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وبینار چیست؟
وبینار ،همانطور که از عنوانش مشخص است ترکیبی از دو کلمه وب و سمینار
است .این رویداد تحت وب بوسیله یک فرد یا سازمان ِ مجری به کمک یک
نرمافزار یا سرویس ارائهدهنده خدمات تحت وب و با مشارکت یک گروه مخاطبان
برگزار میشود.

کاربردهای وبینار
وبینار ،ببامبسساتار بآسسزشي اارزسرباارب وب

ه،بيک ارزسر بمعضريي کمبه،بپرمکن گي جغرمفیاربيي وب

کتببوکر،اار ب سختلا بمسااربسايبهاا ب تارب

ير ه،بسترفتبار هو،ببربيا يگر اماار ،ب سايبکننا ب ب

کااهبااار وبهو،هبااار آسسزشااي خااسهب،مبباارب

سيبتسمنن بربماتفرههبمزبوبینر ،بضمنبکراشبازينمباار ب

قربلیتبار تعرسلي برالبه،ببتتربمينترنت برگزم،ب

ارزسر بببربس يرمبوبکر،کنربتعرسلبهمشتمببرشن .

کنن بوبسشا بسرتبطببربزسربوبساارب،بمببامب
ح مقلببرارنن .ب

جلسات کاری

کالسها ،سمینارها و همایشهای مجازی

مزایای وبینار
برم

شرکت ه ،وبینر ،تنهر بم يک لپبترپ کرسپیستر

شخصي ير تبلت و مينترنت نیرز هم،ي  .برم شرکت ه،

وبینر ،سيبتسمنی مز ارجريي سرنن سنزل ير سحلبکر ،خسه
مق مم کنی .

مفرمه ستخصص بسایلم وبینر ،سيبتسمنن همنش خسه ،م

ه ،زسینمبار

سختل

بر تع مه زيره

مز سخرطبر بر

ازينم و زسر کم بم مشترمک بگذم،ن  .ه ،نتیجم کتب
و کر ،شمر ام سيبتسمن بر آسسزشبار

خرص صنعت

خسه بم سخرطبر مز مين مبزم ،اسه ببره.

ه ،وبینر،ار مسار بم مشترمک گذمشتن وي ئس
صفحر

وب ماي ار

پرو،پسينت و مبزم،ار

هيگر سسلتيبس ير بر سخرطبرني کم مز نظر سارني ه،
جرار سختل

مساربسشر،کتبوبتعرسلبه،بآبفرمامبماتبوبمينب
ناتمبسيبتسمن بمبيرهگیر بسسثرتربکمکبکن .

حضس ،هم،ن مساربپذير مات

وبینر،ار مزبنظربزسربوبازينمبسقروببمبصرفمباتتن .

وبینر،ار بمب،محتيبقربلبضبطبوبذخیرهبش باتتن .ب

وبینار چگونه برگزار میشود؟
وبینر،ار سيبتسمنن بم صس،

يک طرفم م،مئم

شسن بم مين سعني کم فقط س ،ه سطرلب

خسه ،م بیر سيبکن و سخرطبر سطرلب ،م
سيببینن و سيبشنسن  .ه ،مين حرلت تعرسلي
ه ،وبینر ،ار يک مز شرکتبکنن گر

وجسه ن م،ه .مز طرف هيگر وبینر،ار سيتسمنن
تعرسلي برگزم ،شسن ؛ يعني

پشت ،ميرنم خسه نشتتم و مز طريق

بم صس،

مينترنت بر ارير شرکتبکنن گر م،تبرط

سخرطبر نیز بتسمنن

برقرم ،سيبکنن .

ب ان ير بخشي مز سطرلب ،م م،مئم کنن .

اسمل بپران

نظر

ابزارهای برگزاری وبینار
برای برگزاری وبینارها از ابزارهای مختلفی استفاده میشود .برای اطالعات بیشتر میتوانید با چند نمونه از
آنها آشنا شوید :
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