
همواره بر اساس تقویم آموزشی این دانشگاه می باشد. دانشجویان باید قبل از  انتخاب واحد ورودی های جدید دانشگاه آزاد

شروع هر ترم، ترم اول و دوم در زمان تعیین شده باید به سامانه دانشگاه آزاد وارد شده و نسبت به انتخاب دروس عمومی 

دانشجویان در انجام این فرایند با و اختصاصی و تعداد واحد ها اقدام و ثبت کنند. از آنجایی که ممکن است برخی از 

ابهاماتی روبه رو شوند، باید تمامی موارد را به خوبی مطالعه کنند. دانشجویان باید قبل از انتخاب واحد چارت درسی خود 

 .را به خوبی نگاه کنند و بر اساس آن اقدام به انتخاب واحد کنند

آزاد در تمامی مقاطع، رشته ها و واحد های دانشگاهی موظف دانشجویان برای انتخاب واحد ورودی های جدید دانشگاه 

هستند قبل از شروع نیمسال جدید نسبت به انتخاب واحد و بررسی چارت قرار داده شده اقدام کنند. این انتخاب واحد برای 

کنند. الزم به ذکر  دانشجویان به صورت اینترنتی و الکترونیکی می باشد که هر ساله دو بار باید دانشجویان انتخاب واحد

 .است که دانشجویان باید با پرداخت شهریه تعیین شده وارد سامانه انتخاب واحد شوند

زمان انتخاب واحد ورودی های جدید دانشگاه آزاد بسیار مهم می باشد که تمامی دانشجویان جدید باید اطالعات دقیق و کامل 

نشجویان باید به تمامی ضوابط از جمله کف انتخاب واحد و سقف انتخاب از زمان بندی انتخاب واحد داشته باشند. همچنین دا

دقت بسیار زیادی داشته باشند تا بعد ها به مشکل بر نخورند. برای کسب اطالعات بیشتر در این خصوص می … واحد و 

 .توانید با کارشناسان ایران تحصیل در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند

  

 

  

اب واحد دانشگاه آزاد برای داوطلبان جدیدنحوه انتخ  



برای انجام انتخاب واحد ورودی های جدید نیازی به مراجعه به سایت نیست به طور معمول دانشگاه ها و موسسات آموزشی 

 .برای دانشجویان ترم اول خود اقدام به انتخاب واحد می کنند
واحد  ۱۷تا  ۱۴تغیر است اما به طور معمول برای کارشناسی تعداد واحدهای در نظر گرفته شده برای رشته های مختلف م

در نظر گرفته شده است. دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری رشته های علوم و بهداشت باید 

ریه معین که با پرداخت شه  طبق زمانبندی مشخص شده انتخاب واحد ترم های بعدی خود را شروع کنند. این داوطلبان باید

از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل شده است وارد سامانه شده و با رعایت قوانین هر دانشگاه از سقف و کف واحدهای 

 .انتخابی دروس هم نیاز و پیش نیاز چارت درسی واحدهای مورد نیاز خود را از موارد ارائه شده انتخاب بکنند

  

 زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد
با پرداخت شهریه و یا بخشی از شهریه در آغاز هر ترم وارد سایت شده و می توانند انتخاب واحد خود را که در دانشجویان 

زمان بندی بسیار دقیق و مشخصی تنظیم شده انجام دهند. آنها باید در روز و ساعات تعیین شده هر دانشگاه به اینکار اقدام 

مواردی مانند پیش نیازی و هم نیازی سقف واحدهای انتخابی تعیین شده برای کنند و وارد سایت شوند. دانشجویان با رعایت 

نظام و مقطع و همچنین با انتخاب حداقل واحدهای الزم برنامه درسی ترم جدید را چیده و در زمان مشخص شده با ورود به 

 .سامانه مجازی دانشگاه در کالسهای درسی حضور پیدا کنند

ازاد هر ساله از سوی پایگاه خبری دانشگاه آزاد اطالع رسانی می شود، اما معموال این مهلت ها مهلت انتخاب واحد دانشگاه 

