نرم افزارهای وب دایما  2020ها در سال افزارهای بازار و قابلیت های آن

همگام با تغیرات محیطی و نیاز کاربران در حال تغییر و به روز رسانی می باشند. نمونه بارزی که موجب جهش 

می باشد یعنی زمانی که  2020در سال  19زی در آینده نزدیک می شود، شیوع ویروس کرونا در دنیای مجا

برای کنترل و از بین بردن این ویروس، رعایت فاصله اجتماعی و قرنطینه نقش اساسی داشت و بر این اساس 

تعطیل و آموزش  افراد در اکثریت کشورها ناگزیر به رو آوردن به دنیای مجازی شدند. در این دوران مدارس

آنالین جایگزین شد، ادارات و شرکت ها تعطیل شده و دور کاری صورت گرفت. این رویداد پیش بینی نشده 

هنگام، زوایای جدید نگرشی و عملکردی را به روی انسان گشود و هجوم برای استفاده از دنیای مجازی و نابه

 را به همراه داشت.  وب کنفرانساز جمله 

 کنفرانسوب 

 کاربردها و مزایا

 ویدیوو کنفرانس  وب کنفرانستفاوت 

 ویژگی های مقایسه ای جهت انتخاب نرم افزار مناسب

 کنفرانس  وبمعرفی کاربردی ترین نرم افزارهای 
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سعه یافته سخت از دنیای فیزیکی به مجازی برای بسیاری از کاربران مخصوصا در جوامع کمتر تو انتقال و گذر

نی شرکت های تر می باشد اما وقایعی از جمله شیوع ویروس کرونا این گذار را شتاب می دهد. در چنین دورا

  شان می شوند.نیز تشویق به توسعه و بهبود خدمات وب کنفرانسارایه دهنده خدمات 

ند در قبال چالش ها رو به روز در حال گسترش می باشد و در دنیای رقابتی امروز هر چه بتوانتعداد این شرکت

ایند موفق تر خواهند های استفاده از این ابزارها بهتر پاسخ گو باشند و امکانات راحت تر و ارزان تری ارایه نم

 رایه می دهند.   بود. در این بین برخی از شرکت ها خدمات رایگان نیز ا

 کیفیت املش این مثال عنوان به. هایی داشته باشندممکن است محدودیت وب کنفرانس رایگان هایافزار نرم

 در معموالً های غیررایگانپلتفرم. است جلسات اندازه در محدودیت و کمتر های ویژگی صدا،/  فیلم پایین

 بهتری منیتا و عملکرد و هستند برخوردار بیشتری های ویژگی از وب کنفرانس رایگان افزار نرم با مقایسه

 فقط نالینآ جلسات اگر خصوص به هستند، مضر ای هزینه نظر از ترکوچک های شرکت برای هاآن اما. دارند

ت بگیرد که به همین دلیل نیاز است انتخاب درست صور .باشد نیاز مورد نفر چند توسط بعد و حاضر حال در

 در این مطلب برخی از معیارهای کمک کننده در انتخاب وب کنفرانس مطلوب ارایه شده است. 

 2020در سال  چنین الزم به ذکر است که در این مبحث برخی از معروف ترین و کاربردی ترین نرم افزارهاهم

امکاناتی که  وده است. برای راحتی خواننده مختصری در رابطه با نرم افزار در سطج جهانی و ایران معرفی ش

ر پایان معرفی چنین خوانندگان می توانند از آدرس وبسایت فراهم شده دفراهم می آورد، آورده شده است. هم

ای دسترسی ه برهر نرم افزار جهت کسب اطالعات بیشتر استفاده نماید. کاربران در ایران الزم است بدانند ک

ها رخی از آنبه برخی از نرم افزارهای جهانی نیاز به استفاده از وی پی ان )فیلترشکن( دارند. همچنین ب

یز تعریف نخدمات کامال رایگان دارند مانند اسکایپ و گوگل هنگ اوت. برخی دیگر خدمات رایگان محدودی 

ورت می گیرد صیرات قیمتی که در ارایه خدمات کرده اند و برخی فاقد این خدمات می شوند. اما به دلیل تغی

ا و فیلتر بودن و همچنین فیلتر بودن برخی از آنها مبنی بر مقتضیات زمانی از طرح جزییات مربوط به قیمت ه

افزار اطالعات  این نرم افزارها پرهیز شده است. اما خوانندگان می توانند از طریق مراجعه به سایت هر نرم

 یند.   مرتبط را کسب نما

 

