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این نوشتار در راستای مسئولیت اجتماعی و آموزشی، 
توسط کارشناسان گروه فنی و مهندسی آوید تهیه و 

بهره برداری از آن توسط کارفرمایان وهمکاران بالمانع و 
باعث افتخار خواهد بود.



3اتاق جلسات هیبریدی، از ایده تا عمل - هندبوک طراحی سالن های جلسات ترکیبی 1400 

مقدمه�
تکنولوژی هـای ارتباطی بسـیاری از 
جنبه هـای زندگـی مـا را تغییـر داده 
بود اما سیسـتم های آموزشـی سـال 
ها در حد زیادی در برابر این تغییرات 
مقاومـت نمودند هرچنـد روش های 
مجـازی در بسـیاری از آموزش هـای 
دانشـگاهی اسـتفاده می شـد اما این 
موسسـات نیـز تـا حدی مشـخص به 
آموزش سنتی پایبند بودند ثبت نام 

کالس امتحـان بـه روش حضوری.
ایـن  همـه  کرونـا  همه گیـری   
ویـروس  شکسـت.  را  مقاومت هـا 
طـور  بـه  تعطیلـی  و  فاصله گـذاری 
میانگیـن 1.6 میلیـارد دانش آمـوز و 

دانشـجو را تحـت تاثیـر قـرار داده که 
در میـان کشـورهای جهـان سـوم تـا 
بیـش از ۹۵ درصـد کالس هـای درس 
را در مقاطعـی بـه تعطیلـی کشـاند. 
در مـدت بیـش از یـک سـال و نیم 
پلت فرم هـای  همه گیـری  شـروع  از 
متعـدد کالس مجـازی پلت فرم هـای 
متعـدد کالس مجـازی سـامانه های 
متنوع آزمون ساز و حتی شبکه های 
اجتماعی به یاری آموزش و پرورش، 
دانشـجویان و دانش آموزان آمده اند 
و بـا کیفیتـی هـر چنـد پایین تـر قطار 
آموزش رانده شـده اسـت اما سـوال 
در  تکنولـوژی  آینـده  مهـم  بسـیار 

آمـوزش اسـت و اینکه آیـا تجربیات 
از  اسـتفاده  بـه  الـزام  و  پاندمـی 
شـیوه های مجازی در آینـده آموزش 
و شـیوه های مـورد اسـتفاده در پـس 
از کرونـا مفیـد خواهد بـود و یا خیر. 
پاســـخ کارشناســـان بلـــه اســـت 
برای بســـیاری از کارشناســـان آینده 
کالس هـــای درس ترکیبـــی خواهد 
بـــود از یادگیری هـــای  رو در رو  و 
دسترســـی های گســـترده و یکسان 
دسترســـی  در  عدالـــت  دور  راه  از 
آموزش شـــخصی و ضـــد بحران و 
ایـــن بخـــش اعظمـــی از زندگی نیو 
نرمال New Normal خواهد بود. 
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آیا�برای�بازگشت�به�کالس�های�درس�
حضوری�آماده�اید؟��

افزایش  با  جمعی  ایمنی  هرچند 
واکسیناسیون در کشورهای مختلف 
اتفاقات  اما  است  گسترش  به  رو 
 ۲۰۲1 تابستان  ابتدای  در  داده  رخ 
مجدد  شرایط  اعالم  و  آمریکا  در 
از  بیش  )با  کالیفرنیا  در  اضطراری 
تزریق واکسن ۷۰ درصد از جمعیت 
هدف( به علت اپیدمی مجدد سویه 
کرونا دلتا، این سوال را پیش روی 

آینده پژوهان قرار داده که آیا مجدد 
بحران های مشابه سال  منتظر  باید 
۲۰۲۰ باشیم؟ آیا رویدادها، جلسات 
و کالس ها کماکان می بایست خود 
غیرقابل  تعطیلی  شرایط  آماده  را 
پیش بینی نمایند؟ آیا برنامه ریزی های 
آتی  سالیان  در  می بایست  آموزشی 
نیز با مجهول بزرگی به عنوان اپیدمی 

انجام شود؟ 
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روش�های�برگزاری�کالس�در�شرایط�اپیدمی��
کـه  کشـورهایی  از  بسـیاری  در 
همه گیـری منجـر به تعطیلـی در آنها 
شد، حتی به رغم اجرای آموزش های 
تلویزیونـی، تنها راه موثـر باقی مانده 
پیـش روی آموزش، آمـوزش آنالین 
بـوده اسـت. میـزان تاثیرگـذاری ایـن 
مختلـف  مقاطـع  در  البتـه  روش 
تحصیلـی و تـا رشـته ها و نـوع ارائـه 
درس ها متفاوت بوده و البته در این 
روش، نقش زیرسـاخت های ارتباطی 
کشـور ها نیـز در پیشـبرد امـر بسـیار 
قابل توجه بوده است. با بررسی های 
بـه عمـل آمـده روش هـای آمـوزش 
در یـک سـال گذشـته عمومًا به سـه 

روش زیـر انجـام شـده اسـت:

بخـــش . 1 در   On Camp
عمـــده ای از کشـــورهای جنوب 
 شـــرقی آســـیا نظیـــر ویتنـــام،

مالزی و ... 
Online در بخـــش عمده ای . ۲

یافتـــه  از کشـــورهای توســـعه 
آمریکا و  اروپایـــی 

در . 	  Online & Oncamp
نظیر کـــره جنوبی  کشـــورهایی 

و سنگاپور
راهکارهـای  دوم  و  اول  روش  در 
متعـددی در سیسـتم های آموزشـی 
کشورها تجربه شده و می توان گفت 
نظـام آموزشـی بـه طـور نسـبی نقـاط 
ضعـف و قـدرت آنهـا را کشـف نموده 

اسـت امـا شـیوه سـوم کمتـر مـورد 
توجـه قـرار گرفتـه اسـت هرچنـد کـه 
 پیش بینی هـا بر حرکت سیسـتم های 
آموزشی به سمت روش های ترکیبی 
با سـرعت بسـیار بـاال داللت می کند. 



� مشکالت�روش�های�آموزشی�آنالین�
از  بزرگی  بار  روش  این  چند  هر 
آموزش را در دوران اپیدمی برداشته 
است اما برخی مشکالت زیر عالمت 
برای  ما  روی  پیش  را  بزرگی  سوال 
نرمال قرار داده  ادامه آن در دوران 

است : 
عدم  	 و  نامنظمی  حواس پرتی، 

کنترل دقیق روی دانش آموز
تعامل و همکاری پایین میان  	

استاد و دانش آموز  و دانشجویان 
با یکدیگر

تشویق دانشجویان به یادگیری  	
انفرادی

عدم درک تمایز میان دانشگاه  	
درجه یک و ۲ و لزوم پرداخت 
شهریه های بیشتر و اقبال بیشتر 
دانشجویان به موسسات رایگان

عدم تطابق با شرایط آموزش  	
کارگاهی و آزمایشگاهی

هزینه باال در دستیابی با ابزارهای  	
مناسب دیجیتالی مانند تبلت، 
گوشی های هوشمند و لپ تاپ

محدودیت های زیرساخت های  	
ارتباطی به خصوص در خارج از 
شهرهای بزرگ که عمالً عدالت 

آموزشی را از بین برده است
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آموزش�هیبریدی�یا�ترکیبی�چیست؟
در تعریـف اولیـه، شـاید آمـوزش 
ترکیبی ساده به نظر آید، دانش آموزان 
امـا  حضـوری،  غیـر  و  حضـوری 
بسـط  را کمـی  تئـوری  هنگامـی کـه 
دهیـم نیازمندی های متنـوع دیگری 
بـه عنـوان مثـال  خواهیـم داشـت. 
تدریـس حضـوری و غیـر حضـوری؟ 
امـکان تبـادل و تعامـل میـان کلیـه 
افراد کالس چه به صورت حضوری و 

یا غیر حضوری؟ و نیز نیازمندی های 
و  صـدا  اشـتراک گذاری  فناورانـه 

تصویـر؟
بـال  دو  عمـالً  ترکیبـی  آمـوزش 
اصلی دارد Online و Oncamp؛ اما 
همانگونـه که در تصویر روبرو نشـان 
داده شـده اسـت عمـالً ترکیـب ایـن 
دو روش بیـش از دو برابـر پیچیدگـی 

ایجـاد می نمایـد.

