
+ه اٌىمتت هویتتُمررهَه  تت هپرداختتشهرتتٍرمًهشیُررتت   ه

 یشکلهس مشه|هامرانهوحی ل

 ُیت اتییب ایَ هْهیغ ى ناًؼیاتٍ زسان اطی ز سییزا زىاس الشاهیت  هِین ناًؼیاْیت یکی  پرداخشهرٍرمًهشیُررت   

کیتر  اهتاتًیت  را نریتكی   ػِزیَ خْن را پزناخ  کٌٌب تت اتْاًٌب ازًتهیَ اهتایتً  خیْن را هؼیتُبٍ کٌٌیب ّ

طتهتًَ زهْسػیتر ازخ  اس ناًؼاْیتى ات هؼیکل پزناخی   کٌٌبز حتل هوکي اط  اَ نلیل جبیباالحباث اْنى

 .ُت اَ نًبتل راٌُوت پزناخ  ػِزیَ زهْسػیتر خْاٌُب اْن ػٌب کَ هظلوت زىات ػِزیَ زهْسػیتر هْاجَ

پزناخ  ػِزیَ زهْسػیتر ازی ناًؼاْیتى ناًؼاتٍ زسان صاب   اَ ُویي نلیل نر سیز هصب نارین نر هْرن

ّارییش زى  هْرن طتهتًَ زهْسػیتر ّ اُوی  ّاریش ػِزیَ صاب  خْاُین کزنز طپض اَ ًاٍْ کٌینز ااتبا نر

نر ًِتیی  ًییش ازخی  اس هؼیکال   .ّ راٌُوت پزناخ  ػِزیَ زهْسػیتر کتهال تصْیزی اػترٍ خْاُین کیزن

 .پزناخ  ػِزیَ زهْسػیتر را ازرط  خْاُین کزن

  

، راٌُوت تصْیزی ّ ركغ هؼیکل طیتی  پزناخی  پزناخ  ػِزیَ زهْسػیتر جِ  نریتك  هؼتّرٍ نر هْرن

 ػِزیَ ناًؼاتٍ زسان، هؼیکل پزناخی  ػیِزیَ زهْسػییتر ّ راٌُویت پزناخی  ػیِزیَ زهْسػییتر ایت هؼیتّراى

 .ُتی سیز توتص حتصل ًوتییب اَ ػوترٍ ایزاى تاصیل

 توتص اس طزاطز کؼْر – 9099072952

 توتص اس اطتتى تِزاى – 9099072952

 ػب 23صبح ال   8پتطخاْی  ُوَ رّسٍ اس  اس تللي ثتا  ابّى گزكتي کب توتص

  

ناًؼییاتٍ زسان اییت  3ُتی زساناًبیؼیی   تْاًٌییب اییزای ػییزک  نر کزطیی  ناًؼییاْیتى ناًؼییاتٍ زسان ه  :اطالػیییَ

حضیْر ناػیتَ اتػیٌبز  2512خزنانهیتٍ  هاْرُتی کل  رّیبان كزٌُا ، طیتطی ، اجتویتػ  ّ اهتصیتنی نر

ُتی  اْن کَ نر ایي رّیبان هل  اَ تین 2511زات  36هِز تت  15 اس 3ًتم نر ایي کزط  زساناًبیؼ   هِل  ثب 

 .کؼْری جْایش ًلیض اُبا خْاُب ػب هٌتخب اطتتً  ّ

  

 يهشرادهَهاوُاعهرٍرمًهشنداوشگ 

پزناس کؼْر اط ز اَ طْری کیَ ناًؼیاْیتى ایزای اناهیَ تاصییل  ُتی ػِزیَ ناًؼاتٍ زسان یک  اس ناًؼاتٍ

ُت  تاصیل  زى ُت ات تْجَ اَ هوطغ اتیب ػِزیَ ثتا  ّ هتـیز پزناخ  کٌٌبز هیشاى ایي ػِزیَ نر ایي ناًؼاتٍ

