
 

 
 

با شروع سال تحصیلی جدید دانشجویان، اساتید و پرسنل دانشگاه آزاد در تمامی مقاطع و رشته های تحصیلی مختلف برای انجام 

 خود امور انجام برای افراد این گاهی که نمایند اقدام آموزشیار جامع سامانه  کلیه امور آموزشی، پژوهشی و مالی خود باید از طریق

برای پاسخگویی به سواالت و رفع مشکالت  پشتیبانی سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد همین دلیل به. شوند می مشکل دچار

بدین منظور، دانشجویان و اساتید گرامی می توانند از طریق  .کاربرانی که قصد ورود به این سامانه را دارند، در نظر گرفته شده است

شکالت خود را مطرح نمایند که در ادامه با نحوه انجام این کار آشنا خواهیم تماس تلفنی یا مراجعه به پشتیبانی سایت آموزشیار م

شد. همچنین، در صورت داشتن هر گونه سوال یا نیاز به مشاوره می توانید با کارشناسان ایران تحصیل تماس بگیرید و راهنمایی 

ی خصوصی است که هیچ ارتباط سازمانی با سامانه های الزم را کسب نمایید. شایان ذکر است ایران تحصیل یک مرکز مشاوره تحصیل

 .آموزشیار دانشگاه آزاد ندارد

  

  

  معرفی سامانه آموزشیار

با توجه به تعداد زیاد دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه های آزاد و همچنین پراکندگی مراکز آموزشی این دانشگاه ها در سطح 

رای ارتباط دانشجویان، اساتید و پرسنل نیاز بود که به همین منظور سامانه آموزشیار کشور نیاز، به یک سیستم جامع و آنالین ب

 دانشگاه آزاد تاسیس شد تا امور اینترنتی و آنالین دانشجویان، اساتید و پرسنل به آسانی انجام شود. قبل از ایجاد این سامانه هر کدام

فعالیت می کردند اما امروزه تمامی این واحدها به صورت منسجم و یکپارچه از واحدهای دانشگاه آزاد تحت نظر سامانه آنالین سیدا 

 .از طریق سامانه آموزشیار فعالیت می کنند

  

  اطالعیه

کلیه امور مربوط به سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اعم از ثبت نام، ویرایش اطالعات و ثبت درخواست ها به صورت اینترنتی از طریق 

 .انجام می گیردedu.iau.ac.ir  نشانی اینترنتی
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 امکانات سامانه آموزشیار

  امکان انجام امور دانشجویی اعم از انتخاب واحد، ارزشیابی اساتید، آگاهی از زمان دقیق برگزاری امتحانات، پرداخت

 ... شهریه و

 نشگاه آزادیکپارچه سازی همه فرایندهای تحصیلی دانشجویان دا 

 امکان برقراری ارتباط انالین و یا تماس با شماره تلفن پشتیبانی آموزشیار که مشکالت را در زمان کوتاه برطرف می کند. 

 مشاهده برنامه هفتگی 

 برگزاری کالس های آنالین و مجازی 

 ثبت نمرات و صدور کارنامه 

 انجام امور فارغ التحصیلی 

 ض به آن هامشاهده نمرات کارنامه و ثبت اعترا 

 درخواست پایان نامه  

 انتخاب واحد 

 مشاهده چارت درسی و دروس ارائه شده هر ترم 

  



 

 
 

 

  

 .کلیک کنید نحوه ثبت نام در آموزشیار برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

 ضرورت پشتیبانی سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد

یکی از سامانه های بسیار بزرگ و کاربردی دانشگاه آزاد که خدمات گوناگونی را نیز ارائه می دهد، سایت آموزشیار است. البته در 

گذشته این دانشگاه سامانه های دیگری را نیز در اختیار داشت، اما برخی از نیازهای مهم و جدید باعث شد تا چنین وب سایتی 

 .نوع کاربر اعم از دانشجو، استاد، پرسنل و پرسنل آموزشی را پوشش می دهد 4شیار طراحی گردد. سامانه آموز

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1/


 

 
 