هر ساله در بازه های زمانی مشخصی می باشند، در ادامه به بررسی تاریخ انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه آزاد در 

 :سال های گذشته خواهیم پرداخت

  

ورودی های جدید دانشگاه آزادزمانبندی کلی انتخاب واحد های   
 زمان حذف و اضافه مهلت انتخاب واحد نیمسال تحصیلی

شهریور ماه ۲۵شهریور ماه تا  ۱۳ نیمسال اول )مهر( مهر ماه ۱۰مهر ماه الی  ۳   
بهمن ۲۱بهمن ماه الی  ۹ نیمسال دوم )بهمن( اسفند ۵بهمن الی  ۳۰    

 ـ  تیرماه ۲۵ تابستان

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید برای کسب اطالع از ماهیت و کاربرد کد ارائه دروس انتخاب واحد

  

 زمان انتخاب واحد نیمسال اول دانشگاه آزاد
داوطلبان تمام مقاطع تحصیلی دانشگاه آزاد باید برای شرکت در کالس های حضوری و یا فعال غیر حضوری خود در 

کننند. سال سامانه وادانا در ابتدای نیمسال تحصیلی وارد شوند و گزینه مورد نیاز خود را از واحدهای ارائه شده انتخاب 

شود و تا پایان شهریور ادامه دارد که اولین نیمسال تحصیلی دانشجویان به حساب می آید و تحصیلی جدید از مهر شروع می

آنها باید انتخاب واحد خود را از میان درسهای ارائه شده تا قبل از شروع ترم درسی انجام دهند. نیمسال بعدی از بهمن آغاز 

ن داوطلبان نیز باید انتخاب واحدهای آنها تا شروع ترم به پایان رسیده باشدشود و طبق روال ایمی . 

  

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af/


 زمان انتخاب واحد نیمسال دوم دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد هر ساله در دو نیمسال مهر ماه و بهمن ماه اقدام به پذیرش دانشجو می کند، در هر سال مهلت انتخاب واحد 

از طریق سامانه های خبری متصل به این دانشگاه ها اعالم می شود، در سال گذشته افراد  نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه آزاد

بهمن امکان ثبت نام داشتند ۲۱بهمن الی  ۹برای انتخاب واحد از  . 

مهلت انتخاب واحد دانشگاه آزاد در نیمسال دوم در سه نوبت که بر اساس ساعتبندی های روزانه می باشد صورت می 

که در نوبت های اول و دوم موفق به انجام کار خود نشدند می توانند در نوبت سوم همان روز که از ساعت  گیرد، افرادی

صبح می باشد اقدام به انتخاب واحد نمایند ۶الی  ۲۲ . 

  

  

 



  

 زمان و انتخاب واحد تابستان دانشگاه آزاد
خواهند واحدهای درسی خود را زودتر پاس کنند و یا نیمسال تحصیلی تابستان اختیاری می باشد و دانشجویانی که می 

واحدهای افتاده و یا حذف شده در امتحانات پایان ترم را جبران کنند می توانند غیر از نیمسال اول و دوم مهر و بهمن 

تقویم  تعدادی از واحدهای خود را در تابستان پاس کنند. مرکز آموزشی دانشگاه آزاد با اطالعیه ای دانشجویان را از

زمانبندی کلی انتخاب واحد تابستان آگاه کرده و آنها موظف هستند در این بازه زمانی انتخاب واحد را انجام دهند. داوطلبان 

از روی پارت درسی واحد های مورد نظر خود را مشخص و هر کدام از واحدهای قابل اخذ در ترم جاری با توجه به پیش 

شوند. اگر دانشجویی پیش نیاز یک درس را پاس نکرده باشد نمی تواند درس اصلی را مینیاز و نیاز در سایت قرار داده 

 .زودتر از پیش نیاز انتخاب کند

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید برای مطالعه و استفاده از راهنمای ثبت نام دانشگاه آزاد