Online &
On-camp

Hybrid

Hybrid

On campc

Online

Online
Student

On-camp 
Student

On-camp Teacher

Online Teacher
OnlineOnline &

On-camp

On-camp
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دشــواری  و  پیچیدگــی  عیــن  در 
امکانــات  اولیــه،  پیاده ســازی 
متعــددی کــه سیســتم های ترکیبــی 
فراهــم می نماینــد، فراتــر از اقدامات 
ایمنــی کوتــاه مــدت بــوده و انقالبــی 

ــود.  ــد نم ــاد خواهن ــوزش ایج در آم
ــال،  ــتم های دیجیت ــر سیس ــالوه ب ع
تامیــن  و  ارتباطــی  ســاختار های 
ابزارهــای دسترســی دانش آمــوزان، 
ایــن  درســت  بکارگیــری  آمــوزش 

ــم اســت  ــز بســیار مه سیســتم ها نی
تجربــه نشــان داده پیاده ســازی ایــن 
روش در میــان دانش آمــوزان کــم 
ســن و ســال و اســاتید جوان بســیار 
آســان تر از معلمــان بــا تجربــه و حتی 

تکمیلــی  تحصیــالت  دانشــجویان 
ــر  ــرا در واقــع نســل جوان ت اســت زی
امــروز، نســل دیجیتــال بــوده و از 
ــا  ــی زندگــی خــود ب ســال های ابتدای
ــت.  ــه اس ــو گرفت ــوژی خ ــن تکنول ای



9کالس هیبریدی، آینده آموزش در پسا کرونا  -  هندبوک طراحی کالس های درس ترکیبی 1400

مطالعه�مـوردی:�آموزش�هیبریدی�در�
دانشگاه��NUSسنگاپور�چگونه�است؟�

ترکیبـی  آمـوزش  شـیوه  ضـرورت 
در ایـن دانشـگاه وقتـی بیشـتر شـد 
دلیـل  بـه  خارجـی  دانشـجویان  کـه 
امـکان  عمـالً  مرزهـا  شـدن  بسـته 
حضـور در کالس را نداشـتند؛ البتـه 
کشـور سـنگاپور به دلیل وضع شیوه 
صحیـح بهداشـتی در کنتـرل اپیدمی 
بسـیار موفـق بـوده و نیـاز نمی دیـد 
تعطیـل  را  حضـوری  آموزش هـای 
و بـه روش هـای آنالیـن سـوق پیـدا 
کنـد. راهـکار ایـن دانشـگاه از همـان 
ابتـدا کالس ترکیبـی بـود و بـه مـرور 
زمـان این دانشـگاه حتی پـا را از ایده 
اولیـه فراتر گذاشـت و به عنوان یکی 

جنبه هـای  از  موفـق  موسسـات  از 
ترکیبـی  آمـوزش  دیگـر  گوناگـون 
نهایـت اسـتفاده را بـرد. برخـی از این 

رویکردهـا بـه اختصـار عبارتنـد از:
آموزش چند رسانه ای. 1
ارائه تکالیف برنامه ریزی شده و . ۲

آنالین
آموزش مداوم اساتید و مربیان. 	
یادگیری همزمان و ناهمزمان . 	
تغییرات ایجاد شده در فضاها . ۵

و ابعاد کالس درس و به تبع از 
شیوه های آموزش هیبریدی

جذب بیشتر دانشجویان خارجی . 6
و استخدام اساتید مدعو خارجی

دانشگاه NUS  یا همان دانشگاه ملی 
سنگاپور در حال حاضر در رتبه ۱۱ رنکینگ 
بهترین دانشگاه های جهان و رتبه ۱ بهترین 

دانشگاه آسیایی قرار دارد. 
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پروفسور�اندرو�رز�
NUS رئیس دانشکده تجارت

ویدئو های آموزشی بخش جدایی ناپذیری از آموزش ما 
خواهد بود. حتی اگر شرایط کامال مشابه قبل از پاندمی 
باشد، استقبال دانشجویان از محتوای ویدئویی کالس 
ما را بر آن خواهد داشت تا آرشیوی ویدئویی از کالس 

را در اختیار آنها قرار دهیم. 

1-�آموزش�چند�رسانه�ای�
در بســیاری از تحقیقــات علمــی، 
اثرپذیری دانشجویان از آموزش های 
ویدئویی حتی تا 6۵ درصد بیشــتر از 
آموزش مکتوب برآورد شــده اســت؛ 
ــای  ــدگان ویدیو ه ــدید بینن ــد ش رش
ــات  ــل صفح ــی تبدی ــی و حت آموزش
آموزشــی در پلت فرم هــای ویدیویــی 
در  آموزشــی  صفحــات  ارتقــای  و 
ــاال  ــه رتبه هــای ب ــوب ب ــرم یوتی پلتف
)بــه عنــوان مثــال صفحــه کوکوملون 
محصــول شــبکه ABC کــه در زمینه 
ــه کــودکان تولیــد محتــوا  آمــوزش ب
پربازدیدتریــن  دوم  رتبــه  در  دارد 
صفحــات در ســال ۲۰۲۰ قــرار دارد(، 
بســیاری از موسســات آموزشــی را 

ــد  ــش تولی ــه در بخ ــته ک ــر آن داش ب
محتــوای ویدئویــی و حتی پادکســت 
بیــش از بیش فعالیــت کنند. هرچند 
گســترش تجهیــزات تولیــد تصویــری 
ارزان قیمــت و نرم افزارهــای کاربردی 
نســبت بــه گذشــته موانــع این امــر را 
کمتــر کرده امــا در خصوص تولیدات 
هزینه هــای  هنــوز  کیفیت تــر  بــا 
نیــروی انســانی و اســتودیو* قابــل 
ــود.  در روش هــای  توجــه خواهــد ب
نویــن آموزشــی بــه کارگیــری متادیتــا 
ــج  ــوی آمــوزش بســیار رای روی ویدئ
بــوده و حتی امکان پرســش و پاســخ 

ــو فراهــم می شــود.  ــز روی ویدئ نی

* جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص استودیو های تولید محتوا به پیوست الف مراجعه فرمایید. 



2-�ارائه�تکالیف�
ارائه تکالیف به دانشجویان و لزوم 
بررسی دقیق و سریع آنها از جانب 
اساتید یکی از مشکالت رایج آموزش 
روش های  است.  بوده  حضوری 
آنالین در این خصوص نتایج بهتری 
حاصل نموده و لذا پیش بینی می شود 

این بخش از آموزش به علت مهیا 
بودن ابزارهای تعامل و سریع میان 
دانش آموزان و اساتید در شبکه های 
قبلی  روش های  با  کامالً  اجتماعی 

جایگزین شود.