 .ّ ًْع رػتَ ناًؼاْیتى هتلتّ  خْاُب اْن

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/


  

 .کلیک کٌیب ًاٍْ توظیظ ػِزیَ ناًؼاتٍ زسان ازای

  

 

 هؼکل پزناخ  ػِزیَ زهْسػیتر

  

ثتا  اط  ّ ایي ػِزیَ ازای ُز ًین طتل تاصییل  جباگتًیَ  نر طْل طٌْا  تاصیل  ناًؼاْػِزیَ ثتا  

 گیزنن کیَ هویبار ػِزیَ هتـیز، از اطتص ّاحبُتی نرط  اخذ ػیبٍ ناًؼیاْ نریتكی  ه  ػْنز اهت نریتك  ه 

 .یتاب نرصب اكشایغ ه  26ال   21ُت نر ُز طتل تاصیل  ایي  زى

اهیییْر هختللییی  هتًٌیییب زهْسػییی ، هیییتل ، پزناخییی  ػیییِزیَ،  ایییزای اًایییتمناًؼیییاْیتى زسان نر حیییتل حت یییز 

 ُت ازای پزناخ  ػِزیَ کٌٌبز نر ّاهغ زى ؿیزٍ اَ طتهتًَ زهْسػیتر هزاجؼَ ه  التاصیل ، پژُّؼ  ّ كترؽ

اًایتم نٌُیبز حیتل هوکیي  تْاًٌیب ایَ صیْر  زًالییي زى را زهْسػیتر ًیتس ایَ هزاجؼیَ حضیْری ًبارًیب ّ ه 

زهْسػیتر طْال ُتی  ناػتَ اتػیٌب کیَ نر اناهیَ  ناًؼاْیتى نر هْرن راٌُوت پزناخ  ػِزیَاط  ازخ  اس 

 .ُت خْاُین پزناخ  زى

  

 س ی وًهشیُرر   هَهیشکلهپرداخشهرٍرمًهشن

ناًؼاتٍ زسان اط  کَ ات اُباف ارائَ خیبهت  زهْسػی  ّ ركیتُ   ُتی جبیب طتهتًَ زهْسػیتر یک  اس طتهتًَ

طتهتًَ اتیب هزاجؼیَ  احباث ػبٍ اط ز لذا ناًؼاْیتى ازای اًاتم اکثز اهْر خْن اَ ایي ناًؼاْیتى ایؼتز اَ
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اتػیب کیَ ایزای اًایتم کلییَ اهیْر  ّارییش ػیِزیَ ه  تزیي اُباف ایاتن طتهتًَ زهْسػیتر کٌٌبز یک  اس هِن ه 

 ُیت نر تیتری  زىهزاجؼیَ کٌٌیبز نر صیْرت  کیَ  edu.iau.ac.ir ًؼتً  ایٌتزًتی  خْن اَ طتی  زهْسػیتر اَ

طتهتًَ ػًْبز اٌتازایي اَ صْر   هوزر ػبٍ ًتْاًٌب ػِزیَ خْن را پزناخ  کٌٌب هتنر ًخْاٌُب اْن ّارن ایي

زهْسػیتر پزناخ  ًکٌٌب كززیٌبُتی زهْسػ  اس هبیل رّی   کل  ناًؼاْیتً  کَ ػِزیَ خْن را اَ هْهغ نر

 .ػْن ُت هابّن ه  زٍ ازای زىکتر  ّرّن اَ جلظَ اهتاتى ّ ؿی ازًتهَ اهتاتً ، اخذ

  

  اٌىم رهویُمررهپرداخشهرٍرمًهشیُرر   

تْاًب ایي کتر را اًاتم نُبز حتل نر سیز  ز ناًؼاْی  ه زطتى اط  ّ ُ اظیتر ػِزیَ ناًؼاتٍ زسان پزناخ 

تصیْیزی اییتى  نارین ایزای ارائیَ اطالػیت  ایؼیتز راٌُویت پزناخی  ػیِزیَ زهْسػییتر را ایَ صیْر  هصب

 :کٌین

 ًَناًؼاْیتى نر هزحلَ اّل اتیب ّارن پْرتتل ناًؼاْی  خْن نر طتهت ac.iredu.iau. ػًْب. 

