بسم اهلل الرحمن الرحیم
راهنمای شرکت در کالس آنالین  /وبینار
ابتدا وارد سایت  http://online.bmioh.com/شوید .سپس آیکن دانشکده پرستاری بانک ملی
ایران را کلیک نمایید

در این قسمت بر رودی دکمه ورود به پنل دانشجو کلیک کرده و یوزر و پسورد خود را وارد نمایید.
پسورد :کد ملی

یوزر :شماره تلفن همراه

1

در صفحه اصلی وارد گروه مورد نظر شوید(.برای مثال :جهت مشاهده وبینار وارد گروه همکاران شوید).

جهت مشاهده وبینار بر روی دکمه ورود به کالس کلیک کرده و وارد کالس شوید.
تذکر ( :)1خارج از ساعت تعیین شده امکان ورود به کالس وجود ندارد.
تذکر ( :)2در هنگام ورود به کالس سیستم سواالتی را مبنی بر ایجاد دسترسی هایی (مربوط به میکروفن ،هدست
و دوربین) از شما می پرسد .لطفا مجوز های الزم را به تمامی موارد بدهید .در غیر این صورت ممکن است
میکروفن ،هدست یا دوربین گوشی یا لپ تاپ شما در کالس مورد نظر با مشکل مواجه شود.

2

لطفا پس از ورود به کالس روش «تنها شنونده» را انتخاب فرمایید.

تذکر ( :)3چنانچه در بین کالس نیاز به صحبت کردن داشته باشید می توانید بر روی دکمه هدست در پایین
صفحه کلیک کنید .در این هنگام پیامی مبنی بر اینکه شما جلسه صوتی را ترک کرده اید ظاهر می شود.

3

سپس مجددا بر روی دکمه هدست کلیک کنید .در این هنگام مجددا از شما سوال پرسیده می شود که می
خواهید با کدام روش وارد کالس شوید .که این بار میکروفون را انتخاب کنید.

دکمه سبز (بله) را انتخاب کنید .در این هنگام میکروفون شما باز خواهد شد.

4

پس از اتمام صحبت لطفا مجددا میکروفون را ببندید تا از ایجاد همهمه در کالس جلوگیری شود .برای اینکار
کافیست بر روی دکمه میکروفون یکبار کلیک نمایید تا قطع گردد.

5

همان طور که در زیر مشاهده می فرمایید ،شما می توانید در بخش گفتگوی عمومی متن پیام خود را تایپ
کرده و ارسال کنید .متن ارسالی شما برای همه اعضای کالس قابل مشاهده خواهد بود.
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