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  :راهنمای خرید دوره 

ها یا منابع آموزشی توانید دورهبه شما اختصاص داده خواهد شد و شما می سامانهپس از ثبت نام در سامانۀ رایادین، صفحه اول 

ساعت کاری، دروس آن دوره در میزکار شما  24دلخواه خود را خریداری نمایید. پس از خرید هر دوره، ظرف مدت حداکثر 

 (1فعال خواهد شد. )تصویر شماره 

 (1)تصویر شماره 

 

 

توانید در این صفحه، هر یک از شوید و میزشی، به صفحۀ اطالعات آن دوره منتقل میهای آموبا انتخاب هر یک از دوره

 ( 2خدمات آموزشی دورۀ مورد نظر خود را انتخاب نموده و به سبد خرید خود اضافه کنید. )تصویر شماره 

 

 

 

 



 (2)تصویر شماره 

 

 

 (3)تصویر شماره 

 

 



 (4)تصویر شماره 

 

 

 (5)تصویر شماره 

 

 



 *تذکر چند نکته مهم: 

فرض، روی انتخاب تمام دروس و عدم دریافت هر دوره دارای چند عنوان درسی است که سامانه، بصورت پیش -

توانید تیک گواهینامۀ آن دوره تنظیم شده است. در صورتی که مایل به خرید هر یک از دروس آن دوره نیستید، می

 انتخاب آن درس را بردارید. 

ی که دارای گواهینامه هستند، امکان انتخابِ دریافت یا عدم دریافت گواهینامه در نظر گرفته شده هایبرای دوره -

ریال است که در صورت انتخاب گزینۀ  140000است. هزینۀ صدور و ارسال گواهینامه به وسیلۀ پست پیشتاز مبلغ 

 شد. به مبلغ نهایی دوره افزوده خواهد  "شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه"

بهتر است ابتدا دروس دوره را انتخاب نموده و پس از مشاهده دروس و کسب نمرۀ قبولی در آزمون دروس  نکته:

آن دوره، اقدام به پرداخت هزینۀ صدور و ارسال گواهینامه نمایید. به این معنی که ابتدا، دروس دوره را خریداری 

نۀ رایادین مراجعه نموده، و این بار تیک دروس را برداشته و نموده و پس از پشت سرگذاشتن آزمون، مجدداً به ساما

را بزنید. در این صورت، چنانچه موفق به کسب نمرۀ قبولی در  "شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه"و تیک 

 آزمون آن دوره نشده باشید، ضرری متوجه شما نخواهد شد.  

های درصد تخفیف )برای دوره 70مدیران و پس از احتساب شهریۀ نهایی هر دوره، بر اساس نرخ مصوب شورای  -

گیرد. لذا در شود. این تخفیف صرفاً به خرید دورۀ کامل تعلق میعمومی( در بخش قیمت دوره نمایش داده می

صورتی که هر یک از دروس حذف شود، میزان تخفیف ملغی شده و شهریۀ دروس بدون تخفیف محاسبه خواهد 

 شد.

ساعت کاری به میزکار شما در سامانۀ  24کامل شهریۀ دوره، دروس آن دوره ظرف مدت حداکثر پس از پرداخت  -

های توانید کلیۀ فعالیتافزوده خواهد شد و شما می http://Lms.qhu.ac.ir مشاهدۀ دروس )مودل( به نشانی 

 یری نمایید.آموزشی آن دوره را در صفحۀ خانگی خود پیگ

سازی دوره، نام کاربری و رمز ورود به صفحۀ خانگی در سامانۀ مشاهدۀ دروس، از طریق پست پس از فعال -

 کنندگان ارسال خواهد شد. الکترونیکی و پیامک برای شرکت

در صورت عدم قبولی در آزمون هر یک از دروس، با پرداخت یک سوم شهریۀ آن درس یا دوره، امکان شرکت  -

های ارتباطی زیر در آزمون برای شما فراهم خواهد شد. در صورت بروز چنین شرایطی، مراتب را از طریق راهمجدد 

 های آزاد در میان بگذارید تا راهنمای شما باشند. با کارشناسان آموزش

 

 های ارتباطی: راه

 اد در ارتباط باشید: های آزآموزش انتوانید از طرق زیر با کارشناسدر صورت بروز هر گونه ابهام می

 روزهای کاری( 15الی  9)ساعت  021ـ  51292610ارتباط تلفنی:  -

http://lms.qhu.ac.ir/
http://lms.qhu.ac.ir/


 azadmajazi@hadith.ir پست الکترونیکی:  -

 

های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی آموزش  

 دانشگاه قرآن و حدیث 
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