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مقدمه
از کجا شروع کنیم
معرفی مهمترین بخشهای سایت مرکز
مهمترین نکات آییننامه آموزشی
مهمترین نکات آییننامه مالی
سامانه مشاهده دروس ()LMS
سامانه جامع آموزشی ()Naad
سامانه جامع ارتباط با دانشجویان ()SRM
مشاهده آنالین دروس ()Adobe Connect
پایگاه عرضه محصوالت الکترونیکی دینی
فروشگاه الکترونیکی مرکز
نمایندگیهای مرکز
ارتباط با ما

امام رضا علیه السالم:
رحمت خدا برکسی باد که امر ما را زنده نماید ،سؤال شد :چگونه؟
حضرت پاسخ داد :علوم ما را فراگیرد و به دیگران بیاموزد ،چرا که
اگر مردم زیباییهای سخنان ما را دریابند ،از ما پیروی میکنند.
«بحاراالنوار ،ج  ،2ص ،30ح»13

مقدمه:
مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث ،به عنوان یكى از مراکز پیشتاز دانشگاهی در
زمینه آموزش الكترونیكی ،امكان فراگیری علوم و معارف قرآن و حدیث را براى طیف وسیعی از
مشتاقان فراهم ساخته است.
این مرکز یکی از دستاوردهای دانشگاه قرآن و حدیث است که با مجوز شورای عالی انقالب
فرهنگی و مطابق با ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جوار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم
الحسنی(علیه السالم) ،فعالیت آموزشی خود را تحت عنوان دانشکده مجازی علوم حدیث آغاز
کرد و به لطف خداوند متعال و عنایت اهل بیت(علیهم السالم) از تابستان  ،1383پیش از سایر
مراکز دانشگاهی کشور دورههای آموزشی خود را در شبکه جهانی اینترنت آغاز و طی سالهای
گذشته هزاران تن از مشتاقان فراگیری علوم اسالمی و تحصیالت دانشگاهی را از خدمات خود
بهره مند کرده است.
در این مرکز ،رشتههای مصوب دانشگاهىِ مورد تأییدِ وزارت علوم و همچنین دورههای آزاد ،در
حوزه علوم و معارف قرآن و اهلبیت (علیهمالسالم) به صورت غیر حضورى و از طریق اینترنت
ارائه شده است.

از کجا شروع کنیم
در این دفترچه سعی شده است خالصهای از مهمترین دستورالعملهای مورد نیاز دانشجویان
جدیدالورود جمعآوری گردد.
برای مشاهده آییننامهها و راهنمای استفاده از سامانههای مرکز به صورت کامل ,میتوانید از سایت
مرکز به نشانی  vu.qhu.ac.irاقدام نمایید.
معرفی مهمترین بخشهای سایت مرکز
ردیف

توضیح

عنوان

1

آییننامهها و فرمها

در منوی خدمات آموزشی ،مشاهده و دریافت آییننامهها

2

راهنما

راهنمای تصویری سامانه ها و امور آموزشی

3

ارتباط با ما

4

تابلو اعالنات ـ تقویم

5

سیر ارائه دروس

6

پرسشهای متداول

مشاهده پاسخ سواالت پرتکرار دانشجویان

7

نیازمندیهای نرم افزاری

نرمافزارهای مورد نیاز برای مشاهده دروس

آدرس پستی ،نمابر و شماره تماس بخشهای مختلف مرکز

مشاهده اطالعیههای آموزشی ،مشاهده تقویم و
رویدادهای آموزشی ،در میانه سایت قابل دسترسی است.
مشاهده لیست دروس رشته به تفکیک نیمسال ،در پایین
سایت منوی دسترسی سریع ،قابل دسترسی است.