از سوی دیگر خدمات آموزشی بسیاری را در این سایت قابل ارائه هستند که باعث شده است این سایت به یکی از پر ترافیک ترین 

پشتیبانی قوی برای رفع مشکالت و پاسخ به سواالت  سیستم های دانشگاه آزاد تبدیل شود. پر واضح است که چنین ابزاری به یک

 .نیازمند است. پشتیبانی سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد این وظیفه را بر عهده داشته و سعی در بهبود روند اجرای موارد مختلف دارد

ار آن ها قرار داده می شود، مسائل خود از این رو، کاربران می توانند از طریق پشتیبانی سایت آموزشیار و یا شماره تلفنی که در اختی

 .را مطرح کنند. در ادامه برخی از مشکالت قابل حل از طریق پشتیبانی آموزشیار برای مشاهده شما عزیزان نوشته شده است

o مشکل در فرایند انتخاب واحد دانشگاه آزاد 

o مشکل در دریافت کارت ورود به جلسه 

o فراموشی نام کاربری و رمز عبور 

o ر مشاهده لیست دروس و برنامه هفتگیمشکل د 

o مشکل در ورود به درگاه پرداخت الکترونیکی شهریه دانشگاه آزاد اسالمی 

o مشکل در مشاهده منوی سامانه 

o مشکل در ورود به سایت و اشتباه بودن نام کاربری و رمز عبور 

  

  اطالعیه

نان تفاوت دارد. سامانه های دانان و وادانا برای برگزاری کالس مجازی پشتیبانی سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد با پشتیبانی وادانا و دا

 .است …این دانشگاه و برگزاری آزمون های آنالین هستند اما سامانه آموزشیار مربوط به امور پرداخت شهریه ، انتخاب واحد و 

  

 شماره تلفن پشتیبانی آموزشیار دانشگاه آزاد

یبانی سایت آموزشیار پیش بینی کرد، این است که عالوه بر اخذ راهنمایی به صورت آنالین، یکی از تدابیر بسیار خوبی که پشت

دانشجویان و اساتید می توانند سواالت خود را از طریق شماره تلفن نیز در میان بگذارند. بدین ترتیب، آن دسته از افرادی که به 

  .راه ارتباطی استفاده نمایند دنبال دریافت سریع راهنمایی هستند، نیز می توانند از این

  



 

 
 

 اطالعیه

 .می باشد 021-91070065شماره تلفن پشتیبانی سامانه آموزشیار دانشگاه های آزاد 

  

 

  

 هنمای پشتیبانی سامانه آموزشیار دانشگاه آزادرا

عالوه بر ارتباط با شماره تلفن پشتیبانی مرکز آموزشیار، کاربران می توانند با روش آنالین نیز به کارشناسان دسترسی داشته باشند. 

 .اقدام از این طریق بسیار ساده بوده و تنها با گذراندن مراحل زیر میسر خواهد بود



 

 
 

 درس اینترنتی سامانه آموشیار به نشانیوارد کردن آ edu.iau.ac.ir 

 کلیک بر روی گزینه پشتیبانی سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد که در باالی صفحه قرار دارد. 

 واحد دانشگاهی خود را تعیین کرده و سپس، شناسه )کد ملی( و رمز عبور )شماره دانشجویی( خود را وارد نمایید. 

 حال مشکل یا سوال خود را در کادرهای مربوطه نوشته و به ثبت برسانید. 

  

 .کلیک کنید ویرایش اطالعات در سامانه آموزشیار برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

 بررسی سواالت متداول در ارتباط با پشتیبانی مرکز آموزشیار

این  متاسفانه یی دانست، اماگرچه طراحی سامانه آموزشیار را می توان یک گام بزرگ در تسهیل انجام امور تحصیلی و یا دانشجو

سامانه جامع در اوایل کار مشکالت زیادی را برای دانشجویان و اساتید آن ها به وجود آورد. به همین دلیل سواالت بسیاری برای 

ا در برخی از دانشجویان بی پاسخ مانده است که قصد داریم به چند نمونه از آن ها پاسخ دهیم. البته چنانچه مسئله مورد نظر شم

