
 

 
 

 1399کنند، این سامانه در تابستان سال تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد برای انتخاب واحد از سامانه آموزشیار استفاده می

ایجاد شد و از آن زمان تا به اکنون عالوه بر انتخاب واحد تمامی واحدهای دانشگاه آزاد از این سامانه برای پرداخت شهریه، 

ها از قوانین خاص خود برخوردار است و با این سامانه مانند سایر سامانه .کنندستفاده میثبت نمرات و غیره نیز از آن ا

نقض هر قانون ممکن است برای ورود به آن با مشکل روبرو شوید برای مثال اگر دانشجویان در پرداخت شهریه ترم خود 

روبرو خواهند شد اگرچه ممکن است بسیاری از این افراد از فرآیند و قوانین  مشکل انتخاب واحد آموزشیار کوتاهی کنند با

د. در این صورت ما در این مقاله قصد داریم به صورت جامع و کامل به بررسی این  این سامانه آگاهی الزم را نداشته باشن

 .مسئله بپردازیم

 مشکل انتخاب واحد آموزشیار

ترین مشکالتی که موجب بروز خطا در زمان انتخاب واحد خواهد شد، عدم پرداخت شهریه از سوی دانشجو یکی از مهم 

شگاه آزاد باید با استفاده از نام کاربری و رمزعبور اختصاصی در سامانه  انتخاب واحد از سوی دانشجویان دان .است

گیرد که در بازه زمانی مشخص افراد باید به این  آموزشیار انجام گیرد، این سامانه برای انتخاب واحد زمانبندی در نظر می

 .سامانه مراجعه کرده و نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند

گیرد و به این افراد  های جدید به صورت مجزا در نظر میی را برای استان به استان و برای ورودیاین سامانه این زمانبند

در این صورت دانشجویان باید پیش از آن با در دست داشتن کد ارائه تمام دروس، انتخاب واحد ترم را  .کندرسانی میاطالع

 .انجام دهند

گیرد.این  های دانشجویی دانشگاه آزاد در سامانه آموزشیار صورت میفعالیت همانطور که در ابتدا به آن اشاره کردیم کلیه

ها متشکل از پرداخت شهریه، ثبت نام دانشجویان، انتخاب واحد و غیره که به صورت همزمان توسط افراد متعددی فعالیت

نهایت دانشجویانی که در آن زمان  گیرد و این امر طبیعی است که ازدحام و شلوغی منجر به کندی سایت شده و در انجام می

 .شوندباید انتخاب خود را انجام دهند با مشکل انتخاب واحد آموزشیار روبرو می

  

 رفع مشکل سامانه آموزشیار 

  

پردازیم پس از بررسی این  ها میبرای برطرف کردن مشکالتی که در باال به آن اشاره شد مواردی است که در ادامه به آن 

 .ها شاهد رفع مشکل سامانه آموزشیار خواهید شد حلهرکدام از این راه موارد و اعمال

  

 توانید به مطالبی که در این مقاله در سایتمی مشکل ورود به سامانه آموزشیار برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص

 .کندگردآوری شده است مراجعه کنید. در این مقاله با ارائه راهکار به شما در رفع مشکل کمک می ایران تحصیل

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1/
https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%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/
https://irantahsil.org/


 

 
 

  

 

  

 راهکار برای رفع خطا سامانه آموزشیار  5

  

 ها مختلفایجاد زمانبندی انتخاب واحد در سامانه برای استان -1

  تا زمان انتخاب واحد را در سامانه آموزشیار به آدرس اینترنتیمسئولین این دانشگاه و این سامانه تصمیم گرفتند 

  edu.iau.ac.ir به صورت استان به استان تقسیم کنند. برای مثال دانشجویان استان تهران، البرز، مشهد و غیره در روز

ها در دیگر روز یکشنبه و به همین صورت دانشجویان سایر استان های مازندران، اردبیل، تبریز و غیره درشنبه، استان

 .شودروزهای هفته قادر به ورود به این سامانه هستند و از شلوغی و کندی سایت جلوگیری می

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


 

 
 

 رفع مشکل در انتخاب واحد آموزشیار با وجود پرداخت شهریه -2

ها بدهکار بودن را اند اما همچنان سامانه برای آن اقدام کرده برخی از دانشجویان با توجه به اینکه نسبت به پرداخت شهریه 

شان فعال نخواهد شد و قادر به انتخاب واحد نیستند، اگر شما جزو  هد و در نهایت قسمت انتخاب واحد سامانه براینشان می

کردید و از پرداخت اطمینان   اید باید بعد از اینکه شهریه را در سامانه پرداختافرادی هستید که با این مشکل روبرو شده

حاصل کردید از سامانه خارج شده و مجددا وارد سامانه شوید به کمک این روش احتمال زیاد مشکل حل خواهد شد اما اگر  

 .توانید با پشتیبانی سامانه آموزشیار تماس حاصل کنیدهمچنان مشکل موجود است می

ه کنند پرداخت هزینه بیمه و خدمات آموزشی است زیرا در برخی موارد یکی دیگر از مواردی که باید دانشجویان به آن توج