 کاربردها و مزایا

 :است زیر موارد شامل وب کنفرانس افزار نرم برای ویژه کاربردهای

 وبینار یا ارائه 

 کنفرانس های تماس 

 کننده شرکت چندین با ویدئویی جلسات 
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 آموزش و محصول دموی اجرای 

 دور راه از کارمندان با یک به یک جلسات 

 رو در رو مشتری پشتیبانی 

 :از عبارتند وب کنفرانس افزار نرم از استفاده برتر مزیت سه

 پیشرفته ارتباطات 

 سفر هزینه کاهش 

 راندمان افزایش 

 عبارتند از: وب کنفرانسمهم ترین اقدامات و توانایی های 

 فیلم و صدا کیفیت

 یک یلمف و صدا کیفیت. کند تسهیل را ویدیویی کنفرانس و صوتی های تماس باید وب کنفرانس افزار نرم

 در را افزار نرم زا استفاده باند پهنای باید چنینهم خریداران. گیرد قرار توجه مورد باید که است اساسی عامل

 .بگیرند نظر

 صفحه گذاری اشتراک

 .بگذارند اشتراک به کنندگان شرکت با را خود نمایش صفحه بتوانند باید جلسه مجریان

 آنالین جلسات

. کنند آغاز را بداهه جلسات یا دهند ترتیب را جلسات تا دهد می اجازه کاربران به وب کنفرانس افزار نرم

م افزار را کردن در فضای نر صدا بی امکان و کنند شرکت جلسات در راحتی به بتوانند باید کنندگان شرکت

شرکت  مهه اما شود می ارائه برخی توسط( ها ضبط بارگیری یا ذخیره و) جلسات ضبط امکان. داشته باشند

 را آنها زهاینیا جلسات ضبط که شود حاصل اطمینان تا کنند تحقیق باید خریداران. کنند نمی را کار این ها

 .کند می برآورده

 همکاری

 ضار،ح نظرسنجی زنده، گپ مانند همکاری های ویژگی شامل وب کنفرانس افزاری نرم محصوالت از بسیاری

 .است فایل اشتراک و پاسخ و پرسش

 

 امنیت
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 های ویژگی .دارند احتیاج بیشتری امنیت به که قوانین و اصول سخت گیرانه دارند سازمان هایی و ها شرکت

 هستند. کنندگان شرکت های لیست و مجوزها کاربر، هویت احراز شامل و محرمانه امنیتی

 تحرک

 دسترسی انامک این. دهند می ارائهنیز  همراه تلفن برنامه یک وب کنفرانس افزاری نرم محصوالت از برخی

 این کاربران هب دیگر برخی. دهد می را لوحی رایانه یا همراه تلفن دستگاه طریق از ویدیویی جلسات به آسان

 یک طریق زا یا بگیرند، تماس( صدا طریق از فقط) همراه تلفن های دستگاه طریق از که دهند می را امکان

 .استفاده کنندبتوانند از برنامه  همراه تلفن متناسب با وب پیوند

 :از عبارتند ها ویژگی سایر

 اسالید نمایش 

 ضبط و جلسه ریزی برنامه 

 زنده گپ 

 مخاطب تعامل های ویژگی 

 پرونده گذاری اشتراک 

 

 و کنفرانس ویدیو وب کنفرانستفاوت 

 وبینار و آموزش ارائه، شامل این. شد می گفته "بسیاری نسبت به یک" تعامل به سنتی طور به وب کنفرانس

صلی را بازی ارایه کننده نقش ا اما کنند شرکت "بلند کردن دست" یا گپ طریق از توانستند می افراد. بود

 طور به کنندگان، شرکت بین چهره به چهره تعامل به سنتی طور به ویدئویی کنفرانس مقابل، در. می کرد

 .دارد اشاره کوچک گروه یک یا نفر دو معمول

 

 فقط دیگر سوب کنفران. است مبهم ویدئویی کنفرانس هایافزار نرم و وب کنفرانس هایافزار نرم بین خط این

: 1 اتجلس گروهی، بحث شامل اکنون اصطالح این. شود نمی اطالق اختصاصی ارایه دهنده یک با تماس به

 دهند یم ارائه را وب کنفرانس های ویژگی هم آنالین جلسات فروشندگان بیشتر. است ویدیویی تماس و 1

 های یویژگ هم و( جلسه اداره بزرگ، های گروه به ارائه نمایش، صفحه گذاری اشتراک مثال عنوان به)

 (.طرفه دو صوتی و فیلم مثالً) ویدیویی کنفرانس
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 ویژگی های مقایسه ای جهت انتخاب نرم افزار مناسب