برای راهنمایی بیشتر و رفع اشکاالت احتمالی نیز کانالی در شبکه اجتماعی ایتا با عنوان «پشتیبان
آموزشی دانشجویان جدیدالورود» ایجاد شده است که دانشجویان میتوانند از طریق آیدی
 @vuqhuposhtibanعضو این کانال شوند.
شورای صنفی دانشجویان مرکز نیز دارای کانال و گروههای متعدد درسی میباشد که دانشجویان با
عضویت در آنها میتوانند با اعضای شورای صنفی و سایر دانشجویان ترمهای گذشته برای دریافت
راهنماییهای مورد نیاز خود ارتباط بگیرند .نشانی آنها در میزکار دانشجویان قرار دارد.

مهمترین نکات آییننامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد
دانشجویان میبایست کلیه قوانین آموزشی وزارت علوم را مطالعه و رعایت نمایند .در این دفترچه تنها
بخشی از این قوانین آمده است.
شیوه آموزشی :پذیرش دانشجویان در مرکز آموزش الکترونیکی به شیوۀ آموزش محور
است .دانشجویانی که به این شیوه پذیرش میشوند ،به جای گذراندن درس پایاننامه یا
سمینار ،در آخرین ترم تحصیلی خود واحدهای درسی اعالمشده در سیر ارائۀ دروس را
میگذرانند.
سنوات :طول مدت دوره حداکثر  2سال مشتمل بر  4نیمسال تحصیلی است .بر اساس
شرایط خاص دانشجو ،با نظر شورای آموزشی پژوهشی یک نیمسال می تواند افزایش یابد.
انتخاب واحد:
 تعداد واحدهای انتخابی در یک نیمسال تحصیلی نباید از  8واحد تخصصی کمتر و از
 14واحد تخصصی و جبرانی بیشتر باشد.
 انتخاب واحد نیمسال اول توسط دانشگاه و نیمسالهای بعدی توسط دانشجو در سامانه
آموزشی ناد انجام میپذیرد.
تطبیق واحد :دانشجویانی که قصد تطبیق واحد دروسی را که قبال در دانشگاه یا حوزه
علمیه دارند میبایست مطابق دستورالعمل تطبیق واحد که در منوی خدمات آموزشی/
آییننامهها و فرمها /ابالغیهها و دستورالعملها قابل دریافت و مشاهده است اقدام کنند .مطابق
دستورالعمل ،تطبیق واحد فقط در نیمسال اول و برای یک بار قابل انجام است.
دروس معاف :با توجه به نظر مدیران محترم گروههای علمی دانشگاه ،دانشجویانی که رشته
تحصیلی ایشان با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی مرتبط است ،از گذراندن دروس جبرانی
معاف میشوند .نکات الزم مربوط به معافیت درس پس از ثبتنام ،از طریق اطالعیههای
آموزشی اعالم خواهد شد.

مشاهده دروس :مطابق آییننامه ،مشاهده دروس به صورت الکترونیکی برای دانشجویان
الزامی میباشد.
مرخصی تحصیلی :دانشجویانی که قصد استفاده از مرخصی تحصیلی را دارند میتوانند
درخواست خود را از طریق سامانه ارتباط با دانشجویان ( )SRMبه کارشناس رشته ارسال
کنند.
ارزشیابی:


نمره قبولی هر درس اعم از جبرانی ،پیش نیاز و تخصصی  12می باشد .تنها دروس

تخصصی در معدل گیری تاثیر گذار است.
 چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از  14باشد ،دانشجو در
آن نیمسال مشروط تلقی میشود .چنانچه دانشجویی  2نیمسال اعم از متوالی یا متناوب
مشروط شده باشد ،از تحصیل محروم میشود.
 معدل کل الزم دوره جهت فارغ التحصیلی  14می باشد.

مهمترین نکات آییننامه مالی مقطع کارشناسی ارشد
دانشجویان الزم است در شروع هر نیمسال تحصیلی با مراجعه به سایت مرکز از آخرین تغییرات آییننامه
مالی و دانشجویی دانشگاه مطلع شوند .آیین نامه مالی در سایت مرکز ،منوی ضوابط و مستندات ،بخش آیین
نامهها قابل دسترسی است.