  

 راهنمای تصویری انتخاب واحد ورودی های جدید دانشگاه آزاد
د و لینک مستقیم در اختیار دانشجویان قرار اطالعیه مربوط به دانشگاه و انتخاب واحد بر روی سایت دانشگاه درج می شو

واحد درسی خود را انتخاب کنند   باید انتخاب واحد ورودی های جدید دانشگاه آزادمی گیرد آنها در زمان تعیین شده برای 

تاریخ  تا ظرفیت تکمیل نشود و بتوانند ثبت نام کنند. پس از پایان اگر انتخاب واحد دانشجویی از لحاظ زمان ارائه و یا

امتحان تداخل داشته باشد ثبت نهایی نمی شود و باید درس را در ساعات دیگری انتخاب کند، فرد در زمان مقرر و اعالم 

 :شده از سوی سایت دانشگاه آزاد باید اقدام به طی کردن مراحل زیر نماید

 .نماید edu.iau.ac.irدر گام اول فرد باید اقدام به ورود به وبسایت آموزشیار به آدرس  

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://edu.iau.ac.ir/


 

  

 .در صفحه ابتدایی باید از روی گزینه های موجود اقدام به انتخاب گزینه دانشجو نمایید 

  



 

  

در مرحله بعدی صفحه ای برای شما باز می شود که برای ورود به حساب کاربری خود باید با دریافت شماره  

 .و وارد کردن آن در این صفحه از آن بگذرید دانشجویی دانشگاه آزاد

  

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

  

 .در گام بعدی باید اقدام به وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور برای تکمیل فرایند انتخاب واحد خود نمایید 

  



 

  

بعد از طی کردن مرحله قبلی در سمت راست صفحه جدید گزینه ای به نام برنامه ریزی درسی وجود دارد که با  

ک روی آن می توانید لیست دروس دانشگاه آزاد را برای تکمیل فرایند انتخاب واحد خود طی نماییدکلی . 

  



 

  

 .بعد از تکمیل مشخصات قبلی باید اقدام به انتخاب گزینه ثبت نام دانشجو و انتخاب واحد از سمت راست نمایید 

  



 

  

از دانشکده دانشجو نمایید در مرحله بعدی مطابق عکس زیر باید روی گزینه انتخاب درس  . 



 

  

در مرحله آخر بعد از چک کردن تمامی واحد های انتخابی باید اقدام به ثبت گزینه انتخاب که در پایین صفحه  

 .نمایش داده خواهد شد نمایید

  



 

  

  

 زمان حذف و اضافه انتخاب واحد دانشگاه آزاد

ف و اضافه به خوبی آشنا هستند اما برخی از دانشجویان تازه وارد داوطلبان در حال تحصیل در دانشگاه آزاد با کلمه حذ

هنوز این کلمه برایشان گنگ است. دانشجویان دانشگاه آزاد پس از انتخاب واحد به دلیل بعضی تداخالت مجبورند تغییراتی 

د قبل از شروع ترم جدید در انتخاب واحد خود انجام دهند. زمانی که انتخاب واحد تمام مقاطع و رشته ها به پایان رسی

دانشگاه زمانی را برای حذف و اضافه دروس درنظر می گیرد. زمان دقیق حذف و اضافه دروس به اطالع دانشجویان می 

 .رسد و باید تا شروع ترم به پایان برسد تا دانشجو برنامه درسی خود را دریافت کند

  

 نحوه حذف و اضافه انتخاب واحد دانشگاه آزاد

خواهد در اون ترم پاس کند را هر نیمسال زمانی که دانشگاه اعالم می کند دانشجو باید واحدها و دروسی که میدر آغاز 

تواند واحدهای مورد نظر خود را ثبت کند و یا ظرفیت واحد انتخابی آن درس تمام می ثبت کند. دربعضی مواقع دانشجو نمی

می تواند در زمان تعیین شده حذف و اضافه واحدهای درسی خود را  شود و برنامه درسی دانشجو به هم میخورد این فرد