 کیفیت صدا و تصویر

 احساس واهندخ می کاربران. است برخوردار ای ویژه اهمیت از وب کنفرانس افزار نرم برای فیلم و صدا کیفیت

. است آن لیاص جزء نیز کیفیت با فیلم و دارند کنندگان شرکت سایر با چهره به چهره های مکالمه که کنند

 که ببرد رهبه ابزارهایی از تواند می افزار نرم این خود شما، میکروفون یا Webcam وبکم کیفیت از فراتر

 رکتش برای خودکار صدای شدن قطع ،سروصدای اضافی لغو جمله از شما تجربه کلی کیفیت افزایش باعث

 .شود می کم باند پهنای با کاربران برای تعدیلی تنظیمات و گوینده غیر کنندگان

 به اشتراک گذاری صفحه نمایش

به  لسهج در کنندگان شرکت دیگر با را خود نمایش صفحه دهد می امکان کاربران به صفحه گذاری اشتراک

. است روریضیک ویژگی  خریداران اکثر برای ویژگی این آنالین، جلسات تعاملی تر شدن با. اشتراک بگذارند

. کرد غیرفعال و اجا به ج آسان را آن توانب باید بلکه باشد، باال کیفیت با باید تنها نه صفحه گذاری اشتراک

بران مهم برای کا نیز گذارندب اشتراک به را خود صفحه زمانهم طور به کننده شرکت چندین که ای گزینه

 است، مهم شما یمت برای لهمسأ این اگر. دنده نمی ارائه را ویژگی این بازار در موجود هایابزار همه اما ،است

 .داشته باشد را ویژگی این شما نظر مورد ابزار کهاطمینان یابید  حتما

 دستگاه چند از پشتیبانی

 حال در میشهه های روش با تا می کند پیدا تحول وب کنفرانس افزار نرم بنابراین ،دارند شلوغی زندگی مردم

 های تلفن ها، تاپ پل از بلکه ،خود رومیزی های رایانه از تنها نه خواهند می کاربران. همگام باشد افراد، تغییر

 های یژگیو با کنفرانس وب افزار نرم داشتن. در جلسات شرکت بکنند راحتی به لوحی های رایانه و همراه

 سهولت رایب این، بر عالوه. است ضرورت یک ها شرکت از بسیاری برای ،همراه تلفنهای  اپلیکیشن پیشرفته

 تاشود  همسان سازی تاپ دسک های نسخه با باید وب کنفرانس افزار نرم همراه تلفن های نسخه استفاده،

 .را فراهم آورد کاربران برای جلسات به دسترسی واجرا  در سهولت

 آسان کاربری رابط

 راحتی هب بتوانند باید کنندگان شرکت. است ضروری مشکلی هیچ بدون آنالین جلسات برای استفاده سهولت

 میزبانان، برای ،عالوه بر این. در حال حرکت چه و باشند دفتر کار در چه بپیوندند جلسات به سرعت به و

یز اهمیت حا خوب کاربریاتصال  رابط. روندی ساده داشته باشد باید نیز هاآن مدیریت و جلسات برگزاری

. شودمی هاموجب اطمینان یافتن از مشارکت آن و کند می تسهیل را کنندگان شرکت بین همکاری زیرا است

 ایندیتجربه ناخوش یاکجاست و  "صدابی" دکمه بفهمد تا بگذارد وقت دقیقه چندین خواهد نمی کس هیچ

 .داشته باشد تماس کردن قطع برای
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 گپ

. ماعیاجت های رسانه بسترهای در خصوصی های پیام معمولی تا رسانی پیام از است، گیر همه گپ اکنون

 برقرار اطارتب متن طریق از بتوانند آنالین جلسات در خواهند می چنینهم وب کنفرانس در کنندگان شرکت

 به طالعاتا صدا و سر بی انتقال برای بلکه برداری یادداشت برای تنها نه جلسه در گپ های ویژگی. کنند

 شده یطراح پاسخ و پرسش جلسات در ویژه به جلسه،کلی  جریان قطع بدون کنندگان شرکت سایر و میزبان

 و کنند قراربر ارتباط جلسه از بعد و قبل تا دهد می امکان کنندگان شرکت به چنینهم گپ های ویژگی. اند

 .کنند عمل همکاری برای دیگری وسیله عنوان به

 جلسه ضبط

 ضبط هک جاستاین. کنند شرکت آن در توانند نمی همیشه افراد همه که است این آنالین جلسات واقعیت

 بسیاری اما باشند، داشته دسترسی نامحدود ضبط به توانند می کاربران آل، ایده حالت در. است مفید جلسات

