راهنمای کامل چگونگی ثبت نام و شرکت در جلسات سمپوزیوم-وبینار
سه روزه دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرحله  : 1ابتدا از طریق لینک زیر به وبسایت مربوط به سمپوزیوم وبینار وارد شوید:
http://www.ihescovid19webinar.com
مرحله  : 2بر روی تب  Registrationکلیک نمایید.

مرحله  : 3پس از انتخاب جلسه مورد نظر ،بر روی دکمه ( )Register Nowمقابل آن جلسه کلیک نمایید.

مرحله  : 4با ظاهر شدن فرم آنالین ثبت نام ،پس از پر نمودن تمام قسمتهای فرم ،بر روی دکمه ( )Registerکلیک نمایید.

مرحله  : 5پس از کلیک بر روی دکمه ( ،)Registerبه صفحه ( )Meeting Registration Approvalهدایت شده و
همچنین ایمیل تاییدیه ثبت نام به آدرس ایمیل شما ارسال میگردد .در این مرحله ثبت نام شما با موفقیت به انجام رسیده
است.

مرحله  : 6برای شرکت در جلسه وبینارمورد نظر ،ابتدا  VPNخود را فعال نموده و سپس بر روی لینکی که از طریق ایمیل
تایید ثبت نام برایتان ارسال شده ،کلیک نمایید.

مرحله  : 7با کلیک بر روی این لینک ،به صفحه ZOOMهدایت می شوید .در این صفحه ،بر روی دکمه
( )Open Zoom Meetingsکلیک نمایید.
 اگر تاکنون نرم افزار  zoomرا دانلود ننموده اید ،در این مرحله از شما خواسته خواهد شد که این
نرم افزار را نصب نمایید .پس از نصب نرم افزار ،به مرحله بعد وارد شوید.
 لینک دانلود زوم (نیازمند به وی پی ان جهت نصب) https://zoom.us/download :

مرحله  : 8در این مرحله ،پنجره کوچکی بر روی صفحه نمایش باز می شود .بر روی این پنجره ،بر روی دکمه
( )Join with Videoکلیک نمایید.

مرحله  : 9در پنجره کوچک جدیدی که ظاهر می شود ،بر روی دکمه ( )Join with Computer Audioکلیک
نمایید.

مرحله  : 10در این مرحله شما به جلسه وبینار وارد شده اید .پنل کاربری  zoomدر طول جلسه به شما امکاناتی از
قبیل قطع و وصل نمودن میکروفون خود ،فعال و غیرفعال نمودن تصویر ویدیویی ،ارسال پیام  ،ضبط نمودن جلسه،
به اشتراک گذاری فایلها و اطالع از تعداد شرکت کنندگان را میدهد ( .تصویر زیر را مشاهده نمایید).