3-�آموزش�اساتید�و�مربیان�
با استفاده از روش آنالین، نیاز به 
حضور فیزیکی ناظران در کالس ها برای 
ارزیابی عملکرد به کلی از میان رفته 
است و حتی کنترل های انضباطی مدیر 
مدرسه روی دانش آموزان با استفاده 
پلت فرم های  آماری  داده های  از 
آموزشی بسیار بیشتر و منظم تر شده 
است. همچنین امکان آموزش پیش 

حضور  و  جدید  اساتید  خدمت  از 
با  اساتید  ایشان سر کالس  مجازی 
تجربه فراهم شده و حتی آموزش های 
مداوم مربیان در حین خدمت ایشان 
با استفاده از وبینار های آموزشی بیشتر 

و با فرم بهتری انجام گرفته است. 
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4-�یادگیری�همزمان�و�ناهم�زمان�
ترکیبی  شیوه های  مزیت  این 
غیر  دانشگاه ها  در  خصوص  به 
از  بسیاری  است  چشم پوشی  قابل 
فرصت های جدید آموزشی برای افراد 
قدرت  دانشجویانی که  یا  و  شاغل 
فراهم نمودن حداقل شرایط زندگی 
نداشتند  بزرگ  دانشگاه های  در  را 

شده  فراهم  ناهم زمان  روش  در 
است و حتی به عنوان روش مکملی 
قابل  حضوری  آموزش های  برای 
 استفاده بود. دانشــجویان حاضــر در
 کالس نیز می تواننـد مجددا  از روش
 ناهم زمــان بــرای تکمیــل یادگیــری

خــود بهره مند گردند

5-�تغییر�ابعاد�و�افزایش�
افزایش کالس ها،  و  ابعاد  تغییر 
بــر  به رغم چیدمــان مبتنــی  حتی 
فاصله گــذاری اجتماعـی، از دیگـر نقاط 
قوت کشـف شـده در شـیوه ترکیبـی 
 NUS پیاده سـازی شـده در دانشـگاه

بوده اسـت و یقینًا این صرفه جویی 
آموزشی  فیزیکی  فضای  سرانه  در 
می تواند بخش عمده ای از هزینه های 
آموزش  برای  نیاز  مورد  ساختاری 

هیبریدی را تامین نمایند. 
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و� خارجـی� دانشـجویان� جـذب� �-6
استخدام�اساتید�مدعو�خارجی�

هزینه هــای کالس هــای  هرچنــد 
ترکیبــی به نســبت شــیوه های ســنتی 
بعــد  از  یقینــًا  امــا  اســت  بیشــتر 
اقتصــادی مزایــای بیشــتری نیــز بــرای 
موسسات آموزشی دارد یکی دیگر از 
ایــن مزایــا امــکان اســتفاده راحت تــر 
دانشــجویان خارجــی از کالس درس 
بــوده و بــا جــذب تعــداد بیشــتر 
دانشــجوی خارجــی )بــدون تامیــن 
درآمــد  و...(  خوابــگاه  هزینه هــای 
بیشــتری بــه دانشــگاه تعلــق خواهــد 

ــت. گرف

البتـه در مدرسـه اقتصـاد NUS از 
ایـن مزیـت در بهره گیـری از اسـاتید 
بنام خارجی استفاده شده و توانسته 
بـرای  مطلوبـی  بسـیار  مالـی  بـازده 

دانشـگاه داشـته باشـد. 
ظرفیــت  از  بهره بــرداری  یقینــًا 
ــه  ــی ک ــر ایران ــاتید مهاج ــه اس جامع
ــگاه های مطــرح  ــیاری از دانش در بس
جهــان مشــغول تدریــس هســتند بــا 
ایــن شــیوه جدیــد در داخــل کشــور 

ــز میســر خواهــد شــد.  نی
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مقایسه�آموزش�هیبریدی�و�روش�های�آموزش�از�راه�دور�
از راه دور، در  	 برخالف آموزش 

هیبریدی  آموزش  روش های 
آموزش  هرم  اکتیو  بخش  در 
نیز فعالیت های مفیدی صورت 
می پذیرد بنابراین بخش بیشتری 
از مغز با محتوای ارائه شده درگیر 

خواهد شد. 
دور  	 راه  از  آموزش  در 

نقش  ارتباطی  زیرساخت های 
تعیین کننده ای دارند و هرگونه 
وقفه ای در ارتباطات و اینترنت 
منجر به توقف آموزش می شود. 
از  هیبریدی  آموزش  در  اما 
راهکارهای ناهمزمان و حضوری 
جهت جبران این نقص استفاده 

می شود. 

حتی در کشور های توسعه یافته  	
به عنوان مثال در کره جنوبی با 
اهتمام ویژه ای که در  به  توجه 
سال گذشته به افزایش کیفیت 
دانش آموزان  ویدیوی  ارتباطات 
از  بسیاری  هم  باز  است،  شده 
دانش آموزان از کیفیت و کمیت 
خدمات ارائه شده در مقایسه با 
شهریه پرداختی تنها به دلیل آن 
که تالش های موسسه و اساتید 
برای آنها ملموس نبوده ناراضی 
هستند، در صورتیکه در شیوه های 
ترکیبی شانس حضوربه دفعات 
به همه دانش آموزان در کالس 
درس داده خواهد شد و ارتباطات 
و دیگر  اساتید  با  آنها  حضوری 

دانش آموزان برقرار خواهد بود. 

سخنرانی

خواندن بگو
منفعل

فعال

انجام بده

صوت و ویدئو

نمایش

مباحثه

تمرینات عملی

یاد دهی به دیگران



از�کجا�شروع�کنیم؟
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زندگـی نیـو نرمـال عـاوه بـر الزاماتی کـه در روش های زیسـتن تحمیـل نموده، 
تغییرات مهمی در فرم و ظاهر زندگی ایجاد می نماید. یکی از الزامات زندگی آتی 
مـا، تعریـف، تمریـن و اجـرای درسـت فاصله گـذاری اجتماعـی می باشـد. درکاس 
ترکیبی عاوه بر تغییرات در چیدمان دانشجویان می بایست کلیه ادوات و وسایل 
کمک آموزشـی و حتی کلید های روشـنایی )به خصوص در مدارس( حتی االمکان 
از تمـاس کلیـه دانشـجویان محفـوظ بمانـد و بـرای برخـی از آنهـا می بایسـت از 
سنسـورهای هوشـمند اسـتفاده کرد. برخی دیگر نظیر ماژیک یا تخته پاک کن را 
می بایسـت بـه تعـداد دانش آمـوزان تهیه کرد. حتی االمکان در سـاعات اسـتراحت 
به خصوص در مدارس زمان مشخصی را برای ضد عفونی محیط و اشیا پیرامون 

اختصاص داد. 

قدم�اول
کاهش تماس افراد با اشیا و حفظ فاصله اجتماعی



یکی از راه های مهم اشاعه ویروس، سیستم های هوارسان می باشد. عاوه بر 
الزام دانش آموزان به پوشـیدن ماسـک در مواقع بحران، سیسـتم های هوارسـان 
نیـز می بایسـت تحـت کنتـرل دقیـق قـرار گرفتـه و بـا اتخـاذ روش هـای مناسـب 
گـردش هـوای تـازه و خـروج هـوا را در کاس هـا اجـرا نمـود. )در سـاختمان های 
بزرگ تـر نیـز حتمـاً از فیلترهـای هپا اسـتفاده شـود(. ذکر این نکته الزامی سـت که 
حتـی در فصـول سـرد سـال نیـز تعبیه گـذر ورود و خروج هوا بـرای کنترل بیماری 

در کاس هـای درس ضروری اسـت. 