 بعضیاشند. بها می دارای محدودیت برای ضبط و نگهدای فایل ها بر اساس حجم آن رانسوب کنف ابزارهای از

 هاییژگیو یا دنکن محدود کرد ضبط توان می که را جلسه در موجود جلسات تعداد است ممکن فروشندگان از

 باشند اشتهد توجه باید ،وب کنفرانس افزار نرم جستجوی هنگام خریداران. نمایند محدود را موجود ویرایش

 .کنند ضبط را جلسات دارند تمایل بار چند که

 

 وب کنفرانس افزارهای نرم ترین کاربردی معرفی

 اسکایپ .1

 بین صوتی تماس و تصویری چت ارائه زمینه در که است رایگان دور راه از ارتباط برنامه کاسکایپ ی

. دارد تخصص اینترنت طریق از هوشمند های ساعت و Xbox One کنسول همراه، تلفن ،تبلت ها، رایانه

 را تصاویر و صدا فیلم، متن، است ممکن کاربران. دهد می ارائه را فوری رسانی پیام خدمات همچنین اسکایپ

 .دهد می را ویدیویی کنفرانس با تماس امکان اسکایپ. کنند منتقل

 اسکایپ قابلیت استفاده بر روی دستگاه های مختلفی را دارد:

 

 امکانات

  تماس صوتی و تصویریHD  نفر  50تا 
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 پیام رسانی هوشمند و فوری 

  روز در دسترس خواهد بود( 30ضبط مکالمه )فایل ضبط شده تا مدت 

 زبان در مکالمه صوتی و  10، نت برداری تصمیمات کلیدی. امکان ترجمه زیرنویس صحبت گوینده

 زبان در گفتگوی نوشتاری )چت(  60تصویری و ترجمه 

  تلفنی با کسانی که آنالین نیستند با قیمت های بین المللی معقولتماس 

  خصوصی بودن مکالمات 

 مگابایت 300تا  به اشتراک گذاشتن صفحه، فایل و عکس 

 )یافتن فایل های به اشتراک گذاشته شده از گالری در بخش گفتگو )چت 

 ///:www.skype.com/enhttpsلینک وبسایت: 

 

 گوگل هنگ آوت .2

 ابتدا در. است شده تولید گوگل توسط که استرایگان  ارتباطی افزاری نرم گوگل هنگ اوت محصول

 شروع گوگل ،2017 سال دربه محصولی مستقل تبدیل شد.  2013گوگل پالس بود و سپس در سال  ویژگی

و دارای دو محصول گوگل هنگ اوت چت و  کرد سازمانی ارتباطات هدف با محصولی به هنگ اوت توسعه به

  گوگل هنگ اوت میت می باشد. 

 امکانات

  نفر 100پیام رسانی و گفتگوی گروهی تا 

  نفر 10تماس صوتی و تصویری تا 

  قابل استفاده در سیستم های وب، اندروید وiOS 

 https://hangouts.google.com/لینک وبسایت: 

 

گوگل هنگ اوت میت یک سرویس ارتباط تصویری است که در سه سطح پایه، تجاری و شرکتی با امکانات 

 مختلف و هزینه متفاوت ارایه می شود. 

 امکانات

  نفر 250تا  100برگزاری جلسات صوتی و تصویری بین 

 به اشتراک گذاری فایل ها 

https://www.skype.com/en/
https://hangouts.google.com/
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 الت گوگلهمگام سازی با دیگر محصو 

  قابل استفاده در سیستم های وب، اندروید وiOS 

  گیگابایت 30حجم ذخیره سازی برابر با 

 

https://gsuite.google.com/products/meet/:لینک وبسایت  

 

 آدوب کانکت .3

وب  آنالین، آموزشی مطالب عمومی، های ارائه و اطالعات ایجاد برای که است افزاری رمآدوب کانکت ن

. گیرد می قرار استفاده مورد کاربر تاپ دسک گذاری اشتراک به و وبینارها یادگیری، های ماژول ،کنفرانس

 دهد می انجام را خاص نقش یک پوسته هر با. اند شده تشکیل "پوسته" صورت به جلسات های اتاق تمام

  (.غیره و یادداشت سفید، تخته چت، یعنی)
 

می باشد شامل وبینار، یادگیری و جلسات که هر کدام امکانات مرتبط با نوع  اپلیکیشنادوب دارای سه دسته 

 کاربری را مهیا می کنند و قیمت های متفاوتی دارند. اپلیکیشن تلفن همراه آدوب رایگان می باشد. 

