
مشخص شده است.. دانشگاه آزاد اسالمی در سراسر کشور با یک پوشش   دریافت شماره دانشجویی دانشگاه آزادنحوه 

 .متعادل و مناسب راه فراگیری و ادامه تحصیل در مقاطع عالی آموزش را برای همه ی عالقه مندان هموار کرده است

زدیک شده و  مبنای کار این دانشگاه توسعه کیفی آموزش است و فضلی علمی این مکان به استانداردهای بسیار مهمی ن

ها در بین  این دانشگاه یکی از پرطرفدارترین دانشگاه . توانسته موفقیت علمی و فرهنگی و غیره ی بسیار کسب کند

دریافت شماره دانشجویی  داوطلبان می باشد و به یکی از دانشگاههای جامع معروف شده است . راه های زیادی برای 

را برای شرایط مختلف بررسی می کنیموجود دارد که در زیر آن ها  دانشگاه آزاد . 

شماره دانشجویی دانشگاه آزاد برای افراد مختلف در این دانشگاه مختلف بوده و منحصر به فرد است. این شماره هویت  

هر دانشجو را نشان می دهد و در طول تحصیل او ثابت است. برای دریافت شماره دانشجویی دانشگاه آزاد سامانه ای 

مانه آموزشیار تعبیه شده است که در این مقاله به توضیح آن می پردازیمتحت عنوان سا . 

این شماره دانشجویی از مهمترین مشخصات دانشجویان بوده که برای هر دانشجو به محض اینکه از دانشگاه قبول شود 

شماره دانشجویی دانشگاه   تعلق می گیرد. دانشجویان بعد از اتمام مراحل ثبت نام خود در دانشگاه باید نسبت به دریافت

 .آزاد خود اقدام نمایند

  

راهنمای دریافت شماره دانشجویی دانشگاه آزاد جهت کسب اطالعات بیشتر در رابطه با از سراسر کشور از طریق   

  .تماس حاصل فرمایید تلفن ثابت با مرکز مشاوره ایران تحصیل

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام تعطیل  1صبح الی  8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از   

  

  

 زمان دریافت شماره دانشجویی دانشگاه آزاد 

الزم است زمان آن را نیز بدانید. تمامی دانشجویان این مرکز باید پس از   دریافت شماره دانشجویی دانشگاه آزادبرای 

ل ثبت نام ودریافت شماره دانشجویی اینترنتی  پذیرفته شدن، برای دریافت شماره دانشجویی اقدام نمایند. تمامی مراح

مراحل توضیح داده شده را  است و تمامی دانشجویان الزم است به سایت دانشگاهی که پذیرفته شده اند مراجعه کرده و 

 .طی کنند

زمان مراجعه برای دریافت شماره دانشجویی نیز طبق زمان بندی اعالم شده از دانشگاه خواهد بود. دانشجویان جدید 

 .الورود الزم است پس از اعالم این زمان بندی ها به سامانه مراجعه کرده و آن را دریافت نمایند 

یز برای افراد کارت دانشجویی صادر خواهد شدپس از دریافت شماره دانشجویی ن . 

  

  

 راه های دریافت شماره دانشجویی دانشگاه آزاد  

دانشجویان برای دریافت شماره دانشجویی باید به سامانه آموزشیار مراجعه کنند و شماره دانشجویی خود را دریافت کنند  

دوره ی تحصیلی هیچ تغییری نخواهد کردو در  این شماره برای هر دانشجو منحصر به فرد می باشد دانشجویان  . 
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برای تمام انجام کارهای اداری خود برای وارد شدن به سیستم اطالعاتی خود در دانشگاه به این شماره نیاز دارند این 

ودو باید تا آخر تحصیل نگهداری ششماره ی مختص هر فرد ده رقمی می باشد   . 

