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  براي اساتید امتحان در سامانه مجازي و بارگذاري راهنماي درج

  براي درج امتحان در سامانه مجازي مراحل زیر را به ترتیب 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

  استاد می باشد.ملی  کدو رمز عبور پیش فرض  کد استادينام کاربري پیش فرض 

کلیک کنید تا  مدیریت امتحاناتپس از ورود در صفحه اصلی پروفایل استاد از منوي باال بر روي گزینه  -2

  وارد صفحه مدیریت امتحانات شوید.
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کلیک کنید تا صفحه درج امتحان جدید نمایش  در صفحه مدیریت امتحانات بر روي دگمه  -3

  داده شود.

  

  صفحه افزودن امتحان جدید

حه فیلدها را به دقت پر نمایید. سپس بر روي دگمه بارگذاري کلیک کرده و تصویر سوال امتحانی در این صف

و صبر نمایید تا پیغام اپلود موفقیت آمیز صادر شود. سپس بر روي دگمه  درس مورد نظر را انتخاب نمایید

  ا در سامانه درج نمایید.ارسال کلیک نمایید. به این ترتیب می توانید سواالت امتحانی تمامی دروس خود ر

  امتحان در تاریخ و ساعت تعیین شده و به مدت زمانی که استاد تعیین کرده براي دانشجو فعال خواهد بود.
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براي مشاهده پاسخنامه هاي ارسالی دانشجویان براي هر درس در صفحه مدیریت امتحانات و در لیست  -4

  امتحان کلیک نمایید.مقابل هر امتحانات درج شده بر روي گزینه 

  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

به همین  .دیشرکت کن متحانا نیدر ا دیدروس را داشت با نیز اهر کدام ا دانشجوبوده و  کسانیدروس  نیا

منظور و براي جلوگیري از سردرگمی دانشجویان اگر درس با دروس دیگري مشترك می باشد حتما آنها را در 

  بخش دروس مشترك وارد نمایید.

گونه اي که پاسخنامه نیز با توجه به سهم نمره پایان ترم سواالت را حداکثر در یک صفحه طراحی نمایید به  -2

  بیشتر از یک صفحه نیاز نداشته باشد.

 استاد حتما باید در زمان امتحان آنالین باشد تا بتواند به مشکالت احتمالی پاسخ دهد. -3

  

  