قدم�دوم
گردش صحیح هوا 



قبـل از شـروع فعالیـت تجهیـز و آمـوزش می بایسـت اسـتراتژی آمـوزش ترکیبـی بـه طـور کامـل تدویـن شـده و 
روش هـای اجـرا و کنتـرل در آن بـه روشـنی مشـخص شـود بـه عنـوان مثـال در دانشـگاه NUS چندیـن پلـن را بـرای 
آموزش ترکیبی طراحی نموده و به تناسـب هر کدام از آنها کاس ها را تجهیز و آموزش های الزم را به پرسـنل اسـاتید 

و دانشـجویان ارائـه کردند
پلن A: دانشجویان به دو گروه تقسیم و به ترتیب آموزش حضوری می بینند. 	
پلن B: جلسـات کاس ها به عدد زوج و فرد تقسـیم شـده و در هر کدام یکی از گروه های ۱ یا ۲ حاضر و دیگری  	

غیر حضوری خواهد بود. 
پلن C: در صورت تعطیلی مجدد کل کاس، قابلیت تبدیل کامل به غیر حضوری وجود داشته باشد.  	
پلن D: استاد به دالیلی قادر به حضور در کاس نباشد و یا استاد مدعو از خارج از شهر و دانشگاه باشد.  	
پلن E: برخی از دانشجویان قادر به حضور نبوده اما آموزش به صورت کامل همزمان برای ایشان برقرار باشد.  	
پلن F: برای تعداد مشخصی از دانشجویان آموزش غیرحضوری ناهمزمان طراحی شود.  	

قدم�سوم
طراحی استراتژی 



یقینـاً بـرای برنامه ریـزی درسـت کاس هـای ترکیبـی، طراحان سیسـتم می بایسـت حتما به اصل مهـم حفظ عدالت 
میـان دانشـجویان حضـوری و غیرحضـوری توجه ویژه ای داشـته باشـند و کلیه تمهیـدات الزم برای حفـظ برابری میان 

دانشـجویان را بـه کار گیرنـد در این زمینه می بایسـت:
حتماً در روش های ترکیبی سـعی شـود جذابیت های جدیدی برای کاربران آناین فراهم شـود یکی از این روش ها  	

Gamification می باشـد همچنیـن بـا دادن امتیازهـای تشـویقی می تـوان دانشـجویان را بـه حضـور و یـا عـدم 
حضـور ترغیب کنند.

سـعی شـود توجـه دانش آمـوزان آنایـن بـا عناصر تحریک کننده داخـل کاس به عنوان مثـال پذیرایی و تغذیه و  	
یـا هرگونه عوامل محیطـی دیگر منحرف نگردد

 تمام تاش اساتید و مربیان می بایست بر توجه مساوی و یا حتی بیشتر بر مخاطبان آناین متمرکز گردد 	
 باالترین کیفیت صدا و تصویر برای دانشجویان غیرحضوری فراهم شود.  	
حتماً ارتباط صوتی و تصویری میان همه دانشجویان چه حضوری و چه غیر حضوری میسر باشد.  	

قدم�چهارم
برنامه ریزی برای حفظ عدالت آموزشی



برای�راه�اندازی�
کالس�های�هیبریدی�به�
چه�امکاناتی�نیاز�داریم
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1-�نیــروی�انسانـــی�زبــده�بــه�منظـور�
راه�اندازی�و�بهره�برداری�از�سیستم�ها

می توان گفت اولین و مهم ترین نیاز 
موسسات آموزشی در سالیان پیش 
رو، استخدام تکنسین آی تی مسلط 
به تجهیزات ویدئو کنفرانس و صدا 
در  و تصویر می باشد. همانطور که 
موسسات بزرگ تر نظیر دانشگاه ها این 
افراد در سالیان گذشته به کادر اداری 

اضافه شدند، موسسات کوچک تر و 
حتی مدارس نیز می بایست هر چه 
سریع تر به این امر مبادرت نمایند. 
حضور این نیروی فنی به صورت تمام 
وقت و حتی با روش ریموت از همان 
مراحل اولیه طراحی سیستم الزامی 

است. 
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2-�برنامه�ریزی�و�سرمایه�گذاری�برای�
توسعه�زیرساخت�های�شبکه�

شاید بتوان گفت بزرگترین چالش 
هیبریدی،  کالس های  روی  پیش 
راهبری کالس و کار با سیستم ها و 
نرم افزارها خواهد بود. اما راهکارهای 
تکنولوژی برای حل این چالش بسیار 
دقیق و کاربردی می باشد. ساختار های 
شبکه های کامپیوتری این امکان را به 
اپراتور می دهد که از فرسنگ ها  دورتر 
از کالس، سیستم های تحت شبکه 
صدا و تصویر، نور و روشنایی و حتی 
نمایند.   کنترل  را  کالس  پرده های 
می شود  پیشنهاد  منظور  همین  به 

ساختارها به گونه ای طراحی شود که 
توسط اپراتور در اتاق کنترل مرکزی 

به راحتی قابل راهبری باشد. 
سیستم  این  پیاده سازی  جهت 
اینترانت  و  ارتباطی  به ساختار های 
نیاز  آموزشی  موسسه  در  داخلی 
خواهیم داشت و البته از تجهیز به 
اینترنت پرسرعت با پهنای باند کافی 
نیز نباید غافل بود. در طراحی سیستم 
انتخابی  تجهیزات  نوع  به  توجه  با 
شبکه  تحت  نرم افزارهای کنترل  از 

بهره برداری خواهد شد. 

از مزایای بهره برداری از این نرم افزارها  می توان به آنالیز 
و پردازش داده های دریافتی از کالس اشاره کرد که در 
نهایت آمار بسیار مهمی برای تصمیم گیران و مدیران 

موسسات آموزشی فراهم خواهد نمود. 
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تکنولوژی�های� درست� انتخاب� �-3
� صدا�و�تصویر�در�کالس�

 یکی از الزامات کالس های درس 
هیبریدی تجهیز به فناوری های صدا 
و تصویر دیجیتال می باشد. اهم این 

سیستم ها عبارتند از : 
برای  	 دوربین  و  میکروفون 

دریافت صدا و تصویر اساتید و 
دانش آموزان

تصویر  	 و  ابزارهای ضبط صدا 
برای فراهم کردن امکان بازدید 

ناهمزمان دانش آموزان 
ابزار های توزیع صدا و تصویر و  	

انتقال آن به نمایشگر ها

نمایشگر های سایز بزرگ اعم از  	
ویدئو پروژکتور و تلویزیون های 

ال سی دی و ال ای دی
برای  	 استریمینگ  تجهیزات 

به  تصویر  و  صدا  انتقال 
دانش آموزان غیر حضوری

داخل  	 رسانی  صدا  تجهیزات 
بلندگوها و  از  اعم  کالس 
و  الزمه  تقویت کننده های 
و  صدا  پردازش  تجهیزات 

میکسرها. 
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سیستم�های� راه�اندازی� چالش�های�
� صدا�و�تصویر�

هزینه های  چالش ها،  مهم ترین 
راه اندازی سیستم بوده که در بسیاری 
تامین  قابل  آموزشی  موسسات  از 
نمی باشد. یقینًا بودجه مورد نیاز در 
صورت تنظیم پالن اقتصادی آموزش 
هیبریدی و تخمین درست درآمدهای 
تامین  قابل  مدت  در کوتاه  جدید 
خواهد بود؛ هرچند موسسات دولتی 
ممکن است نیازمند منابع جدید از 