 .ها در سامانه به دلیل عدم پرداخت این دو مورد باشد و قادر به انجام انتخاب واحد نشوندممکن است بدهی آن

 انتخاب واحد با تنظیمات نیمسال تحصیلی -3

ه آموزشیار مطلع نیستند ممکن است با مشکالتی در این سامانه تمامی دانشجویان که از تنظمیات نیمسال تحصیلی در سامان

روبرو شوند. دانشجویان محترم برای انتخاب واحد در این سامانه باید به منوی باال مشابه تصویر مراجعه کنید و نیمسال  

 .تحصیلی جاری را به نیمسال جایگزین کنید و انتخاب واحد مربوط به ترم جاری را انجام دهند

 .لیک روی گزینه "انتخاب " نسبت به اعمال تغییرات در پنل کاربری خود در سامانه اقدام کنید و در آخر تایید کنیدبا ک

 رفع مشکل انتخاب واحد به دلیل اتمام ظرفیت در سامانه آموزشیار -4

قبل از تمام شدن ظرفیت در هنگام انتخاب واحد تمام دانشجویان به سرعت این کار را انجام دهند تا سریعا دروس خود را 

دریافت کنند. برای گرفتن واحدهای درسی در هنگام انتخاب واحد در ابتدا باید دروس کم ظرفیت و اصلی را انتخاب کنید و  

به دروس دارای ظرفیت باال بپردازید. اگر ظرفیت درس به اتمام رسیده باشد به احتمال زیاد در زمان حذف و اضافه مجددا  

 .اهد شدظرفیت اضافه خو

 تماس با پشتیبانی برای رفع مشکل انتخاب واحد آموزشیار  -5

شوند، قادر خواهند بود با پشتیبانی آموزشیار دانشجویانی که برای انتخاب واحد در سامانه آموزشیار با مشکالتی روبرو می

 .تماس حاصل کنند تا به سرعت به واسطه مسئول مربوطه راهنمایی شوند

بایست به کارشناس و یا مدیر  ها و غیره میبرای رفع مشکالتی همچون بدهی به دلیل عدم پرداخت شهریه، ظرفیت کالس

 .گروه رشته خود مراجعه کنید

های اصلی و مهم را اخذ کنید برای مواجه نشدن با ارور تکمیل ظرفیت در زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد باید ابتدا درس

 .مشکل با مدیرگروه رشته تحصیلی خود مشکل را در میان بگذاریددر صورت بروز 

  



 

 
 

 

  

 امانه آموزشیار اتمام ظرفیت از مشکالت انتخاب واحد در س

 

دانشجویان در زمان انتخاب واحد باید سرعت عمل باالیی داشته باشند تا سریعا دروس مد نظر خود را پیش از اتمام ظرفیت  

، اخذ کنند. برای اخذ واحد های درسی در زمان انتخاب واحد ، ابتدا دروس اصلی و کم ظرفیت تر را اخذ کنید و سپس  

آنها باقی مانده است را بردارید. البته اگر ظرفیت درس تمام شده باشد ، احتماال در فرصت دروسی که ظرفیت بیشتری از 

 .حذف و اضافه دوباره ظرفیت اضافه می شود

 اخبار پیرامون مشکل انتخاب واحد آموزشیار 

 دردسرهای تکراری "آموزشیار"ی که یار دانشجو نیست  •

خود را آغاز کرده است و تمامی امور مربوط به دانشجویان را در آن  کار  1399سامانه آموزشیار با وجود اینکه از سال 

اندازی شده است همچنان برای انتخاب واحد  نیمسال تحصیلی در آستانه نیمسال چهارم که راه  3داند اما پس از قابل انجام می

 .شوددانشجویان در روزهای مشخص با مشکالتی روبرو می

 .کند استگویند سرعت اینترنت مسووالن می •



 

 
 

یکی از دانشجویانی که در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل است در خصوص سامانه آموزشیار و مشکالت انتخاب واحد 

سال از سامانه آموزشیار اما همچنان مسئولین این  2اظهارت خود را این چنین عنوان کرد: با وجود راه اندازی نزدیک به 

 .انشجویان نیستند و این مسئله نیاز به زیرساخت دارد که به این موضوع توجهی ندارندسامانه قادر به ارائه دقیق خدمات به د

  

 .کلیک کنید PDF برای دانلود این مقاله به صورت

 خالصه مطلب

  

است که به دالیل   مشکل انتخاب واحد آموزشیار یکی از مشکالتی که اکثر دانشجویان دانشگاه آزاد با آن روبرو هستند

گیرد و افراد قادر نخواهند بود در موعد مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند. در این صورت جای  می مختلفی صورت

 5کنید اطالعات کافی داشته باشید در ابتدای متن نگرانی نیست باید نسبت به خطایی که در زمان انتخاب واحد مشاهده می

اجعه با آن نسبت به حل مشکل خود اقدام کنید زیرا اکثر مشکالتی که توانید با مرایم. میراهکار برای رفع خطا ارائه کرده

 .شود به واسطه خودتان رفع خواهد شددر سامانه برای شما ظاهر می

 


