
 

 
 

 

 لیتحص رانی | ا  تیو رفع مشکل سا   یری+ راهنما تصو اری آموزش هیپرداخت شهر

پس از ثبت نام در دانشگاه آزاد، یکی از مهم ترین اقداماتی که می بایست هر دانشجو انجام دهد ثبت نام در  

سامانه آموزشیار می باشد. آموزشیار در واقع سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد می باشد  

دانشگاه آزاد اسالمی راه اندازی    که به منظور تسهیل روند پیگیری و درخواست های آموزشی دانشجویان

شده است. یکی از مهم ترین امکانات این سامانه یکپارچه، پرداخت شهریه می باشد. با توجه به تازه تاسیس  

بودن این سامانه، ممکن است مشکالتی پیش روی دانشجویان قرار گیرد. به همین دلیل نیز در این مقاله به  

می پردازیم و نیز راهنمای تصویری مراحلی را که می بایست طی  پرداخت شهریه آموزشیار  بررسی نحوه

مشخص شده را بپردازید. هم چنین جدولی از شهریه های دانشگاه  کنید ارائه خواهیم داد تا به راحتی شهریه  

آزاد در مقاطع مختلف ارائه می گردد. چنانچه متقاضی ثبت نام در این دانشگاه و یا دانشجوی دانشگاه آزاد 

 .هستید، تا انتهای مقاله همراه ما باشید 

 

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


 

 
 

  

 دانشگاه آزاد و انواع شهریه

دانشگاه  ترین  متقاضی  پر  از  یکی  آزاد  که   دانشگاه  است  ذکر  به  الزم  است.  کشور  پرداز  شهریه  های 

ها  پرداخت کنند. میزان این شهریه دانشجویان برای ادامه تحصیل در این دانشگاه باید شهریه ثابت و متغیر  

ها و نوع رشته دانشجویان متفاوت خواهد بود. در ادامه این مقاله شهریه مورد    با توجه به مقطع تحصیلی آن 

 .نیاز برای هر مقطع تحصیلی را بیان خواهیم کرد 

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید  نحوه تقسیط شهریه دانشگاه آزاد   برای مشاهده

  

و ثابت است و این شهریه  همان طور که از نامش پیداست، شهریه ثابت در طول سنوات تحصیلی دانشج 

برای هر نیم سال تحصیلی جداگانه دریافت خواهد شد. اما شهریه متغیر، بر اساس واحد های درسی اخذ شده 

 .یابد  درصد افزایش می 15الی  10ها در هر سال تحصیلی بین  گردد که مقدار آن دانشجو دریافت می 

انجام امور مختلفی مانند آموزشی، مالی، پرداخت   دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی در حال حاضر برای

التحصیلی، پژوهشی و غیره می توانند به سامانه آموزشیار مراجعه کرده و از امکاناتی که این  شهریه، فارغ 

سامانه ارائه می کند، استفاده نمایند. در واقع دانشجویان برای پرداخت شهریه آموزشیار نیاز به مراجعه  

توانند به صورت آنالین آن را انجام دهند. حال ممکن است برخی از دانشجویان در   می حضوری ندارند و  

مورد راهنما پرداخت شهریه آموزشیار سوال هایی داشته باشند که در ادامه به تمامی این سواالت پاسخ داده 

  .ل فرمایید خواهد شد. چنانچه با سوال و یا ابهامی مواجه شدید می توانید با مشاوران ما تماس حاص

  

 آشنایی با سامانه آموزشیار و مشکل پرداخت شهریه آن

های تازه تاسیس دانشگاه آزاد است که با اهداف ارائه خدمات آموزشی و    سامانه آموزشیار یکی از سامانه 

رفاهی بیشتر به دانشجویان احداث شده است. لذا دانشجویان می توانند برای انجام اکثر امور خود به این  

باشد که    ترین اهداف ایجاد سامانه آموزشیار واریز شهریه دانشجویان می   امانه مراجعه کنند. یکی از مهم س

 .مراجعه نمایید  edu.iau.ac.ir برای انجام کلیه امور خود می توانید به سایت آموزشیار به نشانی اینترنتی

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d8%b7-%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/


 

 
 

 

از  استفاده  امکان  نشوند،  شده  معین  تاریخ  در  شهریه خود  پرداخت  به  موفق  دانشجویان  که  در صورتی 

به موقع   امکانات این سامانه را نیز نخواهند داشت. بنابراین به صورت کلی دانشجویانی که شهریه خود را

در آموزشیار پرداخت نکنند فرآیند های آموزشی از قبیل رویت برنامه امتحانی، اخذ کارت ورود به جلسه 

 .ها محدود خواهد شد  امتحان و غیره برای آن 

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید  قوانین حذف و اضافه دانشگاه آزاد  برای اطالع از

  

