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نحوه شرکت در امتحانات پایان ترم از طریق سامانه مجازي براي دانشجویان دانشگاه راهنماي 

  روزبه زنجان

مراحل زیر را به ترتیب  دانشگاه سامانه مجازي از طریق شرکت در امتحانات پایان ترمبراي دانشجویان عزیز 

  انجام دهید:

وارد پروفایل خود در سامانه مجازي    /http://roozbeh.ac.irاز طریق وب سایت دانشگاه به نشانی  -1

  شوید(از منوي باالي سایت بر روي گزینه ورود کلیک کنید).

  

  صفحه ورود به پروفایل سامانه مجازي

  می باشد. دانشجوملی  کدو رمز عبور پیش فرض  شماره دانشجویینام کاربري پیش فرض 

پس از ورود به سامانه، در صفحه اصلی از منوي باال بر روي گزینه امتحانات کلیک نمایید تا وارد صفحه  -2

  امتحانات شوید.
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  صفحه امتحانات

در این صفحه از لیست باز شونده استاد مورد نظر را انتخاب کرده و بر روي گزینه نمایش امتحانات کلیک کنید 

  ت استاد نمایش داده شود.(مانند شکل زیر)تا جزییات امتحانا

  

در لیست امتحانات استاد جزئیات امتحان به صورت کامل ذکر شده است. توجه نمایید که امتحان فقط و فقط 

  در تاریخ و ساعت تعیین شده و به مدت زمان مشخص شده فعال خواهد بود. 

شرکت ن وارد این صفحه شده و بر روي گزینه براي شرکت در امتحان مورد نظر، در تاریخ و ساعت امتحا -3

  . تا وارد صفحه امتحان شوید.در مقابل درس مربوطه کلیک نمایید در امتحان

 نیمشاهده سواالت امتحان ا يبرا"پس از ورود به صفحه امتحان درس مورد نظر با کلیک بر روي گزینه  -4

  را مشاهده نمایید.درباالي صفحه می توانید سواالت امتحان  "دیکن کیدرس کل
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سواالت با دقت و خوانا پاسخ داده و تصویر پاسخنامه را (از پاسخنامه عکس بگیرید) با کلیک بر روي دگمه به 

بارگذاري انتخاب نمایید و صبر نمایید تا پیغام آپلود با موفقیت انجام شد نمایش داده شود. اگر پیغامی براي 

  بنویسید.استاد دارید در کادر مربوط به آن 

  سپس بر روي دگمه ارسال کلیک نمایید تا پاسخنامه ارسال شود.

  از منوي گزارش امتحانات من در پروفایل خود می توانید گزارش امتحانات گذرانده خود را مشاهده نمایید. -5

 

  نکات مهم:

 يهستند. به عنوان مثال درس برنامه ساز کسانیآنها  يهستند که امتحان و محتوا یدروس مشترك دروس -1

 ياست که سوال و محتوا یبدان معن نیباشد، ا یمشترك م يو برنامه ساز وتریکامپ یبا درس مبان 1 شرفتهیپ

  .دیشرکت کن امتحان نیدر ا دیبا دیدروس را داشت نیبوده و شما هر کدام از ا کسانیدروس  نیا

قبل از اتمام  نیبود. بنابرا دیقادر به ارسال پاسخنامه نخواه یطیشرا چیپس از اتمام زمان امتحان تحت ه  -2

  .دییزمان امتحان پاسخنامه را ارسال نما
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  .صفحه بوده و به صورت واضح و خوانا باشد کی دیپاسخنامه حداکثر با -3

  نوشته شود دیحتما با یو نام و نام خانوادگ ییپاسخنامه نام استاد، نام درس، شماره دانشجو يبر رو -4

  باشد. نیانال زیدر زمان امتحان در واتساپ ن دیدانشجو حتما با -5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


