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۱۳۹۸ اسفند ۲۵



چیست؟ مجازی کالس ۱
مدیر عنوان به شما به که است اینترنتی افزار نرم یک مجازی، کالس
مجموعه دانشگاه، یا آموزشگاه استاد یا و معلم آموزشی، مرکز یک
یا و درسی کالس یک می توانید راحتی به که دهد می امکاناتی

دهید. ارائه اینترنت بستر بر را خود عمومی کنفرانس

خدمات ارائه و آموزشی هزینه های کاهش مجازی، کالس :۱ شکل
جامع تر. و سریع تر و بیشتر آموزشی



رغائب؟ مجازی کالس امکانات ۲
که باشد می آسان کاربری با و بومی پلفترمی رغائب مجازی کالس
و فنی دانش هیچ به نیاز بدون دانشجو، یا و استاد عنوان به شما
و اینترنت به دسترسی همراه به ساده کامپیوتر یک داشتن با صرفا
در یا و ایجاد مجازی کالس می توانید واسطی افزار نرم هیچ بدون

کنید. شرکت آن

رغائب. مجازی کالس اصلی صفحه از نمایی :۲ شکل

۲



اساتید: و دانشجویان رغائببرای امکاناتکالسمجازی تیتر سر
مختلف کالسهای ایجاد . ۱

مختلف کالسهای در مختلف دانشجویان عضویت . ۲
کالس برای اسالید فایل انتخاب امکان . ۳

استاد و دانشجویان زنده تصویر و صدا گذاری اشتراک به امکان . ۴
کالس میانه در اسالید فایل تغیر امکان . ۵

کالس خالل در آنالین ویدئو گذاری اشرتاک به امکان . ۶
استاد و دانشجویان مابین گروهی چت امکان . ۷

کالس اعضا بین نظرسنجی ایجاد امکان . ۸
واید برد از استفاده امکان . ۹

وایدبرد روی بر مختلف اشکال درج و تایپ امکان . ۱۰
کالس کردن قفل و خاتمه . ۱۱

دانشجویان توسط استاد از گرفتن اجازه امکان . ۱۲
واید برد از چندکاربره استفاده امکان . ۱۳
کالس از کلی یا بخش ضبط امکان . ۱۴
دانشجویان همه کردن بالک امکان . ۱۵

دانشجویان کردن قفل امکان . ۱۶
جاری کالس در کالس زیر ایجاد . ۱۷

دسکتاپ گذاری اشتراک به . ۱۸
جدید دانشجوی شدن اضافه زمان در استاد به نوتیف اعالم . ۱۹

دانشجویان تصویر و صدا پخش کردن مسدود امکان . ۲۰
دانشجویان دسکتاپ گذاری اشتراک کردن مسدود امکان . ۲۱

کالس به ورود دانشجو) نام ثبت به نیاز مستقیم(بدون لینک . ۲۲
خصوصی و عمومی همایشهای و کنفرانسها برای (مفید

امکان و کالس استاد توسط شده ضبط کالس بازپخش امکان . ۲۳
آن گذاری اشتراک به

دیگر. امکانات بسیاری و . ۲۴

۳



مجازی کالس اسالید فایل تغیر روش :۳ شکل

مجازی کالس در آنالین ویدئوی یک درج روش :۴ شکل

۴



مداد با درج و واید برد از استفاده روش :۵ شکل

۵



قلم ضخامت و رنگ تغیر و واید برد از استفاده روش :۶ شکل

۶



مختلف اشکال درج و واید برد از استفاده روش :۷ شکل

۷



متنی چت شکل به فراگیر پیام ارسال روش :۸ شکل

۸



دانشجویان یا کاربران صدای کردن قطع روش :۹ شکل

۹



مجازی کالس جلسه ضبط روش :۱۰ شکل

درس استاد توسط شده ضبط کالس به دسترسی روش :۱۱ شکل

۱۰



فروش برای خصوصی کالسهای برای کالس به کداتصال تولید :۱۲ شکل
دهنده ارائه سمت از بلیط

۱۱



رغائب درباره ۳
با قم دانشگاه رشد مرکز در مستقر ایرانیان داده پشتیبان شرکت
توسعه حال در رغائب، مجازی کالس و ویدئوکنفرانس پلتفرم ارائه
بستر بر کشور آموزش حوزه به کمک برای بومی ابزارهای مجموعه
نرم آوری روز به و توسعه شرکت اصلی هدف باشد. می آی تی
حداقل با ابزارها بهترین ارائه و کاربران روز نیاز اساس بر افزارها
با راه این در است امید می باشد. مشتریان سمت از فنی دانش

دستیابیم. هدف این به خدا کمک

۱۲
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