  ٌَاًتختب « ًتم نرّص ناًؼاْ ثب »را اس هٌْی « ُتی تاصیل  ناًؼاْ هبیزی  هتل  ًین طتل»گشی

 .کٌٌب

  

 .کلیک کٌیب  هْاًیي حذف ّ ا تكَ ناًؼاتٍ زسان ازای اطالع اس

  

 

 راٌُوتی تصْیزی پزناخ  ػِزیَ ناًؼاتٍ زسان
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  الکتزًّیکیی  ّ پزناخیی  الکتزًّیییک ػییِزیَ اییزای  نر صییلاَ جبیییب اییتس ػییبٍ نّ رّع پزناخیی

تْاًیب ػیِزیَ خیْن را ّارییش  ُیت ه  ناًؼاْ ات اًتختب یکی  اس زى ػْن کَ ناًؼاْیتى ًوتیغ نانٍ ه 

اباًیییب کییَ ناًؼییاْیتى نر رّع پزناخیی  الکتزًّیکیی  هبلییؾ نلخییْاُ  را اییزای  کٌییبز خییْب اطیی 

ًیین  گیزًیبز اهیت نر رّع پزناخی  الکتزًّییک ػیِزیَ، کیل هبلیؾ ایبُ  زیَ نر ًظز ه ػِ پزناخ 

 .کٌٌب طتل تاصیل  را ّاریش ه 

  

 

 راٌُوت پزناخ  ػِزیَ ناًؼاتٍ زسان

  

 .کلیک کٌیب اًؼاتٍ زسانػِزیَ ارػب ن ازای کظب اطالػت  ایؼتز نر هْرن

  

  ػْن کَ ناًؼاْیتى اتیب از رّی  پض اس اًتختب گشیٌَ هٌتطب صلاَ پزناخ  اتًک  ًوتیغ نانٍ ه

 .زى کلیک کٌٌب
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 ٌُوتی تصْیزی پزناخ  ػِزیَ ناًؼاتٍ زسانرا

  

 تْاًٌییب اییَ راحتیی  پزناخیی  ػییِزیَ  ُییت اییت ّارن کییزنى اطالػییت  حظییتب اییتًک  خییْن ه  طییپض زى

 .زهْسػیتر را اًاتم نٌُب

  

 

 یَ ناًؼاتٍ زسانراٌُوتی پزناخ  ػِز

  



ایتال ایَ ُیز گًْیَ هؼیکل پزناخی  ػیِزیَ زهْسػییتر ازخیْرن  حتل اگز ناًؼیاْیتى ایَ ٌُایتم اًایتم هزاحیل

 .صاب  کٌٌب ایزاى تاصیل حل زى نر کوتزیي سهتى هوکي ات کترػٌتطتى تْاًٌب ازای کزنًب ه 

  

 0010-0011هی زانهرٍرمًهداوشگ يهشراد

پیزناس کؼیْر اطی  کیَ ایت ػیزّع تاصییال  اس ناًؼیاْیتى خیْن  ُتی ػیِزیَ ناًؼاتٍ زسان اس جولَ ناًؼاتٍ

کٌٌب کَ  ناًؼاْیتى ازای تاصیل نر ناًؼاتٍ زسان اتیب ػِزیَ ثتا  ّ هتـیز پزناخ  .کٌب ػِزیَ نریتك  ه 

نر سییز هییشاى ػیِزیَ هویتطغ  .ن رایي رهن ایزای طیتل تاصییل  هختلیق ایت هوطیغ تاصییل  هتلیتّ  كیزم نا