 

 امکانات

 تنظیم قابل و نامحدود مالقات های اتاق 

 کاربر هر برای متعدد جلسات های اتاق 

 جلسه یک در استراحت بخش 

 VoIP 

 تصویری و صوتی کنفرانس 

 جلسه ضبط 

 صفحه گذاری اشتراک 

 سفید های تخته و گپ ها، یادداشت 

 دهی گزارش و اداره کردن کاربر، مدیریت 

 گیری رای 

 اصلی محتوای کتابخانه 

 سازنده همکاری SDK 

 همراه تلفن برنامه (Android و iOS) 

https://gsuite.google.com/products/meet/
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 های مشتری HTML5 

 

  https://www.adobe.com/products/adobeconnect.htmlلینک وبسایت:

 

 ایزتاکس .4

 هر و نقطه هر در سازد می قادر را شما که آنالین ویدئویی کنفرانسیکی دیگر از ارایه دهندگان خدمات 

 دور راه از کنترل محتوا، گذاری اشتراک صفحه، اشتراک صوتی، کنفرانس ،HD ویدئویی کنفرانس یک با زمان

 صنایع کلیه در گسترده طور به توان می . ایزتاکس راکنید برقرار ارتباط افراد با قدرتمند هایویژگی سایر و

 برای به عبارتی .برد بکار( غیره و جامعه نظامی، مالی، قانون، بهداشتی، های مراقبت آموزش، دولت، شرکت،)

 قابل استفاده می باشد. وویدی هارای و / وبینار/  آموزش/  تدریس/  آنالین جلسات

سطح خدمات دهی شامل آغازگر، استاندارد، پرو و تجاری می باشد. آغازگر و استاندارد رایگان هستند،  4دارای 

 که ارایه می دهند، مبالغ متفاوتی دارند.  پرو و تجاری بر اساس امکاناتی

محصوالت آن شامل جلسات ویدیویی، وبینار آنالین، اتاق های کنفرانس، اتاق های اجرایی، اتاق استراحت، 

 اتاق های کوچک، متوسط و بزرگ می باشند.

 امکانات

  ویدیوHD رکت دریافت تعداد شرکت کنندگان وابسته به نوع خدماتی است که از ش -و خدمات صوتی

 کنید.می

  نفر شرکت  10000وبینار ویدیویی با قابلیت سخنرانی، نمایش اسالید، وایت برد، صوتی و تصویری تا

 کننده

 کنترل جلسات دارای قابلیت ارایه اختیار به ارایه دهنده محتوا، قفل کردن اتاق های جلسه و غیره 

 به اشتراک گذاری صفحه نمایش و فایل ها 

 تعاملی برای تصویر سازی و طوفان فکری در تصمیم گیری ها تخته وایت برد 

  ،پیام رسانی فوری به صورت عمومی و خصوصی بر روی ویندوز، مک، اندرویدiOS  

 قابلیت رأی گیری 

 https://www.eztalks.com/لینک وبسایت: 

 

https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
https://www.eztalks.com/
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 زوم .5

 کنفرانس سرویس اعتماد قابل و آسان ابری بستر یک زوم .است دور راه از کنفرانس خدمات شرکت کی 

. است موبایل همکاری و گپ آنالین، جلسات ویدئویی، های کنفرانس از ترکیبی که دهد می ارائه دور راه از

 تا کنند جمع اصطکاک بدون محیط یک در را خود های تیم تا کند می کمک هاسازمان و مشاغلزوم به 

 .دهند انجام بیشتری کارهای

دهد. های مختلف ارایه میزوم خدمات خود را در چهار سطح پایه، پرو، تجاری و شرکتی با امکانات و قیمت

 سطح پایه آن رایگان است.

چنین جهت رضایت کاربران با تعدادی از اپلیکشین های کار تعاملی مانند اسلک، اُکتا، هیپ زوم میتینگس هم

 ز همکاری مشترک دارد.چت و مایکروسافت تیم

 آن کنفرانس افزار نرم. کرد تقویت کنفرانس ویدئو صنعت رهبران از یکی عنوان به را خود این پلتفرم وضعیت

 برای وبینار و آموزشی جلسات گروهی، مکالمه به تواند ساده برگزار کند و می چت جلسات دهد می اجازه

 نمایش صفحه روی زمانهم طور به HD فیلم 49 حتی و جهانی ویدیویی جلسات و خارجی و داخلی مخاطبان

 با چنینهم و وب طریق از MP4 ویدیویی های قالب در را خود مجازی جلسات توانیدشود. شما می تبدیل