شهههریه بابت در هر نیمســال ثابت بوده و تا پایان تحصــیل دانشــجو تغییری نخواهد کرد .مبلغ
شهریه ثابت برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی  99-98معادل  8.500.000ریال میباشد.
شهریه متغیر واب سته به میزان انتخاب واحد و نوع دروس انتخابی تو سط دان شجو بوده و ممکن
است شهریه آن در هر نیمسال متفاوت باشد.
شهریه بابت (ریال)
مقطع کارشناسی ارشد
در سال تحصیلی 1400 -99

تخصصی

پیش نیاز

جبرانی

8.500.000

1.388.486

254.582

798.519

شهریه متغییر (ریال)

دروس انتخابی نیمسال اول دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
علوم حدیث گرایش نهج البالغه
شهریه متغیر
درس به ازای
هر واحد(ریال)
1388486

2776972

2

1388486

2776972

2

1388486

2776972

دروس انتخابی ترم اول

نوع درس

تعداد
واحد

حوزهها و مکاتب حدیثی

تخصصی

2

مبانی فهم حدیث

تخصصی

زندگانی تحلیلی امام علی (ع) و

مجموع شهریه
هر درس (ریال)

پیشنیاز

پیشینه صدور نهج البالغه
استناد نهج البالغه و کتابشناسی

پیشنیاز

2

1388486

2776972

قرائت متن و واژهشناسی نهج البالغه

پیشنیاز

2

1388486

2776972

دانش حدیث

جبرانی

2

798،519

1597038

روش تحقیق و پایاننامهنویسی

جبرانی

2

798،519

1597038

جمع شهریه متغیر

 17.078.936ریال

جمع شهریه ثابت و متغیر

 25.578.936ریال

علوم قرآن و حدیث

مفردات قرآن

تخصصی

2

شهریه متغیر
درس به ازای
هر واحد(ریال)
1388486

2776972

تاریخ قرآن کریم

تخصصی

2

1388486

2776972

روشها و مکاتب تفسیر قرآن

تخصصی

2

1388486

2776972

دروس انتخابی ترم اول

نوع درس

تعداد
واحد

مجموع شهریه
هر درس (ریال)

تاریخ حدیث

تخصصی

2

1388486

2776972

روش تحقیق و پایان نامه نویسی

جبرانی

2

798،519

1597038

اصول و مقدمات تفسیر قرآن

جبرانی

2

798،519

1597038

جبرانی

2

798،519

1597038

دانش حدیث
جمع شهریه متغیر

 15.899.002ریال

جمع شهریه ثابت و متغیر

 24.399.002ریال

روانشناسی اسالمی(مثبت گرا)
دروس انتخابی ترم اول

نوع درس

تعداد
واحد

شهریه متغیر
درس به ازای
هر واحد(ریال)

مجموع شهریه
هر درس (ریال)

آمار پیشرفته

پیش نیاز
جبرانی
تخصصی
تخصصی
جبرانی

2
1
2
2
1

1388486
798519
1388486
1388486
798519

2776972
798519
2776972
2776972
798519

پیش نیاز

2

1388486

2776972

دانش حدیث
زبان تخصصی
کلیات و مفاهیم روانشناسی مثبت
مباحث اساسی در روانشناسی
(مخصوص غیر مرتبطها)
مبانی فهم متون(قرآن و حدیث)
جمع شهریه متغیر

 12.704.926ریال

جمع شهریه ثابت و متغیر

 21.204.926ریال

فقه و مبانی حقوق اسالمی
دروس انتخابی ترم اول
دانش حدیث
مقدمه علم حقوق
آیات االحکام
فقه استداللی ()1
مباحث اصول ()1

تعداد
واحد

شهریه متغیر
درس به ازای
هر واحد(ریال)

