پست الکترونیک
بستر الزم برای
ابزارهای همکاری:
شبکه و پهنای باند،
User friendly
بودن نرم افزارهای
کاربردی
بروز نگهداری و
آمادگی کاربران
نوع رسانه و جنس
محتوی در کار-
صوت – متن
نوع و سطح تعامل
بین یادگیران ،
مشاوره –
گفتگو،همکاری -
طراحی

درون سازمانی

وب گشت یا وب
تور

نحوه استفاده  :تشریح کاربردهای مبتنی بر وب  ،تحلیل
محصوالت یک موسسه  ،معرفی تسهیالت برای یافتن شغل
 ،معرفی رابط کاربری و جنبه های یک سایت

قابلیتها  :سرعت هماهنگ مرورگرها
 ،ارائه کنترل به یادگیران  ،تغییر
اندازه مرور گرها و انتقال تجربه
های صوتی،تصویری و  ...به
یادگیران

تخته سفید یا تخته
هوشمند

قابلیتها  :ابزار ترسیم  ،ویرایش  ،صفحات ند گانه ،
ذخیره سازی عناصر  ،سرعت و بهره وری و وارد کردن
تصویر

تعریف  :هر ه روی تخته نوشته می
شود به همه منتقل شده و یادگیران
می توانند تصویر را کامل کنند

اشتراک عملیات

تعریف  :امکان به اشتراک گذاری برنامه ها  ،پنجره ها
برای تعامل با دیگر یادگیران و استفاده یادگیران

قابلیت  :تجربه نرم افزاری را که
یادگیران ندارند  ،سرعت و بهره
وری و صفحه مجزا

ابزارهای همکاری

قابلیت ابزار :یک طرفه یا
دوطرفه  ،امکان ارائه مکرر
مطالب ،آموزش مطالب پیچیده

قابلیت ارائه  :سطح نمایش  ،حفظ
ویژگیها  ،محتوی دیگر  ،گفتار ،
سئواالت ،فایلهای ارسالی و ظبط

کنفرانس صوتی

کاربرد :تشریح مطالب
،سخنرانی  ،بینه های اطالع
رسانی ،اظهار عقیده  ،آواز
،خواندن کتاب  ،قضاوت
کردن

موارد کاربرد دو طرفه :
جلسه پرسش پاسخ و
جلسلت مذاکره و غیره

قابلیت  :کیفیت صدا  ،کنترل
میکروفن  ،استاندارد ها ،
فناوری صوتی VOIP

کنفرانس ویدئویی

کاربرد  :معرفی مربی
،تشریح فرایندهای فیزیکی ،
مشاهده اجسام سه بعدی
،جزئیات بصری و قیافه
مشخص می شود و اابزار
آن  VICاست

قابلیت  :الزامات فنی :
دوربین ویدئویی قوی ،
کامپیوتر خوب  ،مدیا
سرور و ارتباطات شبکه

رابط کاربری  :پنجره اصلی یا
کل صفحه نمایش یابد  ،دو طرفه
یا یکطرفه و استاندارد H323

ارائه

ارائه با تخته سفید یا
POWER POINT

محاورهchat ,
میز گفتگو،
باشگاه مجازی و
مراکز مشاوره
Web city

مدیریت نشست بر خط:کی
صحبت،توضیح،عنوان،اسالیده
ا،رسانه دیگر ،برنامه کاربردی
را تشریح کند

خلق همکاری

یادگیران می توانند لقب داشته
باشند

مشارکت کاری

یک محیط خوب که
به یادگیران اجازه
می دهد تا بر روی
یک پروژه کار کنند

تنظیم رویدادها و زمانبندی
آ نه ا

انت ص اب ا ت پوی ا

ذخیره نشست بر خط با
استانداردهای خاص برای
پخش مجدد

محتوی متفاوت
ابزارهای نشست بر
خط

فضای بزرگی را برای نمایش
فراهم کند

تعداد اتاقها

ضبط

تبدیل نشست بر خط به جلسات
کو کتر که دارای مدیر خاص
خودش است

Floor
control

نقش بر
خط

تقویم و
زم ا ن ب ن د ی

صفحه
نم ا ی ش

گروه بندی
نشست ها

پس خورد به
ارائه دهنده
یادگیران پیوسته دیدگاههای
خود را به ارائه کننده یا مدیر
جلسه بازگردانند

عوامل موفقیت نشست بر خط

سرکشی به اتاقها

قابلیتها  :پیوست نمودن فایل  ،فرمت  ، HTMLپوشه های ند گانه ،
شاخص گذاری پیامها ،مرتب سازی پیامها ،مسیر یابی خودکار پیغامها ،
آرشیو خودکار  ،پشتیبان و بازیابی  ،دفتر آدرس و صفحه کاربری زود آشنا

از طریق اینترنت

یکی از یادگیران فایلی را ساخته
و بقیه با check in , check
outآنرا وارسی میکنند
یک نسخه به ترتیب به اعضاء
گروه ارسال و هر کدام آنرا
اصالح می کنند

انجمنهای مجازی ،مشاوره برخط
یا غیر بر خط که غیر بر خط
کاربردی تر است

قابلیت ها  :ارسال همزمان فایلها  ،انتخاب
مرور کنندگان  ،مرور کنندگان می توانند
سند ویرایشی مدیر را مشاهده کنند  ،زمان
ازسرگیری جلسات اسناد هماهنگ می
شو د

Web city
مثل جمعه بازار است ولی از نوع آموزشی یعنی هر کسی که می
خواهد درسی را می گذارد و برای آموزش ضمن خدمت مناسب است