  .کنید ضبط خود همراه تلفن دستگاه از استفاده

 امکانات

 بیننده 10،000 و ویدیویی کننده شرکت 100 حداکثر میزبانی  

 نمایش صفحه و تصویری صوتی، گذاری اشتراک به ابزارهای  

 همکاری مشترک با دیگر اپلیکیشن های کار تعاملی 

 کاربری آسان جهت شروع، پیوستن به جلسه و تعامل در طی جلسه 

  همگام سازی با تقویم 

 تخته وایت برد تعاملی، اتاق های تعاملی 

 پیام رسانی فوری 

 ضبط جلسه 

  نمایش ویدیو در صفحه 49امکان نمایش 

  امکان به اشتراک گذاری همزمان چندین صفحه نمایش 

 امنیت جلسات، رمزگذاری، دارای اتاق انتظار و در انتظار نگه داشتن شرکت کننده 

  سال، جستجوی مکالمات و یکپارچه سازی فایل های به اشتراک  10امکان آرشیو پیام ها به مدت

 گذاشته شده
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 https://zoom.us/لینک وبسایت: 

 

 گوتومیتینگ .6

 چندین دارای که هایی شرکت نیازهایرفع  برای که است وب کنفرانس سادهبرنامه  یکگوتومیتینگ  

ارایه و  المللی طراحی شده راهای بین، ویژگیدندار سروکار المللی بین مشتریان با و هستند خارجی دفتر

 را جلسه سازد می قادر را شما که کند می فراهم را پسند کاربر خط اتصال برنامه یک این. دهد می پیشنهاد

 .دهد می هارای پذیر انعطاف و ساده گذاری قیمت طرح یک این، بر عالوه. کنید شروع راحتی به و سرعت به

محصول در سه سطح حرفه ای، تجاری و شرکتی برای تعداد شرکت کنندگان مختلف با قیمت های متفاوت 

 انعطاف و است سازگار iOS و PC ،Macbook Pro ، Androidهای دستگاه با پلتفرم اینارایه می شود. 

 به اینترنت به مجهز وسیله هر از استفاده با و زمان هر نقطه، هر از را آنالین جلسات انجام برای الزم پذیری

 .دهد می شما

 امکانات:

 است صرفه به مقرون و قوی ابزار یک. 

 یک و کنید ایجاد جلسه یک توانید می راحتی به URL اختیار در کنندگان شرکت برای اختصاصی 

 .شوند آنالین کنفرانس سالن وارد بتوانند تا دهید قرار هاآن

 بپیوندیدبه جلسات  توانیدمی خود همراه تلفن دستگاه از استفاده با. 

 سرعت به را خود لوحی رایانه یا هوشمند تلفن شخصی، رایانه نمایش صفحه: صفحه گذاری اشتراک 

 .بگذارید اشتراک به نقطه هر از امنیت با و

 های صوتی و تصویریبرگزاری کنفرانس 

 جلسه و اشتراک آن برای جلسات بعدی جلسه. امکان عالمت گذاری صورت رونوشت و ضبط 

 دارای ابزار نقاشی 

 https://www.gotomeeting.com/لینک وبسایت: 

 

 سیسکو وبکس  .7

 شده طراحی اندازه هر در هاییشرکت برای که است تصویری و صوتی کنفرانس پذیر انعطاف پلتفرم یک

امکانات در چهار . کند می ادغام را ها داده و صدا ویدئو، مانند آنالین مالقات اولیه جلسات ،ابزار این. است

 سطح رایگان، آغازگر، پالس و تجاری ارایه می شود. 

https://zoom.us/
https://www.gotomeeting.com/


 

 

29 

محصوالت مختلف این نرم افزار شامل وبکس میتینگز، وبکس تیمز، مرکز آموزش، مرکز رویداد، مرکز پشتیبانی، 

مرکز فروش، میت می نا، پی سی نا، وبکس آ ای ام پرو بیزینس و وبکس کانکت می شود که همگی زیر 

 مجموعه سیستم های سیسکو می باشند.  