 26الی   21ًییش ایَ هییشاى  2512ازای طتل تاصییل   را ایتى کزنینز ایي رهن 2511تاصیل  هختلق طتل 

ّ  ًیتم نر ناًؼیاتٍ زسان اس ػیِزیَ ثتای  اٌیتازایي ناًؼیاْیتى اِتیز اطی  هبیل اس ثب  .یتایب نرصیب اكیشایغ ه 

 .ُت را ایؼتز راٌُوتی  کٌٌب زى تْاًٌب نر ایي هْرن هتـیز زى را اباًٌب کَ کترػٌتطتى ایزاى تاصیل ه 

  

 .کلیک کٌیب تلتّ  ناًؼاتٍ ؿیز اًتلتػ  ّ زسان ازای

  

هوطییییییییییغ 

 تاصیل 

تؼیییییییییییبان 

 ّاحب

حییباهل ػییِزیَ ثتایی  ّ 

 هتـیز

حباکثز ػِزیَ ثتای  ّ 

 هتـیز

کیییییییترناً  

 ًتپیْطتَ

 لایر 64,057,709 لایر 34,017,315 ّاحب 18

کیییییییترناً  

 پیْطتَ

 لایر 13,885,171 لایر 12,585,375 ّاحب 18

کترػٌتط  

 ًتپیْطتَ

 لایر 34,900,978 لایر 16,229,361 ّاحب 18

کترػٌتط  

 پیْطتَ

 لایر 22,683,647 لایر 14,745,614 ّاحب 18

کترػٌتط  

 ارػب

 لایر 66,240,000 لایر 17,989,640 ّاحب 18

نکتییییییییزای 

 ای حزكَ

 لایر 109,346,559 لایر 103,854,808 ّاحب 18

نکتییییییییزای 

 تخصص 

 لایر 174,625,029 لایر 133,854,607 ّاحب 18

  

 شخرمههیٍلشهپرداخشهرٍرمًهشیُرر   
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 ػتیب ازای ازخ  اس ناًؼاْیتى طْال پیغ ایتیب کَ زخزیي هِل  پزناخ  ػِزیَ ناًؼاتٍ زسان ک  اط ؟

هِل  پزناخ  ػِزیَ ثتا  ناًؼاتٍ زسان هبل اس اًتختب ّاحیب ًیین  تْاى ایتى کزن کَ زخزیي نر ایي هْرن ه 

اًتخیتب ّاحیب  ًکٌٌیب طیتهتًَنر ّاهغ ناًؼیاْیتى تیت سهیتً  کیَ ػیِزیَ ثتای  خیْن را پزناخی   .اتػب طتل ه 

 .ػْن ُت كؼتل ًو  زهْسػیتر ازای زى

اتػیبز  تزم ه  سهتى ػزّع طتل تاصیل  تت سهتى اهتاتًت  پتییتى زخزیي هِل  پزناخ  ػِزیَ هتـیز ًیش اس

 .نر طْل ًیوظتل تاصیل  هِل  نارًب، ػِزیَ هتـیز خْن را پزناخ  کٌٌب یؼٌ  ناًؼاْیتى

  

 شیُرر   ه   هیشکلهپرداخشهرٍرمً

کٌٌبز اَ ُویي نلییل هصیب  طیظتن ناًؼاتٍ زسان اَ هؼکالت  ازخْرن ه  ازخ  اس ناًؼاْیتى اَ ٌُاتم کتر ات

ناًؼیاْیتى ایَ راحتی   ُت اػیترٍ کٌیین تیت حل زى تزیي هؼکل پزناخ  ػِزیَ ناًؼاتٍ زسان ّ راٍ ػتیغ نارین اَ

 :ُت را ركغ کٌٌب اتْاًٌب زى

  

  

 

 راٌُوت پزناخ  ػِزیَ زهْسػیتر



  