سازمان های باالدستی باشند. 
بهره برداری، تنظیمات و تعمیرات 

چالش ها   دیگر  از  سیستم ها   این 
را  آنها  از  عمده ای  بخش  بوده که 
است.  کرده  حل  تکنولوژی  خود 
ساختارهای کنترل از راه دور ابزارهای 
کنترلی متنوعی را به اپراتور غیر مقیم 
داده و هزینه های بهره برداری را به طور 
چشمگیری کاهش می دهد. هرچند 
کالس  چندین  با  با  موسسات  در 
هیبریدی، وجود یک تکنسین شبکه 
و صدا و تصویر نیز کارگشا خواهد 

بود.  
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بهره بـرداری از تکنولوژی هـای صـدا و تصویـر مبتنـی بـر شـبکه و کنتـرل کلـود 
بیـس عـاوه بـر ارتقاء کیفیت آمـوزش، در افزایش امنیـت کاس و دانش آموزان 
موثـر خواهـد بـود. هـر چنـد حفظ حریم خصوصـی در کاس بسـیار حائز اهمیت 
اسـت امـا نظـارت تصویری مدیران موسسـات آموزشـی بـر کاس و روند آموزش 
از بسـیاری از ناهنجاری هـای مرسـوم در کاس هـای درس بخصـوص در مقاطـع 
تحصیلـی پایین تـر جلوگیـری خواهنـد نمـود. اقدامـی کـه شـاید قبل از ایـن صرفًا 
جهت کنترل و نظارت تصویری در کاس قابل اجرا نبوده و حال با کاربری دوگانه 

می توانـد حساسـیت های قبلـی را مرتفع سـازد. 

توجه�مهم�



� 4-�انتخاب�پلت�فرم��
 پلت فرم های آموزشی و ارتباطاتی 
و  راه اندازی  در  مهم  بسیار  نقش 
هیبریدی  شیوه  به  کالس  اجرای 
ایفا می نمایند. سیستم های متنوع, 
  Zoom, Adobe Connect,
 Skyroom, Big Blue Button,
Jitsi  و بسیاری دیگر از نرم افزارهای 
آموزشی در یک سال گذشته وظیفه 
حضوری  غیر  آموزش  در  مهمی 
داشتند. در پاسخ به این سوال که 
برای� و� بوده� بهتر� پلت�فرم� کدام�  «
واقع� مفیدتر� ما� آموزشی� سازمان�
خواهد�شد؟« جواب دقیقی وجود 

ندارد زیرا که اغلب آنها ساختارهای 
مشابه داشته و کمابیش ویژگی های 
یکسانی دارند. البته بیشتر از انتخاب 
پلت فرم، مهیا نمودن زیرساخت های 
شبکه و ابزارهای صدا و تصویر در 
موسسه آموزشی و خانه حائز اهمیت 
است است و غالب مشکالت به وجود 
آمده در کالس های غیر حضوری نه 
به علت نوع پلت فرم بلکه به دلیل 
عدم کفایت کیفیت زیرساخت های 

الزم بوده است. 
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� 5-�آموزش��
و  راه اندازی  الزامات  از  یکی 
سیستم های  از  صحیح  بهره برداری 
و کافی  مناسب  آموزش  هیبریدی 
همه افراد درگیر از اساتید و مربیان 

گرفته تا دانشجویان می باشد. 
دانشگاه NUS قبل از شروع رسمی 
به تدوین  کالس های خود مبادرت 
و  سیستم  آموزش  رسمی  جزوه 
پلت فرم های آموزشی نموده و دوره 

اجباری  را بصورت  آموزش سیستم 
برای همه پرسنل اساتید و دانشجویان 

برگزار نمود. 
کالس ها   راهبری  برای  هرچند 
تصویری  و  صوتی  سیستم های  و 
شده  استخدام  زبده ای  نیروهای 
جامع کارکرد  آموزش  در  اما  بودند 
این سیستم ها نیز به اساتید و مربیان 

آموزش داده شده است 
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� 6-�حفظ�شرایط�سالمت�در�تحصیل�
 یکی از مهمترین دالیل راه اندازی 
افزایش  هیبریدی،  کالس های 
مراقبت های بهداشتی به منظور حفظ 
سالمت اساتید، دانشجویان و کارکنان 
در مواقع پاندمی بوده است. اما به 
علت ساختارهای مبتنی بر ابزار های 
در  جدیدی  معضالت  دیجیتال، 

بینایی و سیستم حرکتی دانشجویان 
قابل تصور می باشد.  در این خصوص 

می بایست:
در برنامه ریزی های کالس به این  	

نکته توجه کنید که ارتباط های 
آنالین  کالس  و  تصویری 
را خسته  دانشجویان  چشمان 

می کند و لذا کالس می بایست 
توجه  استراحت  تایم های  به 

ویژه ای داشته باشد. 
نمایشگرها  حتما  	 چیدمان  در 

توجه  آنها  اندازه  و  فاصله  به 
برای  دید  زاویه  بهترین  و 

دانش آموزان انتخاب شود. 

به  	 مبلمان کالس  طراحی  در 
بیشتری  توجه  آنها  آرگونومی 

شود. 
حتما دانشجویان را به رعایت  	

در  آرگونومی  استاندارد های 
محیط خانه آگاه نمود 
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پیوست الف: استودیو�های�تولید�محتوای�ویدئویی



� استودیو�های�خانگی��
عکاسی  دوربین  یک  حداقل   
برداری،  تصویر  قابلیت  با  دیجیتال 
یک میکروفن یقه ای، یک سوییچر 
تصویر و تعدادی پروژکتور، می تواند 
اتاق شما را به استودیویی کاربردی 
برای تولید محتوای ویدئویی تبدیل 
کند. البته اگر کیفیت بیشتری مد نظر 

شما باشد می توان تعداد دوربین ها  را 
به دو و سه عدد افزایش داد و حتی 
از دیوار پوش های آکوستیکی جهت 
جلوگیری از پژواک صدا و نوفه های 
خروجی استفاده نمود. در ادامه برخی 
داده  شرح  بیشتر  ملزومات  این  از 

خواهد شد. 
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تجهیزات�مورد�نیاز�اسـتودیو�خانگی
1-�آکوستیک:

ــی و  ــای خارج ــری از نوفه ه جلوگی
نیــز کاهــش واخنــش در اســتودیو 
از مهمتریــن اقدامــات آکوســتیکی 
آکوســتیکی  در طراحــی  می باشــد. 
متنــوع  محصــوالت  از  حرفــه ای 
در  حتــی  و  می شــوند  اســتفاده 
خصــوص سیســتم های هوارســان 
نیــز  پنجره هــا   و  در  بنــدی  درز  و 
می شــود.  انجــام  اهتمــام  نهایــت 
ــا  امــا در اســتودیو های خانگــی صرف

بکارگیری صحیــح از پانل های جاذب 
ــود.  ــه می ش ــیار توصی ــز بس ــدا نی ص
توجــه شــود ایــن پانــل هــا در واقــع 
ــذا  ــند و ل ــو نمی باش ــر دکوراتی عناص
اســتفاده از آنهــا بــه عنــوان بک گرانــد 
تاثیــر چندانی در اکوســتیک نخواهد 
داشــت. هــر چنــد اســتفاده از برخــی 
متریال هــا  نظیــر موکــت و فــرش در 
ــن دار در  ــای چی ــاق و پرده ه ــف ات ک
دیــوار اتــاق نیــز گزینه هــای قابــل 