جبرانی
جبرانی

2
2

798519
798519

1597038
1597038

تخصصی
تخصصی
تخصصی

2
4
4

1388486
1388486
1388486

2776972
5553944
5553944

نوع درس

جمع شهریه متغیر

 17.078.936ریال

جمع شهریه ثابت و متغیر

 25.578.936ریال

مجموع شهریه
هر درس
(ریال)

علوم حدیث گرایش تفسیر ابری
دروس انتخابی ترم اول

نوع درس

تعداد
واحد

پژوهشهای حدیثی دردوران معاصر

تخصصی
تخصصی
پیشنیاز
پیشنیاز
جبرانی
تخصصی
تخصصی

2
2
2
2
2
2
2

مبانی فهم حدیث
اصول و مقدمات تفسیر
تفسیر قران(1مفردات)
روش تحقیق و پایان نامه نویسی
روش شناسی تفسیر ابری
تفسیر موضوعی1

شهریه متغیر
درس به ازای
هر واحد(ریال)
1388486
1388486
1388486
1388486
798،519
1388486
1388486

جمع شهریه متغیر

 18،258،870ریال

جمع شهریه بابت و متغیر

 26.758.870ریال

مجموع شهریه
هر درس (ریال)
2776972
2776972
2776972
2776972
1597038
2776972
2776972

علوم حدیث گرایش کالم و عقاید
دروس انتخابی ترم اول

نوع درس

تعداد
واحد

کتاب شناسی احادیث اعتقادی

تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
پیشنیاز
پیشنیاز
جبرانی

2
2
2
2
2
2
2

مبانی فهم حدیث1
توحید در قران و حدیث
علم کالم1
کلیات تاریخ کالم
روش تحقیق و پایان نامه نویسی
دانشهای حدیثی

شهریه متغیر
درس به ازای
هر واحد(ریال)
1388486
1388486
1388486
1388486
1388486
798519
798519

جمع شهریه متغیر

 17.078.936ریال

جمع شهریه بابت و متغیر

 25.578.936ریال

مجموع شهریه
هر درس (ریال)
2776972
2776972
2776972
2776972
2776972
1597038
1597038

علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی
دروس انتخابی ترم اول

نوع درس

تعداد
واحد

تفسیر اجتماعی )(1

تخصصی
تخصصی
تخصصی
تخصصی
جبرانی
جبرانی
جبرانی

2
2
2
2
2
2
2

سیر تاریخی تفاسیر اجتماعی
خانواده در قران
زبان تخصصی
روش تحقیق و ماخذ شناسی
اصول ومقدمات تفسیر قرآنکریم
مبانی جامعه شناسی

شهریه متغیر
درس به ازای
هر واحد(ریال)
1388486
1388486
1388486
1388486
798519
798519
798519

جمع شهریه متغیر

 15.899.002ریال

جمع شهریه بابت و متغیر

 24.399.002ریال

مجموع شهریه
هر درس (ریال)
2776972
2776972
2776972
2776972
1597038
1597038
1597038

سامانه مشاهده دروس؛ دانشجویان برای مشاهده دروس به صورت الکترونیکی باید
از طریق نشانی  lms.qhu.ac.irبه میز کار خود وارد شوند .نام کاربری :شمارهی دانشجویی
و رمز عبور :کد ملی به صورت پیش فرض تعریف شده است.
با توجه به دروس اخذ شدهی ترم جاری در زمان انتخاب واحد ،لیست دروس در قسمت
درسهای من به نمایش در خواهد آمد که با کلیک بر روی نام درس وارد صفحهی درس
میشوید.
در بلوک درسهای من ،میتوانید حضور و غیاب جلسات درس و شناسنامه درس را مشاهده
کنید .شناسنامه درس شامل نام درس ،نام استاد ،نام آموزشیار و ...است.