می شود و پس از وارد شدن به صفحه کاربری خود روی   تغییر دهد. دانشجو زمان مشخص شده وارد سایت آموزشیار

 .منوی امکانات سایت گزینه حذف و اضافه را کلیک می کند

  



 زمان پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

زیر نظر وزارت علوم و سازمان سنجش کشور در تمام مقاطع تحصیلی دانشجو می پذیرد. تحصیل در این  دانشگاه آزاد

دانشگاه مستلزم پرداخت شهریه می باشد و متقاضی باید توان مالی خوبی برای ادامه تحصیل در این دانشگاه را داشته باشد. 

دانشجو بر اساس نیمسال ورود تعیین می شود و تا پایان شهریه این دانشگاه متغیر و ثابت می باشد. شهریه ثابت هر 

تحصیلش ثابت است. اما شهریه متغیر بر اساس تعداد واحدی که فرد در هر ترم انتخاب می کند تعیین می شود. هر دانشجو 

ابقی هزینه ها درحال تحصیل دانشگاه آزاد پس از ثبت نام در ترم اول باید هزینه خدمات آموزشی و بیمه را پرداخت کند. م

 .را می تواند در چندین مرحله پرداخت کند در پنل دانشجویی هر فرد حداقل و حداکثر پرداخت مشخص شده

  

 نحوه پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

از جمله مواردی است که در زمان انجام انتخاب واحد برای ورودی های جدید دانشگاه آزاد  پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

 .الزم به انجام می باشد، پرداخت شهریه این دانشگاه ها از طریق سامانه آموزشیار صورت می گیرد

با استفاده از شماره دانشجویی خود به حساب کاربری ای که برایش در نظر گرفته  فرد باید با ورود به سامانه آموزشیار و

 .شده است وارد گردد

در اینجا دو گزینه جهت پرداخت مشاهده می شود یکی پرداخت الکترونیکی هزینه بیمه و خدمات آموزشی است گزینه بعدی 

ینه اول همان پرداخت الکترونیکی هزینه بیمه وارد صفحه پرداخت الکترونیکی پرداخت شهریه ثابت می باشد. با انتخاب گز

الکترونیکی پرداخت هزینه می شوید اگر دکمه ادامه را انتخاب کنید به صفحه بدهکاری دانشجو راهنمایی می شوید در اینجا 

ونیکی را حداقل و حداکثر شهریه مشخص شده و مبلغ را بصورت ریالی در پایین صفحه وارد کنید. بعد پرداخت الکتر

را کلیک کنید. مرحله آخر منتقل شدن به صفحه پرداخت بانک می باشد اینجا از شما مشخصات  OK انتخاب و دکمه

کارت، رمز دوم، رمز پویا، سی وی وی، تاریخ و کد امنیتی را وارد کرده و روی پرداخت کلیک می کنید. حاال منتظر 

یه هم این مراحل را تکرار می کنیدتکمیل شدن پرداخت شده و برای پرداخت هزینه شهر . 

  

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


 

  

 نکات مهم انتخاب واحد دانشگاه آزاد

انتخاب واحد ورودی های جدید دانشگاه آزاد یک سری قوانین و مراحل به خصوصی دارد که فرد برای طی کردن فرایند 

باید در نظر داشته باشد به شرح  انتخاب واحد به صورت صحیح باید آن ها را طی نماید، قوانین انتخاب واحد دانشگاه آزاد

 :زیر است

 .دانشجویان باید در زمان مقرر به سامانه مراجعه کنند 
واحد است ۲۰تا  ۱۲حداقل و حداکثر تعداد واحدهای مجاز مقطع کارشناسی تمام در هر ترم   . 