ــود.  ــد ب ــترس خواهن دس
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تجهیزات�مورد�نیاز�اسـتودیو�خانگی
2-�نور�پردازی:�

بــدون ســرمایه گذاری بــرای خریــد 
اقــالم نورپــردازی ویدیویــی حرفــه ای 
هــم می توانیــد بــه راحتــی نــور را در 
خانگــی  اســتودیویی  فضــای  یــک 
بهبود بخشــید. به عنوان مثال، شما 
ــنت را  ــای فلورس ــد: چراغ ه می توانی
ــگ  ــه رن ــا از هرگون ــد ت خامــوش کنی
خــالص  اتــاق  در  ســبز  بــه  مایــل 
شــوید. اگــر پنجــره ای در اتــاق وجــود 
دارد، پرده هــا  را ببندیــد. المپ هــای 
بــا درجــه  ال ای دی  بــا  را  رشــته ای 
حــرارت رنــگ ۲۰۰	 تــا ۵۰۰۰ کلویــن 
تعویــض کنید. المپ هــای LED داغ 
بــا  بنابرایــن می توانیــد  نمی شــوند 
خیــال راحت ســایه ها  را پــاک کرده و 

از دســتمال کاغــذی و یــا کاغــذ کالک 
بــرای نــرم کــردن نــور اســتفاده کنیــد. 
مراقب ســطوح بازتابنده باشید. میز 
کار را بــا تکــه ای از مــواد بپوشــانید و 
اگــر شیشــه ها  نــور را بــه لنــز دوربیــن 
منعکــس می کننــد، موارد شیشــه ای 

را برداریــد. 
یـــک سیستــــــــم روشنایـــــــــی 
ســـه نقطه ای ســـاده ارزش خرید را 
دارد. بـــرای تهیه چراغ های ویدئویی 
 LED ماننـــد Ringlightهـــا  نیازی
به هزینه زیادی نیســـت. البته حتما 
در هنـــگام خرید سیســـتم به دمای 
رنـــگ آن و طول عمر LEDها  توجه 

باشید.  داشته 
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تجهیزات�مورد�نیاز�استودیو�خانگی�
3-�دوربین:�

برای اســتودیوی آمــوزش ویدیوی 
از دوربیــن داخلــی لپ تــاپ خــود 
 Live اســتفاده نکنیــد. دوربین هــای
 Streaming Speaker Camera
و PTZ نیز گزینه خوبی هستند. آنها 
تصویــری عریــض ارائــه می دهنــد کــه 
در شــرایط متوســط روشــنایی بسیار 
خــوب بــه نظــر می رســد. دوربیــن 
ــل خــود را در ســطح مســتقیم  مقاب
چشــم قــرار دهیــم و همــواره بــه 
ضــرورت نگاه مســتقیم بــه لنز توجه 

داشــته  باشــید.
یــا  فیلمبــرداری  دوربیــن  یــک 

DSLR تصویــری بــا کیفیــت بهتــر 
ــه عــالوه شــما  ــه شــما می دهــد، ب ب
روی تصویــر  بــر  بیشــتری  کنتــرل 
ــتفاده  ــر در اس ــت. اگ ــد داش خواهی
دوربیــن  پیشــرفته تر  تنظیمــات  از 
راحت نیستید، تنظیمات خودکار در 
اکثــر مکان هــا  راهگشــا خواهــد بــود. 
ایــن دوربین هــا  حتــی میکروفــون 
خارجــی را بــا اســتفاده از یــک اتصــال 
۵.	 میلی متــری می پذیــرد و انتقــال 
آســان فایــل بــه لپ تاپ با یــک کارت 

حافظــه SD انجــام می پذیــرد. 
دوربیـــــــن هـــــــــــــای DSLR از 
ــد  ــه گران ترن ــدون آین ــای ب دوربین ه

امــا گزینه های بیشــتری بــرای تصاویر 
بــا کیفیــت بهتــر ارائــه می دهنــد. در 
ایــن دوربین هــا  از آنجایی کــه آینه ای 
بــرای بلنــد کــردن وجــود نــدارد، الزم 
نیســت نگــران مــدت زمــان ضبــط 
ویدیــو باشــید امــا در دوربین هــای 

فیلمبــرداری  زمــان  مــدت   DSLR
نهایتــا می توانــد ۰	 دقیقــه باشــد که 
بــرای کار الیــو اصالً مناســب نیســت. 
ــا  ــز حتم ــه مناســب نی ــک ســه پای ی
می بایســت برای سیســتم شــما تهیه 

شــود. 
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تجهیزات�مورد�نیاز�اسـتودیو�خانگی
4-�میکسر�و�کارت�ورودی�تصویر:�
در صورتی کــه بخواهیــد محتــوای 
زنــده پخــش کنید یــا زحمــت تدوین 
کار را کمتر کنید، حتما می بایست از 
ســوییچر تصویر و حتی میکســر های 
کنیــد.  اســتفاده  تصویــر  و  صــدا 
پیشــنهاد ما ســوییچر و میکسر صدا 
می باشــد.   Feelworld تصویــر  و 
و  جمــع  و  ســبک  سیســتم  ایــن 
بــرای  فراوانــی  قابلیت هــای  جــور 
شــما فراهــم می نمایــد و براحتــی بــا 
اتصــال هــر نــوع دوربیــن و لپ تاپی، 
را  تصویــر  ورودی  خودبه خــود 

شــناخته و امــکان انتخــاب بیــن آنهــا 
ــد.  ــم می نمای ــما فراه ــرای ش را ب

اگــر در اســتودیو فــرد دیگــری بــه 
ــه  ــد ب ــور نباش ــر و اپرات ــوان کنترل عن
ــن  ــتفاده از اپلیکیش ــا اس ــی و ب راحت
می توانیــد  دســتگاه  ایــن  کاربــری 
ــض  ــر را تعوی ــع تصوی ــان مناب خودت

ــد.  نمایی
بــه  سیســتم  ایــن  اتصــال  بــا 
لپ تــاپ از طریــق کابــل USB نیــز 
می تــوان براحتــی در پلت فرم هــای 
متنــوع ماننــد اینســتاگرام و ادوب 

کانکــت، پخــش زنــده داشــت. 
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تجهیزات�مورد�نیاز�اسـتودیو�خانگی
5-�نرم�افزار�های�تولید�و�ادیت�تصویر:�

نرم افــزار کاربــردی 
وی میکـــــس جهــت 
تدویــن خطــی و ســوییچ تصاویــر، 
و  ثابــت  انــواع گرافیــک  افزایــش 
متحــرک، لوگو و زیرنویس، سیســتم 
اســتودیو مجــازی و رکــوردر، پلیــر و 
اســتریم اســتفاده می شــود کــه در 
کنــار توانمنــدی بســیار زیــاد، کاربــری 

بســیار آســانی دارد.