در سامانه مشاهده دروس شما میتوانید با اساتید و آموزشیاران دروس از طریق ارسال پیام
ارتباط برقرار کنید.
آموزشیار درس :دستیار علمی استاد است که بخشی از امور مربوط به ارائه درس در طول
ترم به عهده ایشان میباشد.
اساتید و آموزشیاران ,در طول ترم جلساتی را به صورت مجازی با دانشجویان برگزار خواهند
کرد .زمانبندی برگزاری جلسات در صفحه مربوط به درس اطالعرسانی میشود و
دانشجویان میتوانند از طریق لینک ادوبی جلسه ،در اینگونه جلسات شرکت کنند.

برای شرکت در جلسات آنالین ابتدا باید وارد سامانه مشاهده دروس شوید و در قسمت
درسهای من بر روی نام درس مورد نظر کلیک نمایید .سپس حضور علمی استاد یا حضور
عملی آموزشیار خود را مشاهده کنید و سپس با کلیک بر روی حضور علمی مورد نظر وارد
صفحه حضور علمی شوید.
در این صفحه با کلیک بر روی دکمه پیوستن به کالس وارد جلسه آنالین می شوید.
در این مرحله پنجرهای باز میشود و از شما
سوال میکند که تمایل دارید برنامه را با
مرورگر باز کنید یا با اپلیکیشن؛ اگر از رایانه
استفاده میکنید گزینه «Open in
» browserرا انتخاب کنید و اگر از گوشی
همراه استفاده میکنید گزینه « open in
 »applicationرا برگزینید.
همچنین برای عدم مشاهده این صفحه ،تیک گزینه «Remember my choice in this
» browserرا بزنید تا در ورودهای بعدی این پنجره نمایش داده نشود.
در صورتی که بعد از ورود به کالس بر روی
دستگاه اندرویدی ،نرم افزار  connectبه صورت
خودکار باز نشد و تصویر روبرو را مشاهده کردید،
دکمه  Open Adobe Connect Mobileرا
لمس کنید .و اگر این اپلیکیشن را روی گوشی
خود خود نصب ندارید گزینه « Get Adobe
 »Connect Mobileرا لمس کنید و آن را از
کافه بازار و یا گوگل پلی دانلود نمایید.
در صورتی که بعد از ورود به کالس بر روی
دستگاه اندرویدی در نرم افزار  connectبا پیغام دیگری مواجه شدید ،دکمه Trust for
 Sessionرا لمس کنید.

سامانه جامع آموزشی ناد؛ سامانهای جهت انجام فرآیندهای آموزشی دانشجویان به
صورت اینترنتی و غیر حضوری میباشد .در این سامانه فرآیندهای آموزشی از جمله انتخاب
واحد ،حذف و اضافه ،مشاهده نمرات ،اعتراض به نمرات ،دریافت کارت ورود به جلسه و...
به صورت الکترونیکی انجام میشود .لینک ورود به این سامانهstu.qhu.ac.ir :
نام کاربری شمارهی دانشجویی و رمز عبور شماره شناسنامه و یا «پنج صفر»  00000میباشد.

بعد از ورود به سامانه جامع آموزشی ناد ،منوی اصلی را در سمت راست
صفحه مشاهده میکنید .در صورت عدم مشاهده این منو بر روی فِلِش
مشخص شده در تصویر کلیک نمایید تا این منو نمایش داده شود.
برای ویرایش مشخصات دانشجویی از منوی اطالعات اشخاص
استفاده نمایید.
انتخاب واحد معموال برای ترم اولیها توسط مرکز انجام میپذیرد.
برای مشاهده دروس انتخابی ترم جاری ،از منوی اصلی گزینه ثبت نام
دروس دانشجو و در زیر منوی باز شده بر روی مشاهده آخرین وضعیت
ثبت نام (ترم جاری) کلیک نمایید.
برای واریز شهریه و یا مشاهده بدهکاریها و بستانکاریهای تمامی
نیمسالهای تحصیلی از منوی ثبت نام دروس دانشجو از زیر منوی باز
شده مدیریت مالی نیمسال های تحصیلی دانشجو استفاده نمایید.