  

  

ویی دانشگاه آزاد  سامانه آنالین شماره دانشج  

می باشد داوطلبانی که به صورت آزمون و یا بدون آزمون در هر   edu.iau.ac.irآدرس سایت آموزشیار به نشانی 

وزشیار در واحد و رشته ایی از دانشگاه آزاد پذیرفته شده اند برای انجام مراحل ثبت نام اینترنتی باید وارد سامانه آم

بعد مراجعه به این آدرس و ثبت نام و دریافت رسید پذیرش موقت نوبت به دریافت شماره   .دانشگاه آزاد بشوند

 .دانشجویی از طریق همین سامانه می باشد

  

  

 

  

 موارد لزوم وجود شماره دانشجویی  

ثبت دروس ، دیدن کارنامه و نمرات ، مشاهده  تمام دانشجویان برای انجام تمام امور دانشجویی از قبیل انتخاب واحد و 

لیست دروس ارائه شده در تمام ترمها و انجام کارهای فارغ التحصیلی و مشاهده نام اساتید و ارزشیابی آنها و پرداخت 

  شهریه دانشگاه، اقدام به گرفتن وام دانشجویی، حذف و اضافه دروس، تشکیل پرونده دانشجویی و ثبت نام باید از شماره

  .دانشجویی استفاده کنند و بدون آن هیچ کدام از این کارها امکان پذیر نمی باشد

http://edu.iau.ac.ir/


  

  

 مراحل دریافت شماره دانشجویی دانشگاه آزاد  

برای دریافت شماره دانشجویی دانشگاه آزاد همانطور که طبق موارد قبلی گفتیم، ابتدا الزم است منتظر اعالم آغاز ثبت  

تاریخ های ثبت نام باید به نشانی نام بمانید. پس از مراجعه  edu.iau.ac.ir خود را به  مراجعه نموده و مراحل ثبت نام

صورت اینترنتی انجام دهید. پس از ثبت نام یک رسید موقت به دانشجویان داده خواهد شد که می توانند با آن برای 

 .دریافت شماره دانشجویی اقدام نمایند

  

  

 

  

  

ه سامانه آموزشیار مراجعه کرده و روی گزینه پذیرش غیر حضوری پذیرفته شدگان کلیک نماییددر ابتدا نیاز است ب  . 

 .سپس از شما کدملی و کد امنیتی خواسته می شود که باید آن ها را وارد کرده و سپس روی گزینه ورود کلیک کنید
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محلی که در آن ثبت نام کرده اید نزد خود نگاه دارید در این قسمت الزم است، شماره دانشجویی موقت خود برای رشته 

 .و سپس وارد سامانه آموزشیار شوید

 .سپس پنجره ای باز خواهد شد که الزم است گزینه های آن را مطالعه کرده و سپس تیک پذیرفتن آن را بزنید

بری و رمز عبور استفاده کنید. حاال  در نهایت شماره دانشجویی خود را که قبالً یادداشت کرده بودید برای قسمت نام کار

 .می توانید روی گزینه ورود به سیستم کلیک کنید

 .در این مرحله بر روی گزینه پذیرش از منوی سمت راست کلیک نمایید

 .ممکن است این منو قابل مشاهده نباشد که در این صورت نیاز است روی فلش کلیک نمایید تا منو قابل مشاهده شود

نیاز است بر روی گزینه پذیرش برخط توسط داوطلب کلیک نمایید در این مرحله . 

در مرحله بعدی بر روی گزینه ثبت مدارک تحویلی توسط متقاضی کلیک کرده و سپس می توانید ستون وضعیت  

پذیرش، وضعیت بررسی مدارک ثبت نام دانشگاه آزاد توسط کارشناس پذیرش را ببینید. اگر نیاز به اصالح داشته  

د، یعنی مدارک ناقص است و باید مجدد آپلود شودباشن . 

 .توجه داشته باشید که پس از دریافت شماره دانشجویی نیاز است برای پرداخت شهریه نیز اقدام کنید
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 استعالم شماره دانشجویی دانشگاه آزاد  

برای دریافت شماره دانشجویی  به منظور استعالم شماره دانشجویی دانشگاه آزاد به سایت آموزشیار مراجعه کنید و  

 . موقتی و تایید اطالعات دانشجو می توانید شماره دانشجویی نهایی خود را دریافت کنید

  

 

  

  

روی لینک  برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با پشتیبانی سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد    

 .مربوطه کلیک کنید

  

  

 فراموشی شماره دانشجویی دانشگاه آزاد  

زمان فراموشی شماره دانشجویی به منظور بازیابی باید به واحد آموزش دانشکده مراجعه کنید و شماره دانشجویی را  

بی شماره دانشجویی توسط سایت آموزشیار امکان  امکان بازیا . باز یابی کنید این شماره مختص هر دانشجو می باشد