واحد نیز می توانند انتخاب کنند ۷واحد ولی اگر فرد در تابستان فارغ التحصیل شوند  ۶برای ترم تابستان حداکثر   . 
 .غیبت غیر موجه بیش از مجاز به حذف دروس منجر می شود 

 .غیبت هنگام امتحان موجب حذف درس مربوطه می شود 
چنانچه دانشجو در ترم آخر واحد باقی مانده داشته باشد و ترم پیش مشروط باشد باز هم می تواند واحدهای باقی  

 .مانده را پاس کند
واحد درس انتخاب کند ۲۴به باال باشد می تواند تا سقف  ۱۷یی که معدل آن در امتحانات پایان ترم دانشجو  . 

  

 ایرادات رایج سایت آموزشیار در زمان انتخاب واحد

انتخاب واحد از طریق وبسایت آموزشیار همواره از مواردی است که دانشجویان در زمان انجام آن با مشکالت زیاد 

به دلیل شلوغی در این وبسایت مواجه می شوند، همواره یک سری ایراد مشخص در زمان انتخاب واحد در اینترنتی ای 

 :وبسایت آموزشیار وجود دارد که در ادامه به بررسی هر کدام از آن ها به صورت جداگانه خواهیم پرداخت

https://irantahsil.org/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


  

 غیر فعال بودن گزینه های وبسایت

یقه گزینه هایی که در سمت راست صفحه وبسایت طراحی شده است اقدام به تکمیل با ورود به وبسایت آموزشیار باید از طر

فرایند انتخخاب واحد خود نمایید اما در بسیاری از مواقع دانشجویان با این مشکل مواجه می گردند که گزینه های پنل سمت 

شد برای رفع مشکل باید در زمان دیگری راستی از کار افتاده است و کار نمی کند؛ در این مواقع اگر مشکل از وبسایت با

 .اقدام نمایید

البته که در برخی از مواقع فعال نبودن گزینه هایی مانند حذف و اضافه، انتخاب واحد، درخواست مجوز و ... مربوط به 

مایید تا این پرداخت نکردن هزینه های الزم از سوی شما می باشد، در این مواقع شما باید اقدام به صاف کردن بدهی خود ن

 .گزینه ها در حساب کاربری شما فعال گردند

  

 نبودن درس مورد نظر در رشته دانشجو

در برخی از مواقع فرد در زمان انتخاب واحد با این مشکل مواجه می شود که یکی از درس های مد نظر خود را نمی تواند 

دارد و حاصل اشتباه کارشناسان آموزشی دانشگاه می در میان گزینه های موجود پیدا کند، این مشکل ربطی به وبسایت ن

باشد، در این مواقع برای رفع مشکل صرفا می توانید با واحد آموزشی دانشگاه آزاد تماس حاصل فرمایید تا این مشکل رفع 

 .شود

  

 ایجاد مشکل در زمان جستجوی درس

ب نمودید باید اقدام به وارد کردن رشته مورد نظر بعد از اینکه دکمه انتخاب کالس درس از دروس رشته دانشجو را انتخا

خود در سامانه برای انتخاب واحد خود نمایید، اگر بعد از انجام این کار درس مورد نظر شما نمایش داده نشد می توانید اقدام 

داستفاده نمایی amozeshyar.info/change به استفاده از سامانه تبدیل فرمت نوشتاری آموزشیار به آدرس . 

  

 خالصه مطالب

از جمله مواردی است که برای ورودی های جدید سواالت زیادی را مطرح  انتخاب واحد ورودی های جدید دانشگاه آزاد

 .می کند، انجام این کار یکی از کار های ابتدایی می باشد که هر فردی برای ورود به دانشگاه باید اقدام به انجام آن نماید

کردیم تا شما داوطلبان را با نحوه انتخاب واحد و تمام جزئیات آن اعم از چگونگی پرداخت شهریه و یا در این مقاله سعی 

آشنا کنیم. در صورت بروز هر نوع مشکل   و غیره  چگونگی حذف و اضافه و مقدار انتخاب واحدهای درسی در هر ترم

با مشاوران ما که شماره های آنها در وب سایت موجود در ورود به سامانه و یا خطور سواالتی در ذهنتان شما می توانید 

 .است تماس حاصل کنید و راهنمایی بگیرید
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