در سامانه ناد ،الزم است دانشجویان ،نسبت به بارگزاری عکس خود اقدام کنند .چنانچه
دانشجویان در سامانه ناد عکس نداشته باشند ،در نیمسال اول کارت دانشجویی برای ایشان
صادر نخواهد شد.

سامانه ارتباط با دانشجویان دانشگاه قرآن حدیث؛ از طریق مسیر
 srm.qhu.ac.irقابل دسترسی است.
دانشجویان محترم از طریق این پورتال میتوانند در هر لحظه اقدام به ثبت درخواستهای
خود به کارشناسان رشتۀ تحصیلی مربوطه نموده و یا آنها را پیگیری نمایند .همچنین از
این طریق امکان ارتباط مستقیم با کارشناسان مرکز فراهم میباشد.
فرآیندهای درخواست از قبیل :گواهی اشتغال به تحصیل ,گواهی فراغت از تحصیل,
مرخصی تحصیلی ,درخواست تخفیف شهریه ,گواهی پرداخت شهریه ,ارائه به استاد ,تغییر
حوزه آزمون ،گواهی ریزنمرات ,حذف ترم ,حذف درس ,تطبیق واحد ،درخواست رسیدگی
ویژه و صدور فرم معدل از طریق این سامانه میسر میباشد.

برخی امکانات سامانه:
امکان پیگیری وضعیت با استفاده از کد رهگیری.
امکان مشاهده تمام درخواستهای ثبت شده دانشجو و مراحل انجام و نتایج آن.
ارتباط خودکار با سامانههایی چون سامانه جامع آموزشی (ناد) و مکاتبات.
امکان گرفتن خروجیهای مختلف با فرمتهای معمول  Pdf ،Word ، Excelو . ...

مدیریت آموزشهای آزاد دانشگاه قرآن و حدیث ،در کنار برگزاری دورههای رسمی ،به منظور
پاسخ به نیاز و اشتیاق عالقمندان ،با راهاندازی آموزشهای آزاد دورههای آموزشی مختلفی را نیز
برگزار برگزار میکند.
«پایگاه عرضۀ محصوالت الکترونیکی دینی» با نام اختصاری "رایادین" تمامی دورهها و
رشتههای تحصیلی دانشگاه قرآن و حدیث ،کارگاههای آموزشی طبقهبندی شده و منابع درسی اعم
از دروس الکترونیکی ،کتاب ،جزوه ،فایل صوتی و ...را به عموم عالقمندان ارائه نموده است.
از دیگر خدمات سامانه رایادین ارائه منابع آموزشی از قبیل فایل صوتی و جزوات درسی مورد
نیاز دانشجویان می باشد.
نشانی پایگاه عرضۀ محتوای الکترونیکی دینی با نام اختصاری رایادین rayadin.qhu.ac.ir
میباشد .جهت ثبت نام در سامانۀ رایادین ،میبایست پس از ورود به سامانه ،از سمت راست و باالی
صفحه ،گزینۀ «ورود به حساب کاربری» را انتخاب نموده و با وارد کردن نشانی پست الکترونیکی
خود و یک رمز عبور دلخواه ،مراحل ثبت نام را مطابق با دستور سامانه طی نمود.

فروشگاه الکترونیکی مرکز ،در پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث ،ضمن تامین نیاز
دانشجویان در تکثیر جزوات ،کتب درسی مورد نیاز که از سوی دانشگاه قرآن و حدیث و یا سایر
مراکز منتشر شده است را ارائه میدهد .این کتابها در گروههای درسی مختلف از جمله عمومی،
قرآن ،حدیث ،نهج البالغه ،کالم و عقاید ،فقه و حقوق طبقهبندی شدهاند .دانشجویان برای تهیه
کتب مورد نظر خود میتوانند به صورت حضوری به فروشگاه مراجعه کنند و از طریق نشانی
 shop.qhu.ac.irکتب خود را سفارش دهند تا ظرف مدت حداکثر  7روز کاری ،از طریق پست
پیشتاز کتاب مورد نظر به آدرس پستی فرد سفارش دهنده ارسال شود .شماره تماس
 02155952870جهت پیگیری سفارشات ارائه میگردد.