این چند مبحث نبود، از طریق ارتباط با پشتیبانی مرکز آموزشیار ایران تحصیل می توانید به سرعت راهنمایی های الزم را کسب 

 .نمایید

  

 چرا نمی توانم به سامانه آموزشیار وارد شوم؟

ر مطرح می شود، این است که در یکی از گله مندی های فراوان که توسط دانشجویان در تماس با شماره تلفن پشتیبانی آموزشیا

 .هنگام ورود به سامانه آموزشیار با خطا مواجه می شوند که این مشکل ممکن است از موارد گوناگونی ایجاد شده باشد

  

 اطالعیه

رمز عبور ورود به سامانه آموزشیار با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور میسر می شود که نام کاربری شماره دانشجویی هر فرد و 

 .کد ملی او می باشد مگر اینکه خود دانشجو رمز عبور خود را تغییر دهد و رمز دیگری را برای ورود به این سامانه تعیین نماید

https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1/


 

 
 

  

کلمه عبور صحیح نمی "برای برطرف شدن مشکل ورود دانشجویان یا اساتید دانشگاه آزاد به این سامانه در صورت نمایش پیغام 

ود که آیا کلمه عبور از کدملی تغییر پیدا کرده است یانه که در صورت تغییر آن، باید کلمه عبور جدید وارد شود. باید چک ش "باشد.

اما در صورتی که کلمه عبور فراموش شده باشد می بایست بر لینک فراموشی کلمه عبور کلیک کرد تا امکان بازیابی کلمه عبور فراهم 

 .شود

باید در ابتدای نام کاربری خود کد واحد  "نام کاربری صحیح نمی باشد."کلمه عبور و مشاهده پیغام اما در صورت اطمینان از صحت 

عالوه بر این در بخش نام کاربری و رمز  .دانشگاهی را درج کنید و همین مورد مشکل ورود بسیاری از افراد به سامانه آموزشیار است

 .عبور اعداد حتماً باید به انگلیسی نوشته شوند

همچنین در صورت برطرف نشدن مشکل بهتر است کوکی مرورگر مورد استفاده پاک شود و یا از مرورگر دیگری استفاده کنید. به 

عنوان مثال اگر از مرورگر کروم استفاده می کنید بهتر است مرورگر فایرفاکس را نیز امتحان نمایید. نکته مهم دیگر عدم استفاده از 

شکن باید چند دقیقه قبل از ورود به سامانه آموزشیار غیرفعال گردد تا آی دی شما برای سامانه آموزشیار فیلتر شکن است که فیلتر 

 .ناشناس نباشد

  

 .کلیک کنید حذف و اضافه در سامانه آموزشیار برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

 چرا کد یک بار مصرف ورود به سامانه آموزشیار ارسال نمی شود؟

همراه فرستاده می شود الزامی است. اما برخی از کاربران برای ورود به سامانه آموزشیار، وارد کردن کد یکبار مصرفی که به شماره 

 .در پشتیبانی سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اعالم کردند که چنین کدی برایشان ارسال نشده و قادر به ورود نمی باشند

یکسان باشد. در غیر این توصیه می شود که بررسی کنید تا حتما شماره تلفن ثبت شده در سامانه آموزشیار با شماره اکانت آیگپ 

اگر از جانب شماره تلفن  صورت، برای یکی کردن شماره های تلفن می بایست به آموزش واحد دانشگاهی خود مراجعه کنید. اما

 .مشکلی وجود ندارد، شاید بهتر باشد که اتصال خود به آیگپ را بررسی و از برقراری آن مطمئن شوید

  

https://irantahsil.org/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%88-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%88-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1/


 

 
 

 

  

 ان پذیر است؟آیا تقسیط شهریه در سامانه آموزشیار امک

برای بسیاری از دانشجویان پرداخت یکجا شهریه دشوار است و در پشتیبانی سایت آموزشیار به دنبال قسط بندی آن هستند که 

 .خوشبختانه در این سامانه امکان ارسال درخواست تقسیط شهریه نیز فراهم است

پس از ثبت درخواست تقسیط شهریه توسط دانشجویان، این درخواست ابتدا به حوزه امور مالی ارجاع داده می شود که در صورت 

