III. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
III. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2020)

4-6 Haziran 2020

BİLGİLENDİRME
“ONLINE SÖZLÜ SUNUMU NASIL YAPACAĞIM ?”
Değerli katılımcılarımız;
IHSLC 2020’ye göstermiş olduğunuz ilgi ve kıymetli çalışmalarınız ile kongremize katılımınız
için çok teşekkür ederiz. Online sözlü sunumlarınızı rahatlıkla gerçekleştirebilmeniz için
aşağıdaki hatırlatmalarımızı dikkate almanızı rica ediyoruz;
•

Sunumlar; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi UZEM güvencesiyle (Adobe Connect
programı) ile Uzaktan Online Sunum şeklinde gerçekleştirilecektir.

•

Öncelikle “Adobe Connect” programını internetten bilgisayarınıza yükleyiniz.

•

Sunum Saatinizden 30 dakika önce “Adobe Connect”e girerek sizin sunumunuzun olduğu
salonlarda belirtilen “Erişim Linki”ni kullanarak açıp, Misafir kısmına isminizi yazarak sanal
sınıfınıza direkt erişim sağlayabileceksiniz.

•

•

Sunumunuzu Powerpoint” formatında her salon için sizlere verilen mail adresine; isminizi,
oturum numaranızı ve bildiri numaranızı da belirtmek suretiyle en geç sunumunuzdan 1 gün
önce yollayınız.
Sunumunuz için sizlere soru-cevap kısmı dahil maksimum 10 dakika süre ayırılmıştır.
Programın ve takip eden oturumların aksamaması için bu süreyi aşmamaya dikkat etmeniz
önemle rica olunur.

•

Sunum ya da dinleme esnasında ses problemleri yaşamamak için kulaklık kullanmanızı öneririz.

•

İhtiyacınız halinde programda belirtilen salonlarda iletişim bilgilerini verdiğimiz “Oturum
Başkanlarımız” ve “Uzaktan Sözlü Sunum Destek Ekibimiz” siz katılımcılarımıza gerekli
bilgilendirme ve teknik desteği kesintisiz sağlayacaktır.

Saygılarımızla…
IHSLC 2020 DÜZENLEME KURULU
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BİLGİLENDİRME
“ONLINE POSTER SUNUMU NASIL YAPACAĞIM ?”
Değerli katılımcılarımız;
IHSLC 2020’ye göstermiş olduğunuz ilgi ve kıymetli çalışmalarınız ile kongremize katılımınız
için çok teşekkür ederiz. POSTER sunumlarınızı rahatlıkla gerçekleştirebilmeniz için aşağıdaki
hatırlatmalarımızı dikkate almanızı rica ediyoruz;
•

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi UZEM sistemi (Adobe Connect) ile Uzaktan Online
Sunum şeklinde gerçekleştirilecektir.

•

Öncelikle “Adobe Connect” programını internetten bilgisayarınıza yükleyiniz.

•

Sunum Saatinizden 15 dakika önce “Adobe Connect”e girerek sizin sunumunuzun olduğu
salonlarda ilan edilen “Erişim Linki”ni kullanarak Misafir kısmına isminizi yazarak sanal
sınıfınıza erişim sağlayabileceksiniz.

•

Posterlerinizi “powerpoint” ya da “PDF” formatında hazırlayarak; her salon için sizlere verilen
mail adresine programda ilan edilen sunum tarihinizden en geç 1 gün öncesinden yollayınız.
Sunum saatinizde sanal sınıflarda hazır bulunmanız ve çalışmanızla ilgili soru sorulursa
cevaplamanız gerekmektedir.

•

Sunum ya da dinleme esnasında ses problemleri yaşamamak için kulaklık kullanmanızı öneririz.

•

İhtiyacınız halinde programda belirtilen salonlarda iletişim bilgilerini verdiğimiz “Oturum
Başkanlarımız” siz katılımcılarımıza gerekli bilgilendirme ve teknik desteği kesintisiz
sağlayacaktır.

Saygılarımızla…
IHSLC 2020 DÜZENLEME KURULU

