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  فایل صوتیراهنمای خرید : 

 فایل صوتی دروستوانید به شما اختصاص داده خواهد شد و شما می سامانهپس از ثبت نام در سامانۀ رایادین، صفحه اول 

 (1خریداری نمایید. )تصویر شماره  ، به ترتیبی که در این راهنما ذکر شده،دلخواه خود را

 

 (1)تصویر شماره 

 

 

اند؛ در بندی شدههای آزاد، طبقهیابی به فایل صوتی دروس، که در سه گروه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دورهامکان دست

 ( 2دو بخش از سامانۀ رایادین فراهم شده است. )تصویر شماره 

 

 

 

 



 

 (2)تصویر شماره 

 

ی دروس آن گروه درسی منتقل شوید. )تصویر گروه درسی مورد نظر خود را انتخاب نموده و به صفحۀ محصوالت فایل صوت

 ( 3شماره 

 (3)تصویر شماره 

 



فرض، روی انتخاب فایل صوتی تنظیم شده است که در این صورت چنانچه محصول را به سبد خرید سامانه در حالت پیش

 اید. خود اضافه کنید، فایل صوتی درس را به مبلغی که مشخص شده است، خریداری نموده

بخش معارفه درس، بصورت رایگان جهت آشنایی اجمالی با درس مورد نظر ارائه شده است که در صورت انتخاب آن، مبلغ 

 ( 4محصول به صفر ریال کاهش یافته و شما صرفاً بخش معارفۀ درس را دریافت خواهید کرد. )تصویر شماره 

 (4)تصویر شماره 

 

 

 

 ترتیب تصاویر زیر طی نمایید:  گانۀ تکمیل خرید را بههای پنجسپس گام

 

 

 

 

 

 



 (5)تصویر شماره 

 

 

 (6)تصویر شماره 

 

 



 (7)تصویر شماره 

 

 

 (8)تصویر شماره 

 

 



 (9)تصویر شماره 

 

 (10)تصویر شماره 

 

به شما نمایش داده خواهد شد. در پایان لینک  11پس از تکمیل مراحل فوق، صفحۀ ثبت سفارش مطابق با تصویر شماره 

در حساب کاربری خود و یا از پست الکترونیکی  "دانلودهای من"توانید از بخشِ دانلود فایل صوتی درس مورد نظر را می

 ( 13و  12خود دریافت نمایید. )تصویر شماره 



 

 (11)تصویر شماره 

 

 (12)تصویر شماره 

 

 



 (13)تصویر شماره 

 

 

 های ارتباطی: راه

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

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

 azadmajazi@hadith.ir پست الکترونیکی:  -

 

های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی آموزش  

 دانشگاه قرآن و حدیث
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