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 را طی نمایند. مراحل زیر اتشرکت در امتحان به منظوراست الزم محترم  دانشجویان

 .شوند ی سما الیو را وارد کرده و وارد صفحه samalive.irآدرس  -1

 

شد را در این باشامل نام کاربری و پسورد میاطالعات مربوط به ورود که کلیک کرده و  ی ورودبر روی دکمه -2

 .د نی ورود کلیک نماینموده و بر روی دکمهقسمت وارد 

 
 

 



 شرکت در امتحانات  -3

 امتحانات خود را مشاهده نمایند. ند توانبه دو طریق میورود به پنل کاربری  پس ازدانشجویان 

ی اول قابل مشاهده بوده و با کلیک بر روی ین امتحانات در صفحه، ایامتحان جار داشتن در صورت -

 م به پاسخ دهی نمایند.اقدا توانند سواالت امتحانی را مشاهده نموده وی مشاهده میدکمه

 

و با کلیک بر روی   کردهراست مشاهده  منوی سمت خود را در    هایالسکتوانند  می  دانشجویان  همینطور -

اطالعات مربوط ورت داشتن امتحان، موده و در صنهای آن کالس را مشاهده هر کالس، اطالعات و پست

 .دهی نماینداقدام به پاسخ یدن زمان امتحان، رس  آن را مشاهده نموده و در صورت فرا به

کلیک   "ن امتحانکردباز"یدکمهراستای پاسخ دهی به سواالت امتحانی بر روی در توانند دانشجویان می

 نمایند.نموده و اطالعات مربوط به زمان امتحان را مشاهده 

 



 

برای دانشجو قابل مشاهده بوده و  ی مشاهده فرم امتحانسخ دهی به امتحان، دکمهرسیدن زمان پا در صورت فرا

 تواند با کلیک بر روی آن، سواالت امتحانی را مشاهده نموده و پاسخ دهد.می

 

نمایش این سواالت شده و ترتیب  به دانشجویان نشان دادهسواالت طراحی شده، به صورت یک به یک  :1ته نک

 باشد.به صورت تصادفی می



نمایش فی برای دانشجویان  ای و چند انتخابی به صورت تصادده برای سواالت گزینهی طراحی شهاگزینه  :2نکته  

 شود.داده می

صورتی که این زمان  نشجو نشان داده شده و درزمان باقیمانده امتحان به صورت شمارش معکوس به دا :3نکته  

 شجو قادر به ادامه امتحان نخواهد بود.به اتمام رسد، فرم امتحان به صورت خودکار بسته شده و دان

توانند در فایل در هنگام ارسال پاسخ از جانب دانشجو وجود داشته و دانشجویان میرگزاری امکان با :4نکته 

 در پاسخ سوال پیوست نمایند.به صورت تصویر و یا فایل محاسباتی و ... را سواالت  پاسخ صورت نیاز

به توسط استاد  "امتحانتوسط دانشجو در حین ها امکان بازبینی و ویرایش پاسخ"ورتی که در ص :5نکته 

کند تا مجددا به سواالت پاسخ داده شده بازگشته و رای دانشجویان فراهم میاین امکان را ب ،شود ن اعطادانشجویا

برای دانشجویان غیر  نتخاب این گزینه توسط استاد، این ویژگیعدم ادر صورت  بازبینی نمایند.نیاز در صورت 

ورت ثبت پاسخ و رفتن به . در صرا مشاهده کرده و پاسخ دهند ک بار سوالنها قادرند یفعال شده و دانشجویان ت

 سوال بعد، دیگر قابلیت بازگشت به سوال پاسخ داده شده وجود نخواهد داشت.

 باشد.برای دانشجویان در باالی فرم امتحان قابل مشاهده می انن امکوجود و یا عدم وجود ای*

همانطور که باشد.  بلیت بازبینی نمیامتحانی است که دارای قا  شود مربوط به فرمتصویری که در ادامه مشاهده می

 باشد.بازگشت به سواالت پاسخ داده شده امکان پذیر نمی کنید میظه مالح

 



ل با تایید ارساشود مبنی بر این که نشان داده می پس از ارسال هر پاسخ در این گونه سواالت، پیغامی به دانشجو

 دیگر امکان بازگشت به این سوال وجود نخواهد داشت.

 

نی بر اتمام امتحان به دانشجو نشان داده شده و سوالی در خصوص ثبت اسخ به تمامی سواالت پیغامی مبپس از پ

 شود.ها برای استاد ارسال میورد، پاسخشود. پس از تایید این مپرسیده مینهایی امتحان 

 

 



گونه در این باشد. میبلیت بازبینی امتحانی است که دارای قا شود مربوط به فرمتصویری که در ادامه مشاهده می

سواالت د،  نباش ی تعداد سواالت میکه نشان دهندهتوان با کلیک بر روی اعداد موجود در پایین صفحه  ت میسواال

 .را مشاهده نموده و ویرایش کردسواالت قبلی و یا به منظور بازبینی  لف را مشاهده نمودمخت

 

نی بر اتمام امتحان به دانشجو نشان داده شده و سوالی در خصوص ثبت اسخ به تمامی سواالت پیغامی مبپس از پ

 شود.ورد، پاسخ ها برای استاد ارسال میشود. پس از تایید این مپرسیده مینهایی امتحان 

 

 نماید.مشاهده میداشته    شرکتمبنی بر اینکه قبال در این امتحان  ، پیغامی  دانشجو با مراجعه به این صفحه  در ادامه



 

 است.ده این صفحه توسط دانشجو قابل مشاه، این نمره در در صورت ثبت نمره توسط استاد

 

 


