راهنمای استفاده از پنل فراگیر در سامانه رویش

*ابتدا وارد سامانه رویش به آدرس روبه رو شوید :

http://www.jdrooyesh.ir/rooyesh

مطابق تصویر ذیل در کادر مربوطه نام کاربری ( معموال کد ملی فراگیر می باشد) و رمز عبور را
وارد و نوع دسترسی را روی فراگیران گذاشته و با وارد کردن کد امنیتی می توانید وارد پنل
فراگیر شوید.

پس از ورود به پنل فراگیر این صفحه مشاهده می شود که صفحه اختصاصی کاربر می باشد در
کادر باالی صفحه نام و نام خانوادگی کاربر و نام کاربری که همان کد ملی فراگیر می باشد و زمان
و آی پی آخرین ورود نمایش داده می شود همچنین در سمت راست صفحه در باالی منو ها نام و
نام خانوادگی – فراگیر نشان داده می شود ( .مطابق تصویر ذیل)

*در این صفحه شش منو وجود دارد :

اگر روی این منو کلیک کنید صفحه ی ذیل نمایش داده می شود ،که اگر فراگیر بدهکار باشد
مبلغ بدهکاری نمایش داده می شود و اگر درگاه پرداخت وجود داشته باشد فراگیر می تواند
عملیات پرداخت را انجام دهد و اگر موازنه باشد هیچ پیغامی نمایش داده نمی شود .همچنین در
این صفحه تقویم روزانه و اطالعیه ها را می تواند مشاهده کند.

در این منو تمامی دوره هایی که فراگیر ثبت نام نموده نمایش داده می شود که برای هر دوره یا
کالس قابلیت های مشاهده نمره  ،انصراف  ،اطالعات بیشتر و شرکت در کالس وجود دارد.

در این قسمت اگر نمره توسط مدرس
وارد شده باشد قابل مشاهده می باشد.

اگر فراگیر بخواهد از دوره ای انصراف دهد باید از طریق پنل خود برای انصراف اقدام کند  .ورود
شماره شبا و شماره کارت برای عودت شهریه الزامی می باشد ( .مطابق تصویر ذیل)

در این قسمت اطالعات تکمیلی در مورد کالس مورد نظر نمایش داده می شود.

اگر کالس به صورت مجازی برگزار گردد با استفاده از این گزینه فراگیر می تواند وارد کالس شود
در غیر این صورت پیغام ذیل نمایش داده می شود.

اگر فراگیر بخواهد کارت شناسایی خود را دریافت کند می تواند از این قسمت اقدام کند.

فراگیر از این قسمت می تواند وارد سامانه آزمون آنالین رویش شود که به دلیل تغییراتی که در
حال انجام آن هستیم فعال این قسمت غیر فعال می باشد.

اگر فراگیر روی این قسمت کلیک کند به صفحه ثبت نام ارجاع داده می شود که اگر بدهکار باشد
پیغام می دهد که بعد از تسویه می تواند در دوره جدید ثبت نام نماید.

و در آخر با فشردن این منو از سامانه خارج می شوید  .البته در سمت چپ باالی صفحه ی پنل
فراگیر هم قابلیت خروج از سامانه وهمچنین تغییر رمز عبور نیز وجود دارد.