 توانندمی کاربران ویژگی این طریق از. است آن رویداد رکزم ،سیسکو وبکس هایویژگی از دیگر یکی

 توانندمی چنینهم کنند. رویدادها اجرا و دهند ترتیب کننده شرکت 3000 حداکثر ظرفیت با را رویدادهایی

  .شوند انجام تعاملی صورت به

 امکانات

 ایده آل برای جلسات آموزشی در مقیاس بزرگ 

 برای بارش افکار و تصمیم گیری فضای کار تیمی و تعاملی مناسب 

 امکانات صوتی و تصویری با کیفیت 

  دستیارAI در وبکس میتینگ با یادداشت برداری اتوماتیک، رونویسی زنده، پیگیری بعد از جلسه 

 امنیت فضای جلسات 

 تنظیم خودکار بطور را صفحه نمایشگر گیرد، می قرار استفاده مورد که فایلی نوع به بسته افزار نرم 

 همه با را اسالید نمایش بالفاصله صفحه نمایش باشد، پاورپوینت ارائه یک اگر مثال، عنوان به. کندمی

 با خودکار طور به ویدیو ارایه باشد، ویدئویی فایل یک این اگر. دهدمی نشان نیاز مورد هایکنترل

 .شودمی بارگیری فیلم کنترل هایویژگی

 هایفایل گرفت، قرار اختیارشان در اختصاصی امتیاز یا نقش یک که وقتی توانندمی کنندگان شرکت 

 واقعی زمان درها را روی پرونده نویسی حاشیه دهدمی اجازه هاآن به و کنند ویرایش را اشتراکی

 می تقویت موضوعات مورد در زنده گفتگوی و بحث برای را مغزی طوفان ویژگی این. انجام بدهند

 کند.

 گپ و نظرسنجی پاسخ، و پرسش صفحه، گذاری اشتراک امکان 

  قابلیت همکاری شناختی مانند شناسایی آلودگی های صوتی و حذف آن از فضای جلسه، دسترسی

به پروفایل با تشخیص صدای کاربر، امکان شروع و ورود به جلسه از طریق تشخیص صدای کاربر، 

 زمانتحلیل هم

 https://www.webex.com/لینک وبسایت: 

 

https://www.webex.com/
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 جوین می .8

 با مشاغل برای ویدیو کنفرانس افزار نرم کوتاه لیست در باید "الگ می این" خانواده عضو جوین می 

محصوالت خود را در سه سطح الیت، پرو و تجاری ارایه می دهد که با توجه به تعداد و . بگیرد کم قرار بودجه

 امکانات ارایه شده، مبالغ مختلفی دارند. 

 نویس پیش یک بگذارید. اگر شما اشتراک به کامالً همه با را خود نمایش صفحه توانید می ثانیه چند عرض در

 به نیاز شما شاید یا کند نگاه آن به کسی خواهید که می چهآنو /  هنری آثار/  رمان/  طرح /گزارش یک از

 .خیر یا کنید خریداری فروشگاه از را چیز آن باید آیا دارید که این مورد در دوم نظر یک

 امکانات

 برگزاری جلسات صوتی و تصویری 

 اپلیکیشن تلفن همراه 

 همگام سازی با تقویم 

 شخصی سازی لینک جلسه 

 وایت برد تعاملی 

 امکان جا به جایی نقش سخنران 

 به اشتراک گذاری صفحه و فایل ها 

  امکان سفارشی کردن زمینه صفحه 

 https://www.join.me/لینک وبسایت: 

 

 کلیک میتینگ .9

ا در سه نرم افزار برگزاری وبینار، جلسات، آموزش و کنفرانس های ویدیویی می باشد. خدمات خود ر 

سطح الیو، اتوماتیک و شرکتی با مبالغ مختلف ارایه می دهد. اطالعات کاملی از خدمات قابل ارایه در دسته 

های مختلف در وبسایت کلیک میتینگ ارایه شده است. یکپارچه سازی با دیگر برنامه ها مانند دراپ باکس، 

 صورت گرفته است.  فیس بوک، یوتیوب، لینکداین، گوگل، اسلک، هاب اسپات و غیره

 امکانات

  نمایش صوتی و تصویریHD 

 ضبط و ذخیره جلسات 

 به اشتراک گذاری صفحه نمایش 

https://www.join.me/
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 وایت برد تعاملی 

 پرسشنامه و رأی گیری 

 پیام رسانی فوری عمومی و خصوصی 

 زمانترجمه گپ هم 

  فایل ضبط خدمات اتوماتیک مانند ارسال خودکار تشکر به شرکت کنندگان، ایمیل پیگیری، انتشار

 شده جلسه، انتشار گواهی شرکت، ...

 امکان برگزاری رویدادهای بزرگ 

 هاگیری از رویدادها و برنامهگزارش 

 www.clickmeeting.comلینک وبسایت: 

 در ادامه برخی از وب کنفرانس های ایرانی اعالم شده است. 