باید حضوری نسبت به این شماره اقدام کنید دانشجویان برای ورود به پنل کاربری وپذیر نیست و  انجام امور   

  . دانشجویی باید شماره دانشجویی و رمز عبور داشته باشند

 . تمام دانشجویان برای بازیابی شماره دانشجویی دانشگاه آزاد به سامانه آنالین دریافت شماره دانشجویی مراجعه کنند

می دانید شماره دانشجویی دانشگاه آزاد تا چه اندازه مهم و ضروری است و چه کاربردهایی دارد در حقیقت یک  همه 
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تواند بکنددانشجو بدون شماره دانشجویی هیچ کاری نمی اما گاهی اوقات بر اثر فراموشی و یا گم کردن امکان  . 

د در اینجا فکر بازیابی آن شوددسترسی به شماره دانشجویی برای فرد وجود ندارد دانشجو بای  .  

  

 بازیابی شماره دانشجویی دانشگاه آزاد  

در رابطه با این شماره باید این را بدانید که امکان باز یابی مجدد این شماره وجود ندارد این شماره تا پایان مدت  

ورود به پنل دانشجویی است دارد رمز عبور و امکان تغییر را  تحصیلی است و تغییری نمی کند فقط تنها چیزی که  . 

شما برای اینکه چگونه بتوانید برای تغییر پنل ورودی و یا رمز عبور اقدام کنید را باید از مشاوری خبره و کاردان 

  . پرس و جو کنید

  

 کاربرد شماره دانشجویی دانشگاه آزاد  

خود را با استفاده از این شماره و وارد شدن   دانشجو تمام امور .شماره دانشجویی دانشگاه آزاد کاربردهای زیادی دارد

ق سامانه شهریه و برای رزرو غذا از طری  به پنل کاری انجام می دهد مانند انتخاب رشته حذف و اضافه و حتی واریز

شماره دانشجویی چیزی می باشد که بدون آن کار دانشجو لنگ شود پس   . تغذیه دانشگاه نیز به این شماره نیار است

باید سعی کنید آن را به خاطر بسپرید همیشه دانشگاه آزاد هر ساله برای هر ترم تحصیلی جدید اطالعیه زمان ثبت نام   . 

شجویان باید طبق همین زمان بندی به دانشگاهورودی های جدید را اعالم می کند و دان محل تحصیل خود مراجعه کنند   

بعد از ثبت نام بر اساس اطالعات سیستم دانشگاه آزاد به هر   . و مراحل ثبت نام خود را به صورت حضوری طی کنند

 . دانشجو یک کارت با شماره دانشجویی تعلق می گیرد که این شماره مختص همین فرد می باشد

  

روی لینک   برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با شماره دانشجویی سامانه آموزشیار    

کنیدمربوطه کلیک  . 

  

 خالصه مطالب

در این مطلب بررسی گردید. دانشجویان ورودی باید بدانند که   دریافت شماره دانشجویی دانشگاه آزادنحوه دریافت 

بعد  . بسیاری از اقدامات آموزشی آنها از طریق سامانه آموزشیار انجام می پذیرد و باید مراحل زیر را سپری کنند

آموزشیار در صفحه اصلی با سه گزینه ی دانشجو ، پرسنل ، اساتید روبرو می شوید پس برای وارد شدن به سامانه 

 .دانشجو را انتخاب کنید  استفاده از خدمات دانشجویی گزینه

شماره دانشجویی از کد محل تحصیل و شماره دانشجویی فعلی تشکیل شده است در سامانه آموزشیار برای به دست 

وی منوی راهنمای دانشجویان کلیک کنیدآوردن کد محل تحصیل ر در صفحه بعد گزینه کد و نام استان را انتخاب  . 

کد واجد تحصیل  . کنید و بعد صفحه ایی را مشاهده می کنید که در آن لیست تمامی واحدها و کد آن ها نشان داده شده

ره دانشجویی فعلی اضافه تا شماره حال کد استان را به شما . خود را با لیست موجود انتخاب و به ذهن بسپارید

 .دانشجویی سامانه آموزشیار بدست بیاید
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راهنمای دریافت شماره دانشجویی دانشگاه آزاد جهت کسب اطالعات بیشتر در رابطه با از سراسر کشور از طریق   

  .تماس حاصل فرمایید تلفن ثابت با مرکز مشاوره ایران تحصیل

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام تعطیل  1صبح الی  8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از   
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