ــت  ــزاری اس ــا نرم اف کامتازی
حرفــه ای و کاربــردی از شــرکت 
بــرای  برنامــه  ایــن   .TechSmith
ضبط فیلم از روی صفحه دســکتاپ 
قــرار  اســتفاده  مــورد  کامپیوتــر 
می گیــرد بــا اســتفاده از ایــن نرم افزار 
فیلم هــای  ویرایــش  یــا  ادیــت 
ویدیویــی را بــه راحتــی انجــام دهید. 
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استودیو�های�نیمه�حرفه�ای�دانشگاهی���
محتـوای  تولیـد  گسـترش  بـا 
آموزشـی ویدئویـی جهـت اسـتفاده 
مجـازی،  آمـوزش  سـامانه های  در 
بسـیاری از دانشـگاه درصدد تاسیس 
اسـتودیو های ضبـط صـدا و تصویـر 
برآمده انـد. به رغم اجـرای پروژه های 

موفـق، برخـی از ایـن اسـتودیو ها  بـه 
تجهیـزات  ناصحیـح  انتخـاب  علـت 
به تناسـب نبـروی انسـانی دانشـگاه، 
متعـدد  مشـکالت  بـا  راهبـری  در 
مواجـه و بعضا تعطیل شـده اند؛ لذا 
در طراحـی یـک اسـتودیو عـالوه بـر 

بودجه و کاربری، نیروی انسانی راهبر 
نیـز نقـش بسـیاری داشـته و پـروژه 
می بایسـت از همـان اول بـا رعایـت 
بضاعـت دانشـگاه در جـذب نیـروی 

انسـانی طراحـی شـود. 
هوشـمند  تجهیـزات  از  اسـتفاده 

از  بهره بـرداری  در کنـار  موتورایـز،  و 
بسـیار  راهـکار  مجـازی،  اسـتودیو 
مناسبی برای کاهش مشکالت نیروی 
انسـانی راهبـر در پروژه هـا  می باشـد. 
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استودیو�های�حرفه�ای�تلویزیونی���
برخـی  البتـه  سـالیان گذشـته  در 
محتـوای آموزشـی در اسـتودیو های 
می شـوند  ضبـط  تلویزیونـی  مجهـز 
کـه بـا توجه بـه نـوع تولید محتـوا و 

اینکه بخش عمده ای از آنها در بستر 
شـبکه های اجتماعـی و سـامانه های 
برخـط پخـش می شـود، صرفـا عـدم 
بودجـه خواهـد  هزینه کـرد صحیـح 

تولیـد  و کمیـت  در کیفیـت  و  بـود 
تاثیر محسوسـی برای دانشـجویان و 

داشـت.  نخواهـد  دانش آمـوزان 
همـان  گفـت  می تـوان  واقـع  در 

نیمـه  اسـتودیو های  در  کیفیـت 
حرفه ای نیز به راحتی قابل استحصال 
بـوده و بـه مراتب هزینه کمتری برای 

تهیه کننـده خواهـد داشـت.  



پیوست ب: تجهیزات�صدا�و�تصویر�کالس�های�هیبریدی



پلت فرم هـا  و تجهیـزات متنـوع در بـازار همـواره انتخـاب سیسـتم های بهینه را 
بـرای کارفرمایـان بسـیار دشـوار می نماید. در این بین برند های مختلـف در بازار نیز 
هرکدام نقاط قوت محصول خود را تبلیغ کرده و نقاط ضعف دیگری را برجسته 
می نماینـد. تنهـا مشـاوری امیـن و حرفـه ای می توانـد بـا تبییـن دقیق طـرح و نیز 
پلـن اقتصـادی درسـت و آمـوزش راهبـری دقیق نیازهای شـما را در پـروژه تبدیل 
اتاق کاس سـنتی به Hybrid Class Room شناسـایی و اجرا نماید. بنابراین 
برای کارفرما انتخاب یک شـرکت A/V Partner با سـابقه و مجرب بسـیار مهم 

و حیاتی می باشـد 

توجه�مهم�
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ePTZ Live Streaming Speaker 
Camera�With�Built-in 

 PTZ دوربین هـای  از  اسـتفاده 
بـرای مصارف اتاق هـای کوچک و نیز 
سـایر بخش هـای سـازمان مناسـب 
نمی باشـد. لـذا طراحان سـخت افزار، 
مبادرت به طراحی مدل های جدیدی 

از وب کـم نمودنـد کـه دارای قابلیـت 
Electronic PTZ بـوده و برخـی از 
آنهـا دارای اسـپیکر و آرایه میکروفن 

داخلـی نیز می باشـند. 

تولید کننده برتر این کاال در دنیا Logitec بوده و 
 Kato , در میان محصوالت برند های چینی نظیر
Kovicon محصوالت با کیفیتی پیدا می شود. 
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PTZ Full Port Live Streaming 
Camera 

ایـــن  اصلـــی  مشـــخصه  ســـه 
خروجـــی  کیفیـــت  دوربین هـــای 
آنهـــا )SD, Full HD, 4K(، قـــدرت 
زوم )تـــا ۰	 برابـــر( و تنـــوع آنهـــا 
می باشـــد.  خروجـــی  پـــورت  در 
اســـتفاده از دوربین های SD نظیر 
Sony Evid70 چندین سال است 
منســـوخ شـــده و حداقـــل کیفیت 
 Full Hd مطلوب برای ســـالن شما

توصیه می شـــود. بســـته به متراژ و 
فاصلـــه دوربین هـــا تا اتـــاق کنترل 
می تـــوان از مدل های دارای خروجی 
SDI و یـــا HDMI اســـتفاده کـــرد. 
به تازگـــی اســـتفاده از پروتکل های 
نوین بر بســـتر شـــبکه نظیر NDI و 
SRT نیز مورد اســـتقبال مهندسین 
صـــدا و تصویـــر قرار گرفته اســـت. 

در خصوص دوربین های موتورایز، دو برند Sony و 
Panasonic به عنوان رهبر در بازار شناخته می شوند البته 
 Lumen , Logitec , کیفیت محصوالت برندهایی نظیر

Datavideo, Multicam , Aida image نیز با دو برند 
فوق قابل مقایسه است.
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BYOD Wireless Presentation 
   این ابزار کاربردی برای کالس های 
درس کوچـک و متوسـط در مـدارس 
بـوده و  و دانشـگاه ها  بسـیار مفیـد 
قابلیت هـای فراوانـی بـه شـرح زیـر 

فراهـم می کنـد:
اتصال تا چهار ورودی تصویر  	

بصورت وایرلس
کنترل و اپراتوری بسیار آسان  	

تحت شبکه
به پلت فرم های کالس  	 اتصال 

 Zoom آنالین مانند
مدیریت  	 و  آسان  دسترسی 

فایل ها  و اسناد در شبکه
امکان اتصال به انواع دوربین،  	

کمک  تجهیزات  و  ویژواالیزر 
آموزشی و نمایشگرهای تصویر 

کمک آموزشی و نمایشگر های  	
تصویر

در بسیاری از مدل ها  امکانات  	
استریمینگ  و  ویرایش، ضبط 
فراهم شده  آن  در  نیز  کالس 

است. 

 Crestron تولید کنندگان اصلی این سیستم شرکتهای
AMX , wolf vision , بوده و از میان برند های 

چینی نیز Yealink توصیه می شود.  



