
 

 
 

چه اقداماتی الزم است و به کجا باید مراجعه نمود؟  نام کاربری سامانه آموزشیار بازیابی رمز عبور وآیا می دانید که برای 

دانشجویانی که به دالیل مختلف فراموشی رمز عبور آموزشیار برایشان پیش آمده، می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری 

اسخ کامل و جامعی به پرسش "نام کاربری و تنها از طریق ورود به سایت آموزشیار جهت بازیابی اقدام کنند. در ادامه پ

آموزشیار فراموش کرده ام چه باید کرد؟" داده شده است.برای اطالع از مراحل بازیابی رمز عبور و نام کاربری سامانه 

 .آموزشیار به طور گام به گام، این مطلب را تا انتها دنبال کنید

کل مواجه شده اید، میتوانید همه روزه با کارشناسان آکادمی در صورتی که در بازیابی رمز عبور آموزشیار خود با مش

  .ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

  

  

  

  بازیابی رمز عبور و نام کاربری آموزشیار

https://irantahsil.org/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA/


 

 
 

 

  

  

دانشگاه آزاد در سال های اخیر با ایجاد سامانه های گوناگون، انجام بسیاری از امور تحصیلی و آموزشی را برای 

تسهیل بخشیده. در این میان سامانه آموزشیار که یک نظام هوشمند و یکپارچه داده محسوب می شود، این امکان دانشجویان 

واحد، را فراهم آورده است تا دانشجویان بدون نیاز حضوری به دانشگاه یا سازمان های مربوطه، اموری همچون انتخاب 

نتقالی دانشجویان و ... را از طریق ورود به این سایت به انجام های موردنیاز دانشجویان، اپرداخت شهریه، صدور گواهی

 .برسانند

اما همانطور که می دانید، برای ورود اطالعاتی همچون نام کاربری، کلمه عبور الزم است. نام کاربری و کلمه عبور 

پس از یک بار ورود به و پس از آن به ترتیب شماره دانشجویی و کد ملی آنهاست ، اما  1399دانشجویان ورودی سال 

سامانه الزم است جهت افزایش امنیت پنل کاربری اقدام به ثبت رمز عبور جدید نمایید. حال امکان دارد که برخی از 

الزم به ذکر است که  .دانشجویان به دالیل مختلفی رمز عبور خود را فراموش کرده و نتوانند وارد پرتال شخصی خود شوند

بور آموزشیار نیازی به مراجعه حضوری به دانشگاه نیست و در کمترین زمان ممکن، از در صورت فراموشی رمز ع



 

 
 

طریق سامانه آموزشیار میتوانید اقدام به بازیابی رمز عبور و نام کاربری آموزشیار نمایید. در ادامه مراحل بازیابی رمز 

 .عبور به طور گام به گام توضیح داده خواهد شد

  

  

 وارد لینک قرمز شوید ه آموزشیارشماره دانشجویی سامانجهت راهنمای گام به گام دریافت 

  

  

 نحوه بازیابی رمز عبور و نام کاربری آموزشیار

در صورت فراموشی رمز عبور آموزشیار با طی کردن مراحل زیر میتوانید رمز عبور خود را بازیابی کنید و مجددا وارد 

  .پنل کاربری خود شوید

  

 آدرس سامانه آموزشیار به آدرس اینترنتی edu.iau.ac.ir را در مرورگر خود جستجو کنید. 

 بر روی گزینه دانشجو که در صفحه اصلی قرار دارد کلیک نمایید. 

  

https://irantahsil.org/%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%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/


 

 
 

 

  

 عبارت "فراموشی/ باز شدن قفل رمز عبور" انتخاب نمایید  در این گام. 

  



 

 
 

 

  

  موبایلی است که در این صفحه، پس از درج نام کاربری، شماره موبایل)منظور از شماره موبایل همان شماره

برای فعالسازی از آن استفاده کرده اید و در سیستم آموزشیار ثبت شده است.( و کد تصویر، بر روی عبارت تایید 

 .کلیک نمایید

  

  سپس عبور موقت برای شماره ثبت شده ارسال می شود و سپس با ورود اطالعات نام کاربری و رمزعبور موقت

 .و با انتخاب دکمه "ورود به سیستم" می توانید وارد مرحله ی بعدی شوید دریافت شده و جایگذاری کد تصویر

  



 

 
 

 

  

  در این مرحله کد آیگپ را وارد نموده و از طریق جایگذاری کد تصویر و دکمه تایید به صفحه تنظیم رمز عبور

 .جدید هدایت می شوید

  



 

 
 

 

  

 مه "تایید" در صورتی که امنیت رمز وارد شده در این صفحه اطالعات مورد نیاز را وارد کرده و با انتخاب دک

رعایت شده باشد)منظور از رمز عبور کنونی همان رمز موقت دریافت شده از طریق پیامک می باشد.(،رمز 

نمایش داده می شود و با انتخاب دکمه ی  "تغییرات با موفقیت اعمال شد" عبور جدید شما ثبت می گردد و پیام

 .یستم هدایت می شوید"ورود" به صفحه ی اصلی س

  

  



 

 
 

 

  

  

  

 لینک قرمز را انتخاب نمایید سامانه آموزشیار دانشگاه آزادپشتیبانی  به منظور آشنایی با نحوه ارتباط با

  

  

  

 نام کاربری آموزشیار فراموش کرده ام

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


 

 
 

  

همانطور که گفته شد، اینکه دانشجویان بگویند نام کاربری آموزشیار فراموش کرده ام، چندان اتفاق نمی افتد. چرا که با 

فراموشی به راحتی می توان آن را مجددا دریافت نمود. اما ممکن داشتن کارت دانشجویی و مدارک دیگر، حتی در صورت 

است ساخت نام کاربری یا همان شماره دانشجویی برای دانشجویان جدیدالورود سوال برانگیز باشد. به همین دلیل الزم 

 .دهیمدانستیم نحوه بازیابی نام کاربری و کلمه عبور سامانه آموزشیار را به طور کامل مورد بررسی قرار 

  

 ابتدا وارد سایت آموزشیار شده و بر روی گزینه "پذیرفته شدگان ورودی جدید" کلیک نمایید. 