 :   هیشکلهالگ ههد هس ی وًهشیُرر   

تزیي  ٌُاتم پزناخ  ػِزیَ ناًؼاتٍ زسان هتلتّ  اتػبز اهیت ػویبٍ ُتی ركغ هؼکل الگیي اَ ُز چٌب کَ رّع

طییتهتًَ  اتػییبز سیییزا نر اکثییز هْاهییغ ناًؼییاْیتى اییت ساییتى کیبییْرن كترطیی  ّارن کیبییْرن ه  زى ساییتى رّع

 .نُب ػًْب کَ ارّر ه  ه 

  

 .رّی لیٌک زا  کلیک کٌیب پزناخ  ًکزنى ػِزیَ ناًؼاتٍ زسان ازای

  

 :د هس ی وًهشیُرر   ه014هه   هیشکلها َ 

تْاًٌیب ایت  هْاجیَ ػیًْب ه  514ػیِزیَ ناًؼیاتٍ زسان ایت ارّر  نر صْرت  کَ ناًؼاْیتى اَ ٌُاتم پزناخی 

 .یت ازّس اْنى هزّرگز خْن ّارن طتهتًَ ػًْب (vpn) كیلتزػکي ختهْع کزنى

  

 :   هیشکلهارتب ٌ تهی لیهشیُرر   

ایَ ٌُایتم پزناخی  ػیِزیَ ناًؼیاتٍ زسان ایَ هؼیکل ازخیْرن  نر ازخ  هْاهغ هؼتُبٍ ػبٍ اطی  کیَ ناًؼیاْ

 ػیْنز نر اییي اس حظتب اتًک اّ هبلـ  کظز ػبٍ اط ؛ ّل  نر طیظتن اػوتل ًو  اَ طْری کَ کزنٍ اط ز

ایتسگزننز نر ؿییز اییي  ُیت طتػ  صبز کٌٌب تت هبلیؾ طیز ػیبٍ ایَ حظیتب زى 23تْاًٌب هب   ُت ه  صْر  زى

اى ػییِزیَ ناًؼییاتٍ زسان اس کترػٌتطییتى ایییز تْاًٌییب اییزای ركییغ هؼییکل پزناخیی  طییتػ  ه  23صییْر  اؼییب 

 .تاصیل صاب  کٌٌب

  

 :   هیشکلهعدمهَ َدهبًهس مشهشیُرر   

تْاًٌییب ّارن طییتی  زهْسػیییتر ػییًْبز  ًو  http://edu.iau.ac.ir ناًؼییاْیتً  کییَ اییت زنرص الکتزًّیکیی 

 اهییبام http://stdn.iau.ac.ir/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp طزییین لیٌییک تْاًٌییب اس ه 

 .کٌٌب

ناًؼاتٍ زسان نیایزی ایَ ٌُایتم کیتر ایت اییي طیتهتًَ ناػیتَ اتػیٌب  حتل اگز ناًؼاْیتى هؼکل پزناخ  ػِزیَ

ػیِزیَ ناًؼیاتٍ  ُت راٌُوت پزناخی  ُت ات کترػٌتطتى ایزاى تاصیل صاب  کٌٌب تت زى ركغ زى تْاًٌب ازای ه 

 .زسان را ازای ناًؼاْیتى اًاتم نٌُب

  

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/


 ًهشیُرر   برخیهوک ته اٌىم هپرداخشهرٍرم

 ٍُتی اًبرّیییب،  ػتهل تْاًٌییب اس کلیییَ طیظییتن زسان خییْن ه  ناًؼییاْیتى اییزای پزناخیی  ػییِزیَ ناًؼییات

ّیٌیبّس  ػتهل اطتلتنٍ کٌٌبز اهت اَ نلیل حظتص اْنى ایي هزحلَ اِتز اط  اس طیظیتن ّیٌبّس ّ زیلْى

 .ػتهل زیلْى اطتلتنٍ ًکٌٌب االهکتى اس طیظتن اطتلتنٍ کٌٌب ّ تت حت 

 اطتلتنٍ کٌٌب« طپِز صتنرا »ًؼاْیتى اِتز اط  اس نرگتٍ اتًک  نا. 