 راهنمای تصویری پرداخت شهریه آموزشیار 

https://irantahsil.org/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%88-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

این بخش به بررسی نحوه پرداخت آن به صورت   به دلیل اهمیتی که پرداخت شهریه آموزشیار دارد، در

تصویری و گام به گام خواهیم پرداخت. در این سامانه میزان شهریه دانشجویان برای هر مقطع و هر ترم  

که   ذکر است  به  باشد. الزم  پرداخت می  قابل  و  آنان محاسبه شده  انتخابی  های  واحد  اساس  بر  تحصیلی 

تواند مراحل پرداخت شهریه آموزشیار   آسان می باشد و هر دانشجویی می بسیار    شهریه دانشگاه آزاد  پرداخت 

را طی کرده و پرداخت خود را نهایی کند. دانشجویان گرامی می توانند در صورت بروز هر گونه اشکال  

  .با مشاوران و کارشناسان ما در ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید 

 :یری عبارتند ازمراحل پرداخت شهریه آموزشیار به صورت تصو

اینترنتی  • نشانی  به  آموزشیار  سامانه  وارد  دانشجویان  تا  است  الزم  مرحله  اولین  عنوان    به 

 edu.iau.ac.ir  کلمه عبور و  کاربری  نام  در بخش  تا اطالعات خود را  شوند. سپس الزم است 

کمه ورود به سیستم کلیک کنید و کمی منتظر بمانید تا سامانه آموزشیار وارد نمایید و بر روی د 

 .صفحه پروفایل شما نمایش داده شود 

 

https://edu.iau.ac.ir/


 

 
 

 .نام دروس دانشجو« انتخاب نمایید رحله بعد الزم است تا از منوی سمت راست سامانه »ثبت در م •

 

پس از انتخاب گزینه ثبت نام دروس جدید، سه گزینه به متقاضی نشان داده خواهد شد و می بایست  •

 .دانشجو گزینه مدیریت مالی نیمسال های تحصیلی را انتخاب کرده و کلیک نماید 



 

 
 

 

در گام بعدی، میزان مبلغ بدهی شما به صورت تراز شده نمایش داده خواهد شد. )همانند تصویر(   •

پس از بررسی کردن میزان بدهی، الزم است تا دانشجو بر روی گزینه پرداخت الکترونیکی شهریه  

 .که در پایین صفحه قرار دارد، کلیک نماید 



 

 
 

 

سپس در ادامه روند پرداخت شهریه، می بایست یکی از درگاه های پرداخت ایران کیش یا سپهر   •

 .دانشگاه آزاد اسالمی را انتخاب کرده و بر روی دکمه ادامه کلیک کنید 



 

 
 

 

پرداخت   • بر روی گزینه  و  درج کرده  در قسمت مشخص شده  نظر را  مبلغ مورد  این مرحله  در 

 .الکترونیکی کلیک نمایید 



 

 
 

 

در نهایت به عنوان آخرین گام، باید اطالعات کارت بانکی خود را درج نمایید و سپس بر روی   •

 .گزینه پرداخت کلیک کنید تا به راحتی پرداخت شهریه آموزشیار را به اتمام برسانید 



 

 
 

 

  

فراموش نکنید که شماره پیگیری که به شما ارائه خواهد شد را یادداشت نمایید. این شماره پیگیری به معنای  

موفقیت آمیز بودن پرداخت شما خواهد بود. چنانچه پس از طی کردن مراحل فوق و یا هنگام پرداخت شهریه  

توانید برای حل آن در کمترین زمان ممکن  کل پرداخت شهریه آموزشیار برخورد کردید، میبا هر گونه مش

 .با کارشناسان مجرب ما در مجموعه ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید 

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید  شهریه ارشد دانشگاه آزاد  برای کسب اطالعات بیشتر در مورد 

  

 1402-1401میزان شهریه دانشگاه آزاد 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

با شروع تحصیالت از دانشجویان خود   های  دانشگاه آزاد از جمله دانشگاه شهریه پرداز کشور است که 

کند. دانشجویان برای تحصیل در دانشگاه آزاد باید شهریه ثابت و متغیر پرداخت کنند که   شهریه دریافت می 

این رقم برای سال تحصیلی مختلف با مقطع تحصیلی متفاوت و نیز رشته های مختلف فرق خواهد داشت.  

