
 «بسمه تعالی»

 

، ابتدا اقدام به "ورود به حساب"مراجعه نموده و از بخش  http://rayadin.qhu.ac.ir به سامانۀ رایادین به نشانی 

( البته بدون ثبت نام هم امکان مشاهدۀ امکانات سامانه را خواهید داشت، اما چنانچه مایل به 1ثبت نام نمایید. )تصویر شماره 

 .خرید دوره یا منبع آموزشی باشید، باید حتماً ثبت نام کنید تا سفارشات به نام شما ثبت شود

 (1)تصویر شماره 

 

 

بایست یک آدرس ایمیل معتبر وارد نمایید. )پیش از وارد در اولین گام از مراحل ثبت نام در سمت راست پنجره جدید، می

 (2توجه بفرمایید.( )تصویر شماره  موجود در تصویرکردن آدرس ایمیل، به نکتۀ 

 

 

 

 

 

 

http://rayadin.qhu.ac.ir/


 (2)تصویر شماره 

 

 

 نکته بسیار مهم: چند  *

و فاقد میزکار در سامانۀ مودل  های مرکز آموزش الکترونیکی )مودل و رایادین( آشنا شدهافرادی که برای اولین بار با سامانه .1

ثبت نام کنند و چنانچه  رایادین هستند و قصد استفاده از خدمات آموزشی این دو سامانه را دارند، الزم است که صرفاً در سامانۀ

های اخذ انجام شده و دروس دوره به صورت خودکاری را خریداری کنند، ثبت نام آنها در سامانۀ مودل، ادر این سامانه، دوره

به آدرس ایمیل  بالفاصلهنیز، نام کاربری و رمز عبور ورود به صفحه خانگی مودل شده در میزکار ایشان فعال خواهد شد. 

  اند( ارسال خواهد شد.ایشان )ایمیلی که هنگام ثبت نام در رایادین ثبت نموده

اگر از کاربرانی هستید که در سامانۀ مشاهدۀ دروس )مودل( دارای میزکار هستید، بهتر است که هنگام ثبت نام در سامانۀ  . 2

 رایادین، همان آدرس ایمیلی را ارائه دهید که هنگام ثبت نام در مودل ارائه نمودید. 

ثبت شده است؛ جهت  @..…qhu.ac.irدامنۀ ، حقیقی نیست و با مودلدانشجویانی که آدرس ایمیل آنها در سامانۀ . 3

بایست بر اساس تصاویر زیر، یکسان سازی اطالعات فردی خود با سامانۀ رایادین و نیز تسهیل در ارائۀ خدمات به ایشان، می

  نمایند. سامانۀ رایادیناقدام به ویرایش اطالعات خود، سپس ثبت نام در ابتدا 

 



)مودل( مراجعه نموده و از بخش نمایش پروفایل وارد مشخصات فردی، بخش ویرایش ابتدا به سامانۀ مشاهدۀ دروس 
مشخصات فردی شده، ایمیل حقیقی خود را وارد نموده و در پایین صفحه، بروز رسانی مشخصات فردی را کلیک کنید. )تصویر 

گفته، در سامانۀ رایادین ساس مراحل پیش( سپس با استفاده از همان آدرس ایمیلی که برای خود انتخاب نمودید و بر ا3شماره 
 (2و  1نیز ثبت نام نمایید. )تصویر شمارۀ 

 (3)تصویر شماره 

 

 

پس از به اتمام رساندن مراحل ثبت نام، در صفحۀ پایانی روی لوگوی پایگاه عرضه محصوالت الکترونیکی که در گوشۀ 

 ( 4)تصویر شماره  خانگی سامانه بازگردید. سمت راست و باالی سامانه قرار دارد، کلیک کنید تا به صفحه

 (4)تصویر شماره 

 



 های ارتباطی: راه

 در ارتباط باشید: سامانه توانید از طرق زیر با پشتیبان در صورت بروز هر گونه ابهام می

 (روزهای کاری 12الی  9)ساعت  6داخلی  021ـ  51290ارتباط تلفنی:  -
 azadmajazi@hadith.ir پست الکترونیکی:  -

 

های آزاد مرکز آموزش الکترونیکی آموزش  

 دانشگاه قرآن و حدیث 
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