
 5 از 1 یصفحه
 

 به نام خدا

 دانشگاه قرآن و حدیث ـ پردیس تهران محترم دانشجوی  به :

 مور آموزشی مدیریت ا از :

 ی نادماره تلفن همراه در سامانهثبت یا به روز رسانی ش تصویری راهنمای موضوع:

 با سالم و احترام؛ 

 شودمیاطالع داده مهم از طریق ارسال پیامک به شما دانشجوی گرامی  رویدادهایبا توجه به این که بسیاری از اخبار و 

مراجعه به میز کار خود در  شود ضمنتقاضا میاز شما دانشجوی گرامی ارتباط تلفنی در مواقع ضروری، لزوم و همچنین 

 فرمایید. را به روز تلفن همراه خود )و سایر مشخصات(  یناد، شماره یهسامان

 در ادامه راهنمای تصویری این کار آمده است: 

 شوید. http://teh.qhu.ac.ir پردیس تهراِن دانشگاه قرآن و حدیث به نشانیتارنمای )سایت( ابتدا وارد  .1

  .کلیک نماییدرا  (Stu) "سامانه جامع آموزشی دانشجویان"ی گزینه تارنما,اصلی  یهدر پایین صفح .2

 

 یبرای ورود به سامانهشود اطالعات مربوط به نام کاربری، کلمه عبور و کد تصویر را وارد کنید. یادآور می .3

( را به 00000و شماره شناسنامه یا کد ملی یا پنج تا صفر) ی دانشجویی را به عنوان نام کاربریناد، شماره

د واری "ورود به سیستم" کلیک کنید تا روی دکمهد تصویر را وارد نمایید و در نهایت کو عنوان رمز عبور 

 شوید.میز کار خود 

http://teh.qhu.ac.ir/
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 اطالعات شخصی کلیک کنید.ی بر روی گزینه ,از نوار منوی سمت راست .4

 

روی  بر شود.نمایان می "ویرایش مشخصات دانشجو"ی در زیر آن گزینه ,گفتهی پیشبا کلیک بر روی گزینه .5

 آن نیز کلیک کنید. 
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ید توانکه می ؛شودباز می شمای مشخصات صفحه ,ی ویرایش مشخصات دانشجوبا کلیک بر روی گزینه .6

 مشخصات فردی خود را ببینید. 

 

 ی نشانی را کلیک نمایید.در پایین صفحه گزینه .7
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توانید بخشی از اطالعات شخصی خود را مشاهده شوید که عالوه بر این که میای وارد میبا این کار به صفحه .8

. نخست، تلفن همراه اول و ..منزل  توانید اطالعات مربوط به نشانی ازقبیل آدرس، کد پستی، تلفنکنید, میمی

را مشاهده و ویرایش کنید. برای ویرایش هر کدام از اطالعات خودتان باید بر روی عالمت مشخص شده در 

 ( کلیک کنید. کنار آن )
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 در محلی که در شکل زیر نشان داده شده است تلفن همراه خود را تصحیح یا وارد کنید.  ی بعد,در مرحله .9

 

 

 شما به روز و ذخیره شود. ی ثبت را کلیک نمایید تا شماره در پایان گزینه .11

 

 از همراهی شما سپاسگزاریم.

 در میان بگذارید. Nikbakht.m@qhu.ac.irلطفاٌ نظرها و پیشنهادهای خود را از طریق نشانی 

  6931شهریور ماه 

mailto:Nikbakht.m@qhu.ac.ir