ن بخش میزان شهریه مقاطع تحصیلی مختلف را بیان خواهیم کرد. این رقم برای سال تحصیلی  در پایین ای

نام    درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین دانشجویان بهتر است قبل از ثبت   15الی    10نیز به میزان    1402

اطالعات دقیق و  اطالع کسب نمایند. برای دریافت     در دانشگاه آزاد اسالمی از شهریه ثابت و متغیر آن

  .تکمیلی می توانید با کارشناسان و مشاوران مجرب ما در ارتباط باشید 

 حداکثر شهریه ثابت و متغیر  حداقل شهریه ثابت و متغیر  تعداد واحد مقطع تحصیلی 

 لایر  64,057,709  34,017,315لایر  واحد   18 کاردانی ناپیوسته 

 13,885,171لایر  لایر  12,585,375 واحد   18 کاردانی پیوسته 

 34,900,978لایر  لایر  16,229,361 واحد   18 کارشناسی ناپیوسته 

 لایر  22,683,647 لایر  14,745,614 واحد   18 کارشناسی پیوسته 

 لایر  66,240,000 لایر  17,989,640 واحد 18 کارشناسی ارشد 

 لایر  109,346,559 لایر  103,854,808 واحد 18 دکترای حرفه ای 

 لایر  174,625,029 لایر  133,854,607 واحد 18 دکترای تخصصی 

  

 :اطالعیه 

دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه باید مبلغی را بابت هزینه خدمات آموزشی و مبلغی را نیز به عنوان حق  

 .بیمه حوادث در سامانه آموزشیار پرداخت نمایند 

  

  

  

 آخرین مهلت پرداخت شهریه آموزشیار 



 

 
 

شیار دانشگاه آزاد چه  شاید برای برخی از دانشجویان سوال پیش بیاید که آخرین مهلت پرداخت شهریه آموز

 زمانی می باشد؟ 

توان بیان کرد که آخرین مهلت پرداخت شهریه ثابت دانشگاه آزاد قبل از انتخاب واحد نیم    در این مورد می 

انتخاب واحد    سال می  نکنند سامانه  ثابت خود را پرداخت  تا زمانی که شهریه  دانشجویان  باشد. در واقع 

 .واهد شد ها فعال نخ آموزشیار برای آن 

باشد.    ترم می   آخرین مهلت پرداخت شهریه متغیر نیز از زمان شروع سال تحصیلی تا زمان امتحانات پایان 

یعنی دانشجویان در طول نیمسال تحصیلی مهلت دارند، شهریه متغیر خود را پرداخت کنند. توجه داشته 

ریافت کارت ورود به جلسه تمامی مبلغ باشید که دانشجویان می بایست پیش از امتحانات پایان ترم، جهت د 

شهریه را پرداخت کنند و در صورتی که دانشجو به دانشگاه بدهی داشته باشد، امکان دریافت کارت ورود 

 .به جلسه و نیز شرکت در امتحانات را نخواهد داشت 

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید  تفاوت دانشگاه غیر انتفاعی و آزاد   برای مشاهده

  

 رفع مشکل پرداخت شهریه آموزشیار 

کنند. به همین دلیل قصد ه هنگام کار با سیستم دانشگاه آزاد به مشکالتی برخورد میبرخی از دانشجویان ب

ها اشاره کنیم تا دانشجویان به راحتی    حل آن   ترین مشکل پرداخت شهریه دانشگاه آزاد و راه  داریم به شایع 

 :ها را رفع کنند  بتوانند آن 

 :رفع مشکل الگین در سامانه آموزشیار

https://irantahsil.org/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

 

 های رفع مشکل الگین به هنگام پرداخت شهریه دانشگاه آزاد متفاوت می باشد، اما عمده  هر چند که روش

باشد. زیرا در اکثر مواقع دانشجویان با زبان کیبورد فارسی وارد سامانه    رین روش آن زبان کیبورد میت

 .دهد. توجه داشته باشید که زبان کیبور شما می بایست انگلیسی باشد  شوند که ارور می  می

  

  

 .روی لینک آبی کلیک کنید  پرداخت نکردن شهریه دانشگاه آزاد   برای مشاهده نحوه

  

  

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%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-3-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af/


 

 
 

 :در سامانه آموزشیار 403  رفع مشکل ارور

توانند با    مواجه شوند می   403در صورتی که دانشجویان به هنگام پرداخت شهریه دانشگاه آزاد با ارور  

 .یا به روز بودن مرورگر خود وارد سامانه شوند  (vpn) خاموش کردن فیلتر شکن

  

 :رفع مشکل اشتباهات مالی آموزشیار

 

در برخی مواقع مشاهده شده است که دانشجو به هنگام پرداخت شهریه دانشگاه آزاد به مشکل برخورد کرده  

ت شود. در این صور  است. به طوری که از حساب بانک او مبلغی کسر شده است؛ ولی در سیستم اعمال نمی 

ها باز گردد. در غیر این صورت   ساعت صبر کنند تا مبلغ سر شده به حساب آن  72توانند به مدت    ها می   آن

توانند برای رفع مشکل پرداخت شهریه دانشگاه آزاد از کارشناسان ایران تحصیل صحبت    ساعت می   72بعد  

 .کنند 



 

 
 

  