 را کلییک کٌٌیب تیت « اًتویتل ایَ طیتی  اصیل »اطی  گشیٌیَ  اؼب اس پزناخ  ػِزیَ ناًؼاتٍ زسان اِتیز

 .را هؼتُبٍ کٌٌب« پزناخ  ات هْكوی  اًاتم ػب»زهْسػیتر ػًْب ّ پیـتم  هابنا ّارن طتی 

  

 .کلیک کٌیب ػِزیَ نکتزی ناًؼاتٍ زسان جِ  اطالع اس

  

  

 

 راٌُوتی پزناخ  ػِزیَ ناًؼاتٍ زسان

  

خْاُب ػیبز نر  ازگشار 25نر راص طتػ   2511اطلٌب  26خْاً  نر تتری   هظتاوَ اشرگ کتتب :اطالػیَ

اًوییالب اطییاله   را هطتلؼییَ کییزنٍ ّ نر  ایییي زسهییْى ناّطلبییتى اتیییب کتییتب صییؼْن چِییل طییتلَ  نطییتتّرنُتی

هیلییْى رییتل  نر  41ًلز اّل ازای ُیز ًلیزی جیتیشٍ  6زسهْى ازای  زسهْى زًالیي زى ػزک  کٌٌبز نر ایي

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/


هیلییْى لایر  21هیلییْى ّ  31ًلیز طیْم ایَ تزتییب  6ًلیز نّم ّ  6اطی  کیَ اییي رهین ایزای  ًظز گزكتَ ػبٍ

 .تْاًٌب ػزک  کٌٌب ه ناًؼاتٍ زسان  خْاُب اْنز نر ایي هظتاوَ کلیَ ناًؼاْیتى، اطتتیب ّ کترکٌتى

  

، راٌُوت تصْیزی ّ ركغ هؼیکل طیتی  پزناخی  پزناخ  ػِزیَ زهْسػیتر جِ  نریتك  هؼتّرٍ نر هْرن

 ػِزیَ ناًؼاتٍ زسان، هؼیکل پزناخی  ػیِزیَ زهْسػییتر ّ راٌُویت پزناخی  ػیِزیَ زهْسػییتر ایت هؼیتّراى

 .ُتی سیز توتص حتصل ًوتییب اَ ػوترٍ ایزاى تاصیل

 توتص اس طزاطز کؼْر – 9099072952

 توتص اس اطتتى تِزاى – 9099072952

 ػب 23صبح ال   8پتطخاْی  ُوَ رّسٍ اس  اس تللي ثتا  ابّى گزكتي کب توتص

  

 خالصَ هطلب

  کیزنینز ایَ طیْری کیَ ُتی زى صاب هْرن ناًؼاتٍ زسان ّ ػِزیَ نر ایي طتی  اس هوتلَ ایزاى تاصیل نر

اناهَ ًییش ایَ  حظتب ات ناًؼاتٍ زسان را كِویبٍ اتػٌبز نر کتهل  نر هْرن ػْاهب ػبم تظْیَ ناًؼاْیتى نرک

ُیت ازخیْرن کزنًیب  گًَْ هؼکل  نر هیْرن زى راٌُوت پزناخ  ػِزیَ زسان اػترٍ کزنین کَ ناًؼاْیتى اَ ُز

 35تْاًٌیب نر  را ازطیزف کٌٌیبز نر ؿییز اییي صیْر  ه ُیت  طتی  زى تْاًٌب از اطتص هطتلب هٌبرج نر ه 

 .اایزیب 9199123963ات  طتػ  ػبتًَ رّس
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