 .قسط بندی شهریه به صورت اتوماتیک صورت می گیرد داشتن شرایط الزم و تایید آن ها،

  

  



 

 
 

 .کلیک کنید مشکل انتخاب واحد آموزشیار برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

 برای تغییر رمز عبور سامانه آموزشیار چه باید کرد؟

به نحوه تغییر رمز عبور مربوط می شود. برای این منظور،  پشتیبانی سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد واالتاز جمله متداول ترین س

مسئولین مربوطه امکانی را فراهم کرده اند تا مدیر فناوری و اطالعات هر کدام از واحدهای دانشگاهی بتوانند برای تغییر عبور 

 .دانشجویان، اساتید و پرسنل اقدام نمایند

  

 

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1/


 

 
 

 آیا می توان از طریق سامانه آموزشیار به اخذ میهمانی پرداخت؟

ر هنگام ارتباط با پشتیبانی مرکز سامانه آموزشیار د با توجه به آنکه اخذ میهمانی و انتقالی نیاز به مراجعات حضوری زیادی دارد،

که آیا می توان به صورت غیر حضوری به اخذ میهمانی پرداخت؟  برخی از دانشجویان مطرح می شود این سوال برای دانشگاه آزاد

که باید پاسخ دهیم دانشگاه آزاد با یکپارچه سازی همه سرفصل های این دانشگاه در تمامی واحدها، انجام این کار را ساده تر از 

 .گذشته کرده است. بنابراین، دیگر شاهد مشکالتی همچون معدل سازی نیز نخواهیم بود

  

 ار پیرامون پشتیبانی سامانه آموزشیار دانشگاه آزاداخب

 راه اندازی سامانه ارتباط با پشتیبانی آموزشیار

 به نشانی "ارتباط با پشتیبانی سامانه آموزشیار "مرکز فناوری اطالعات و شبکه علمی دانشگاه آزاد سامانه ای را با عنوان

 pasokh.iau.ac.ir راه اندازی کرده است که هدف آن پاسخگویی بر خط به سواالت احتمالی واحدهای دانشگاهی و دانشجویان

  .دانشگاه آزاد اسالمی می باشد

 

ر شماره شناسنامه خود را وارد کنند. بایست به عنوان شناسه، کد ملی و به عنوان رمز عبوبه همین منظور واحدهای دانشگاهی می

دانشجویان گرامی نیز می توانند با وارد کردن کد ملی و شماره دانشجویی خود به عنوان شناسه و رمز عبور به این سامانه ورود پیدا 

 .سوال یا درخواست خود بپردازند کنند و به طرح

  

https://pasokh.iau.ac.ir/
https://pasokh.iau.ac.ir/
https://pasokh.iau.ac.ir/


 

 
 

 

  

 .کلیک کنید مشاهده نمرات در آموزشیار برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

 خالصه مطالب

با توجه به تعداد زیاد دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه آزاد و همچنین پراکندگی مراکز آموزشی دانشگاه آزاد در سطح کشور 

تید و پرسنل مورد نیاز بود که به همین منظور سامانه آموزشیار دانشگاه نیاز به یک سیستم جامع و آنالین برای ارتباط دانشجویان، اسا

  .آزاد تاسیس شد تا امور اینترنتی و آنالین دانشجویان، اساتید و پرسنل به آسانی انجام شود

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1/


 

 
 

توضیح  آزادپشتیبانی سامانه آموزشیار دانشگاه  در این مقاله پس از معرفی سامانه آموزشیار و بررسی امکانات آن، در مورد

دادیم که به صورت تلفنی و برخط قابل دسترسی می باشد. همچنین به تعدادی از سواالت مهم و متداولی که در خصوص پشتیبانی 

 .این سایت مطرح می شوند، پاسخ دادیم

به برطرف کردن  امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد اما اگر با وجود روش های توضیح داده شده فوق همچنان موفق

  .مشکل خود نشده اید، می توانید با مشاوران ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید

  

 .مقاله کلیک کنید PDF برای دانلود فایل

  

  

  

  

 