 وبینار   .10

 فناوری و رشد مرکز در 1391 سال از یفناور مجموعه یک قالب در را خود فعالیت وبینار سایت وب 

 بومی با رابطه در ای گسترده اقدامات فناوری، به نو نگاهی با مجموعه این .کرد آغاز بهشتی شهید دانشگاه

 افزارهای نرم بهترین پایه بر وبینار، سایت وب خدمات حاضر حال در .است داشته تخصصی افزارهای نرم سازی

 آسان دسترسی و سرعت. گردد می ارائه کشور داخل در مجموعه این پرسرعت سرورهای روی بر و المللی بین

 .است وبینار سامانه کاربردی های ویژگی از یکی کاربران

نماید. قیمت ارایه میهای ساعتی، روزانه، ماهیانه و سالیانه را برای برگزاری جلسات آنالین سایت پلناین وب

 ها متفاوت است.کنندهها با توجه به تعداد شرکتاین پلن

 امکانات

 به اشتراک گذاری صفحه نمایش 

 تخته وایت برد 

 اشتراک گذاری صوتی و تصویری 

  ماه 1امکان ذخیره فایل های ضبط شده از جلسه به مدت 

 زمانتبدیل کالس به گروه های هم 

 و موبایل قابل استفاده در کامپیوتر 

 /https://webynar.irلینک: 

 

http://www.clickmeeting.com/
https://webynar.ir/
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 وبرنو   .11

 را آنالین رویداد یک در نفر 4000 از بیش زمانهم میزبانی امکان که است ایران در سایتیوب اولین وبرنو

 برگزاری برای توانیدمی شما. است آنالین رویدادهای برگزاری پیشرفته سرویس یک برنوواست.  نموده فراهم

خدمات خود  .کنید استفاده سرویس این از خود کاری حوزه در آنالین کالس یا کنفرانسوب وبینار، یک موفق

 را در به صورت ماهانه و ساالنه ارایه می دهد که بر حسب تعداد شرکت کنندگان مبالغ مختلفی دارد. 

 امکانات 

 برقراری ارتباط صوتی و تصویری 

 دادهای آنالینضبط روی 

 الیدها و ویدیوها در هنگام ارایهها، اساستفاده از انواع فایل 

 برد مدرنها بر روی تخته وایتگذاری ایدهاشتراک 

 تاپگذاری دسکبه اشتراک 

 وجود اتاق انتظار تا زمان آماده شدن محیط وبینار 

 کنندگانامکان گفت و گوی خصوصی یا گروهی با شرکت 

 حاضران در هر لحظه و مدیریت آنت مشاهده لیس 

 افزار نیستبرای شرکت در رویداد نیاز به نصب نرم 

 آزمون انواع رویداد محیط امکان برگزاری نظرسنجی داخل  

  https://weberno.com/لینک وبسایت: 

 

 ایسمینار   .12

 آنالین رویدادهای و( آنالین کالس آنالین، سمینار) وبینار برگزاری و مدیریت تخصصی پلتفرم ایسمینار 

 آنالین، نامثبت وبینار، افزار نرم و زیرساخت مثل وبینار برگزاری برای که آنچه هر صد تا صفر ایسمینار. هست

د. از دهمی ارائه رو... و شده برگزار وبینارهای فیلم فروش رسانی،اطالع و تبلیغاتی هایبسته کاربران، مدیریت

 کنید. شرکت وبینارها در هم و ردهک برگزار وبینار توانیدمی هم ایسمینارطریق 

 ویندوز دانلود شود. عامل سیستم برای کانکت ادوب افزار برای برگزاری یا شرکت در سمینارها الزم است نرم

 امکانات

 امکان ارایه فایل ها 

 استفاده از وایت برد 

https://weberno.com/
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 پخش ویدیو 

  گذاشتن صفحه نمایشبه اشتراک 

 ضبط جلسه 

 https://eseminar.tv/لینک: 

 

 اسکای روم  .13

 شما برای را بومی بستریاسکای روم  آن، مزایای گرفتن نظر در و آنالین رویدادهای شدن فراگیر با 

 امکان برگزاری وبینار، آموزش آنالین و جلسات مجازی از انواع خدمات اسکای روم است. کند. می فراهم

 امکانات 

 ی صوتی و تصویریارتباط دوطرفه 

  وب صفحات و افزارنرم دسکتاپ، محیط گذاشتن اشتراک به 

 کاربران برای تصویری و صوتی هایفایل پخش 

 هایفایل نمایش PDF، PowerPoint اسالید صورتبه عکس و 

 تخته مجازی جهت یادداشت نویسی و رسم اشکال هندسی با استفاده از قلم نوری 

 کاربران برای دانلود امکان با اتاق محیط در فایل گذاشتن اشتراک به 

 https://www.skyroom.online/لینک وبسایت: 

https://eseminar.tv/
https://www.skyroom.online/