  

 حال الزم است کد ملی را وارد و بر روی گزینه " ورود " کلیک نمایید. 

  

 ل آن در صفحه بعد، لیست رشته هایی که در آن ها پذیرفته شده اید را به همراه شماره موقت دانشجویی در مقاب

 .قابل مشاهده خواهد بود. با کلیک بر روی منوی "ورود به آموزشیار" وارد سامانه می شوید

  

  با تیک موافقت و کلیک بر روی تایید مطالب ورود به آموزشیار، وارد مراحل اصلی ساخت نام کاربری و کلمه

 .عبور سامانه آموزشیار خواهید شد

  

  رقمی  14آموزشیار برای دانشجویان جدیدالورود همان شماره دانشجویی موقت نام کاربری و کلمه عبور سامانه

 .است که در زمان نام نویسی به آن ها نمایش داده میشود

  

 با پر کردن اطالعات فردی که در سامانه ذکر شده است، می توانید وارد سیستم اصلی شوید. 

  

  



 

 
 

  

 شماره دانشجویی و جهت ساخت نام کاربری بایستی کد محل قبولی قبل از edu@  بعد از آن ذکر شود. کلمه عبور

 نیز همان کد واحد قبولی و شماره دانشجویی می باشد. دقت داشته باشید که از این پس دیگر نیاز به اضافه کردن

edu@ نمی باشد. 

  

  

 وارد لینک قرمز شوید  vadamp.iauec.ac.ir ورود به سامانه وادانا، به منظور آشنایی بانحوه

  

  

 چگونه از فراموشی رمز عبور آموزشیار جلوگیری کنیم؟

 گرچه بازیابی رمز عبور و نام کاربری آموزشیار کار چندان دشواری نیست، اما بر اساس یک مثل قدیمی " پیشگیری بهتر

 .از درمان است " و اگر اقدامات مناسبی انجام شود دیگر نیازی به بازیابی نخواهد بود

بهتر است از رمز عبوری استفاده کنید که آن را به راحتی به خاطر بیاورید و یا رمز عبور خود را در جایی یادداشت کنید 

النی، و یا پیچیده باعث می شود که به زودی آن تا در صورت فراموشی، به راحتی به آن دسترسی داشته باشید. رمزهای طو

 .را فراموش کنید. از سوی دیگر، برای حفظ امنیت پنل کاربری خود، از ثبت رمزهای ساده نیز جلوگیری نمایید

اما در صورت لزوم و جهت بازیابی رمز عبور و نام کاربری آموزشیار، به یاد داشته باشید که حتما زبان کیبورد خود را به 

صوص در هنگام مراجعه با گوشی تلفن همراه، به زبان انگلیسی برگردانید. همچنین، رمز جدید شما می بایست از حروف خ

 .و اعداد تشکیل شده باشد

  

  اخبار پیرامون

 .فرآیند انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد با رونمایی از نسخه جدید سامانه آموزشیار آغاز شد

اه ایسکانیوز، ایمان عطارزاده مدیرکل توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه به گزارش گروه دانشگ

بندی انتخاب واحد استانی شهریور براساس جدول زمان ۱۲دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی از شنبه  واحد انتخاب فرایند

سامانه  و نسخه آزمایشی  edu.iau.ac.ir آموزشیار به آدرس جدید سایت نسخه آغاز شده است، گفت: همزمان با این فرایند،

https://irantahsil.org/vadamp-iauec-ac-ir/


 

 
 

وی افزود: اجرای آزمایشی نسخه جدید سامانه  جدید آموزشیار نیز رونمایی و در اختیار تمام دانشجویان قرار گرفت.

 .ی شودها نیز فعال مآموزشیار در مرحله اول در استان تهران برنامه ریزی شده است و به مرور برای سایر استان

  

 خالصه مطالب

در این مقاله تالش کردیم تا به سوال "نام کاربری آموزشیار فراموش کرده ام، چه باید کرد؟" پاسخ کامل و جامعی ارائه 

دهیم تا دانشجویان در صورت فراموشی رمز عبور آموزشیار بتوانند اقدام به بازیابی آن نمایند. با توجه به نوپا بودن سامانه 

ه دقیق عملکرد این سایت آگاهی کافی را ندارند. در مقاله فوق به طور گام به گام مراحل آموزشیار اغلب دانشجویان از نحو

توضیح داده شده است. عالوه بر این، در صورت نیاز به راهنمایی های بیشتر،  بازیابی رمز عبور و نام کاربری آموزشیار

 .تماس حاصل فرمایید میتوانید از طریق شماره های مندرج، با کارشناسان آکادمی ایران تحصیل

  

  

 .کلیک کنیدبرای دانلود پی دی اف کامل مطالب این صفحه، 
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