آزمون و نمایندگیها
مرکز آموزش الکترونیکی در حال حاضر در  33نمایندگی در
سراسر کشور آزمونهای پایان ترم را برگزار مینماید.
همچنین نظر به عقد تفاهمنامه با وزارت امور خارجه،
برگزاری آزمون در شهرهای خارج از کشور ،که ایران در آنجا
دفتر کنسولگری دارد ،امکانپذیر است.
الزم به ذکر است دانشجویان در صورت هماهنگی قبلی با اداره آزمون و نمایندگیها میتوانند در
هر نیمسال برای یک یا چند درس خود در یکی از نمایندگیهای مرکز در داخل و یا خارج از کشور
به صورت میهمان حاضر شوند.
برای استحضار از سایر اطالعات (مانند :شهر ،آدرس و تلفن و )...مربوط به نمایندگیهای مرکز
میتوانید بر روی سایت مرکز آموزش الکترونیکی به منوی «آزمون و نمایندگیها» ،زیرمنوی
«نمایندگیها» مراجعه کنید.
برای مشاهده زمانبندی آزمونها میتوانید:
 به سامانه ناد منوی «ثبت نام دروس دانشجو» زیرمنوی «مشاهده آخرین وضعیت ثبت نام (ترم
جاری)» مراجعه کنید و سپس در ذیل دروس انتخاب واحد شده ،بر روی آیکن (باکس) مشاهده و
چاپ برنامه هفتگی» کلیک کنید و در آن صفحه تاریخ و ساعت شروع آزمون را مشاهده کنید.
 بر روی سایت مرکز در منوی «آزمون و نمایندگیها» زیر منوی «آزمون»« ،زمانبندی آزمونها»
مراجعه کنید.
توجه :همواره تاریخ درج شده در سامانه ناد که در کارت آزمون دانشجو نیز درج میشود ،زمان نهایی
آزمونها میباشد.
معموالً قبل از بازه برگزاری آزمونها اطالعیهای بر روی سایت قرار میگیرد که اطالعات دقیقتری
در خصوص کم و کیف برگزاری آزمونها در آن درج میشود.
طبق قوانین وزارت علوم ،آزمونها میبایست به صورت حضوری برگزار شود که با توجه به شیوع
ویروس کرونا ،در این نیمسال آزمونها به شیوه الکترونیکی (مجازی) میباشد و هرگونه تغییر در
برنامهریزی آزمونها ،از طریق سایت مرکز آموزش الکترونیکی اطالع رسانی خواهد شد.
برای مشاهده راهنما و دستورالعمل شرکت در آزمونهای الکترونیکی (مجازی) میتوانید به
راهنمای موجود در ذیل منوی «راهنما» سایت مرکز مراجعه کنید.

نشانی

سامانههای مرکز
سایت مرکز

vu.qhu.ac.ir

سامانۀ مشاهدۀ دروس ()LMS

lms.qhu.ac.ir

سامانه جامع آموزشی ()Naad

student.qhu.ac.ir

سامانه جامع ارتباط با دانشجویان ()SRM

srm.qhu.ac.ir

جهت ورود به لینک با نرم افزار بارکدخوان اسکن کنید

آیین نامه آموزشی

آیین نامه سمینار

آیین نامه مالی

شبکههای اجتماعی مرکز

@vu.qhu.ac.ir

@vuqhu

@vuqhuacir

ارتباط با ما
سامانه تلفن گویا 021-51290 :یکشنبه تا چهارشنبه ساعت  10تا 11:30

عم
ن
روابط ومی رمزک آموزش الکترونیکی دا ش گاه رقآن و حدیث