 :رفع مشکل عدم ورود به سایت آموزشیار

  توانند وارد سایت آموزشیار شوند. می   نمی  http://edu.iau.ac.ir رس الکترونیکیدانشجویانی که با آد 

 .اقدام کنند http://stdn.iau.ac.ir/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp  توانند از طریق لینک

  مشکل پرداخت شهریه دانشگاه آزاد دیگری به هنگام کار با این سامانه داشته باشند می حال اگر دانشجویان 

تا این مشکل از سوی    توانند برای رفع آن  با کارشناسان مجرب مجموعه ایران تحصیل صحبت کنند  ها 

 .مشاوران در مورد پرداخت شهریه دانشگاه آزاد مورد بررسی قرار گیرد و روش حل آن ارائه گردد 

  

 نکات مهم در پرداخت شهریه آموزشیار 

های اندروید،   عامل  توانند از کلیه سیستم   دانشجویان برای پرداخت شهریه دانشگاه آزاد خود می •

عامل    ویندوز و آی او اس استفاده کنند. اما به دلیل حساس بودن این مرحله بهتر است از سیستم 

 .عامل آی او اس استفاده نکنند  یستم االمکان از س ویندوز استفاده کنند و تا حتی

 .دانشجویان بهتر است از درگاه بانکی »سپهر صادرات« استفاده کنند  •

بعد از پرداخت شهریه دانشگاه آزاد بهتر است گزینه »انتقال به سایت اصلی« را کلیک کنند تا مجددا  •

 .ده کنند وارد سایت آموزشیار شوند و پیغام »پرداخت با موفقیت انجام شد« را مشاه

  

 .کلیک کنید  شهریه دکتری دانشگاه آزاد  جهت اطالع از

  

 آزاد اخبار مرتبط با دانشگاه

 :فراخوان جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد آغاز شد 

مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی با توجه به نیاز، به تخصص نیرو های جوان متعهد  

و متخصص علمی بر اساس طرح آمایش آموزشی و در راستای نیل به اهداف سند تحول و تعالی دانشگاه 

http://stdn.iau.ac.ir/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp
https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-2/


 

 
 

تا پنجشنبه    ۲۱دوشنبه    توانند از روز  کند. متقاضیان گرامی می   اقدام به درج فراخوان جذب هیات علمی می 

پس   sajed.iau.ir   با مراجعه به سامانه جامع دانشگاه آزاد اسالمی به آدرس  ۱۴۰۱شهریور ماه سال    ۳۱

 .ند از مطالعه دقیق قوانین و مقررات و تکمیل مدارک مدنظر، نسبت به ثبت نام اقدام کن

 :واحد و حذف و اضافه در دانشگاه آزاد اعالم شد  زمان انتخاب 

بندی شده، انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی در نیمسال اول توسط سامانه    بر اساس برنامه زمان 

 .شهریور ماه تا اول مهر ماه ادامه دارد  ۲۷آموزشیار انجام می شود و از 

مهرماه انجام    ۸مهرماه الی    ۲ن دانشگاه آزاد اسالمی در نیمسال اول از  همچنین حذف و اضافه دانشجویا

 .خواهد شد 

آدرس به  آموزشیار  سامانه  به  باید  اول  نیمسال  در  واحد  انتخاب  برای  اسالمی  آزاد  دانشگاه   دانشجویان 

edu.iau.ac.ir  مراجعه کنند. 

  

  

 خالصه مطلب 

های آن صحبت کردیم. به طوری که دانشجویان درک کاملی  در مورد دانشگاه آزاد و شهریه   مقاله  در این

حساب با دانشگاه آزاد را فهمیده باشند. هم چنین راهنمای تصویری از نحوه    در مورد عواقب عدم تسویه

پرداخت شهریه آموزشیار دانشگاه آزاد اسالمی را ارائه کردیم تا دانشجویان گرامی به راحتی بتوانند این  

ر بگذارند. عالوه بر آن، در این مقاله به نکات مهمی اشاره کردیم که دانشجویان در زمانی  مرحله را پشت س

 که به هر گونه مشکلی در مورد پرداخت شهریه برخورد کردند بتوانند بر اساس مطالب مندرج در سایت آن 

در نظر گرفته   ها را برطرف کنند. لیست کاملی از شهریه های دانشگاه آزاد برای مقاطع مختلف تحصیلی

است را ارائه کردیم. پس از مطالعه این مقاله در صورتی که با سوال و یا اشکالی مواجه شدید، می توانید  

بگذارید.  کامنت  ما  برای  توانید  می  همچنین  فرمایید.  حاصل  تماس  ما  مشاوران مجرب  و  کارشناسان  با 

  .سواالت شما در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ داده خواهند شد 

  

  

https://sajed.iau.ir/Account/Login?ReturnUrl=%2f


 

 
 

 