Ceiling Array Tile Microphon 
تایل های میکروفن سقفی در حال 
صدا  تکنولوژی  ترین  جدید  حاضر 
رسانی در اتاق های کنفرانس به حساب 
می آیند این آرایه های میکروفن برای 
پوشش ۷ منطقه در دایره ای به قطر  
استفاده  با  و  شده  طراحی  متر   ۹
قدرتمند،  بسیار  پروسسورهای  از 
صوتی  سیستم  از  جدید  تعریفی 
بدون مشاهده میکروفن فیزیکی با 
کیفیتی وصف نشدنی خلق نموده اند. 
 Sennheiser و  Shure شرکت های

و Clear One سه کمپانی پیشروی 
و  بوده  محصوالت  این  سازنده 
این  روی  توجهی  قابل  تحقیقات 
داده اند.  انجام  صدارسانی  تکنیک 
مقایسه  در  این محصوالت  چه  گر 
با سایر سیستم های کنفرانس گرانتر 
آنها  رشد  به  رو  بازار  اما  می باشند، 
خواهد  برآن  را  سازنده  کمپانی های 
داشت در قیمت تمام شده تجدید 

نظر کنند.  
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میکروفن�های�چند�جهته�
Table Array microphone   

ســاخت  سیســتم ها  بــا  ایــن 
الگو هــای قطبــی، پوششــی بســیار 
ســایز  بــرای کالس هــای  را  پایــدار 
کوچک و متوســط فراهم می نمایند. 
ــن محصــوالت نســبت  بســیاری از ای

بــه صــدا حســاس بــوده و بــا صحبــت 
اتوماتیــک  بصــورت  افــراد  کــردن 
روشــن می شــود در ایــن سیســتم ها 
 صــدای پس زمینه بطور شــگفت آوری 

کــم می باشــد.  
این سیستم ها  با دو تکنیک حرفه ای با استفاده از 

پروسسور های صدا )برند Shure( و تکنیک های ساده تر 
 Beyer برند های( USB و با رابط اتصال بلوتوث و

Dynamic ,Avicon, Audio Technica( به بازار 
ارائه شده است 
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در حال حاضر شرکت های مختلفی نمایشگرهای متنوع با رزولوشن های 
بسیار باال ارائه می دهند؛ نظیر Samsung ،LG و حتی بسیاری تولیدکنندگان 

داخلی چون Xvision ,Gplus. انتخاب سایز نمایشگر موضوع بسیار 
مهمتری به نسبت رزلوشن آن بوده و تقریبا در بسیاری از کاربردها محتوای ما 
Full HD خواهد بود. همچنین سالن های متوسط به باال حتما می بایست 

تعداد مانیتورها بیش از یک دستگاه باشد و در این حالت یکی از مانیتورها به 
تصویر ارائه و دیگر به نفرات غیر حضوری اختصاص می یابد تا در تمام طول 

کنفرانس ارتباط بصری دو جانبه فراهم شود.

نمایشگرهای�تصویری�
اولیــن چیزی که در هنــگام ورود به 
کالس هیبریــدی توجه شــما را جلب 
ــن  ــد، نمایشــگرها هســتند. ای می کن
ــری« کالس  ــمت »بص ــن قس مهم تری
هیبریــدی اســت و یکــی از اصلی ترین 
ابزارهــای افزایش تعامل در جلســات 
هیبریــدی شماســت. ایــن صفحــه 

نمایــش شــما را قــادر می ســازد تــا 
همکالســان غیر حضــوری خــود را در 
ــد و  ــاهده کنی ــر مش ــای دیگ مکان ه
ــتراک  ــخنرانی ها و اش ــش س ــا نمای ی
ــا و  ــا، تبلت ه ــه را از لپ تاپ ه صفح
تلفن هــای هوشــمند مشــاهده کنید.



 Visualizerنمایشگرهای�
هرچند یکی از اولین تکنولوژی هایی 
پیدا  راه  آموزشی  در کالس های  که 
امروزه  اما  ویژواالیزرها  بودند  کرد 
تعامل  راستای  در  سیستم ها   این 
کالس،  در  کنندگان  شرکت  بیشتر 
نقش بیشتری ایفا نموده و با افزایش 
به  تبدیل  قابلیت  و   4k تا  کیفیت 

وایت برد هوشمند و اتصال به سیستم 
تصویربرداری و ویدئو کنفرانس، ابزاری 
کالس های  در  ارائه  برای  مناسب 

هیبریدی می باشند. 
 Wolf در حـــال حاضـــر شـــرکت
Vision با تولید محصوالت متنوع 
در این خصوص ســـرآمد می باشد.  
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ابزارهای�همه�کاره�نور،�صدا�و�تصویر�
برای�کالس�های�هیبریدی�کوچک�

گسـترش روز افـزون تولید محتوا 
و نیـاز بـه ابزارهـای صـدا و تصویـر و 
جلسـات،  اتاق هـای  در  نورپـردازی 
اسـتودیوهای  و  درس  کالس هـای 
خانگی، تولیدکنندگان تجهیزات را بر 
آن داشته تا با ساختار شکنی، ابزارهای 
حرفـه ای خـود را در مجموعه هایـی 
همـه کاره جمع و حتی با اسـتفاده از 
  AR مکانیزم هـای هوش مصنوعی و
کاربری این سیستم ها را در مقایسه با 

سیسـتم های حرفه ای بسیار آسان تر 
کـرده اسـت. این سیسـتم عموما از 
  Full Hd دوربین های بسیار با کیفیت
اسـتفاده می کننـد و بـا اسـتفاده از 
میکروفن هـای چنـد جهتـه صدایـی 
بسـیار بـا کیفیت را تولیـد می نمایند. 
همچنیـن امکاناتی از قبیل سیسـتم 
نـور پـردازی و اسـتریمر داخلـی نیز از 

امکانـات ایـن تجهیزات می باشـد.
  Zoom و Logitech ,Marantz,کمپانی هایی نظیر
در حال حاضر در تولید این محصوالت پیشرو می باشند. 

هرچند نمونه هایی با قابلیت های کمتر در میان 
محصوالت برندهای چینی نیز پیدا می شود .



وایت�برد�هوشمند�تعاملی� 
وایت برد هوشمند تعاملی می تواند 
افزودن  برای  ارزشمند  ابزاری 
کالس ها   تجهیزات  سیستم  به 
می باشد. نمایشگرهای تعاملی مانند 
و   ,Panasonic Clevertouch

نوشتن  امکان  شما  به   Avocor
مستقیم روی صفحه را با رنگ های 
مختلف،  حاشیه نویسی روی صفحات 

وب یا اسناد می دهند. 
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شرکت Barco با محصول Clickshare از پیشتازان 
 Aten تولید ارتباطات وایرلس می باشد. هرچند شرکت
در ساخت هر محصوالت مورد نیاز با سیم و بی سیم در 
رتبه اول قرارداشته اما محصوالت سایر تولید کنندگان 
نظیر +Knet و Bafo نیز به شدت توصیه می شود 

اتصاالت�با�سیم�یا�بی�سیم��
در رابطه با اتصال سه گزینه دارید: 

سیم دار. 1
بی سیم،. ۲
ترکیبی از سیم و بی سیم. . 	

هر دو اتصال سیمی و بی سیم مزایا 
و معایب خود را دارند و در نهایت به 
یک موضوع شخصی ترجیح می یابد. 
بسـیاری از افراد اتصال بی سـیم را به 
این دلیل که به هم ریختگی سـیم ها 
را از بیـن می بـرد ترجیح می دهند، اما 
صورتی کـه بتواننـد اتصـال سـیمی را 

مخفی کنند، تجربه نمایش با کیفیت 
باالتـر و با ثبات تر را خواهند داشـت. 
جعبه های اتصـال یا VSP همچنین 
می تواننـد شـامل پریزهـای بـرق برای 
شـارژ یـا اتصال سـیمی بـرای USB و 
شـبکه  باشـند. امـا اگـر می خواهیـد 
بدون اتصال به  کابل و بدون دشواری 
اشـتراک گذاری کنیـد، راه حل اتصال 
بـی سـیم گزینـه مناسـبی بـرای شـما 

بود.  خواهد 
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