
 

 
 

 

 اریمشاهده دروس در آموزش

دانشگاه آزاد اسالمی با شعار بزرگ ترین دانشگاه حضوری جهان، صرفه جویی ارزی برای کشور، بومی  

باشد. این دانشگاه از  های ایران می   شده ترین دانشگاهکردن نیروهای تخصصی، امروزه یکی از شناخته  

کدام از این واحد ها زیر  واحد های مختلفی تشکیل شده است که در تمام استان های ایران وجود دارد و هر 

نظر سامانه ای جداگانه و مختص به دانشگاه خود، تحت عنوان سامانه سیدا مشغول به کار هستند. چنین  

دانشگاهی به دلیل نیازی که دانشجویان آن در دوره فراگیری کرونا به استفاده از خدمات آنالین و اینترنتی  

ای  اری آزمون و ... داشتند، سامانه  ، برگزاری کالس آنالین و برگزمشاهده دروس در آموزشیار  همچون

جامع و هماهنگ را راه اندازی کرد که به سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی،  

تمام واحد های تحت عنوان سامانه آموزشیار شناخته می   بین  شود و به صورت هماهنگ و سیستماتیک 

اگر دانشجوی دانشگاه آزاد هستید  .های احتمالی نظم ببخشد  نظمیبی    باشد تا بهدانشگاه آزاد قابل استفاده می  

یا قصد دارید که در این دانشگاه مشغول به تحصیل شوید، با ما همراه باشید چرا که در این مقاله به معرفی 

 .سامانه دانشجویی آموزشیار خواهیم پرداخت 

  

  

 :اطالعیه 

ن و رفع نیازهای اینترنتی و ارائه خدمات آنالین به دانشجویان سامانه آموزشیار جهت تسهیل امور دانشجویا 

 .تاسیس گردید   1399خود در سال 

  

 معرفی سایت آموزشیار 

این سامانه به دلیل اینکه به تازگی تاسیس شده است ممکن است نواقص و یا ایراداتی داشته باشد ولی الزم  

تید گرامی به طور پیوسته و مداوم بروزرسانی  به ذکر است که در جهت رفع نیاز های دانشجویان و اسا

خواهد شد. از طریق این سامانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی قادر خواهند بود تا امور زیر را به آسانی 

 :پیگیری نمایند 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87/


 

 
 

 برنامه های نیمسال تحصیلی •

 مشاهده دروس ارائه شده در ترم جاری و ترم های آینده •

 ارزشیابی اساتید  •

 ارائه شرایط دریافت خوابگاه دانشجویی  •

 انجام امور فارغ التحصیالن  •

 انتخاب واحد و ثبت نام دروس •

 اعتراض به نمرات و پیگیری ها  •

 ارائه برنامه کالسی  •

 مشاهده نمره ها  •

 .ثبت درخواست های مختلف از جمله درخواست وام دانشجویی و غیره •

دیگر آموزشی چون ارسال درخواست دانشجویان مبنی بر دریافت گواهی  عالوه بر موارد ذکر شده، خدمات  

به صورت هماهنگ در  امتحانات تئوری و عملی  الکترونیکی، برگزاری  به تحصیل به صورت  اشتغال 

 .انواع سبک های مختلف نیز از دیگر ویژگی های سامانه کاربردی آموزشیار می باشد 

  

 edu.iau.ac.ir  نحوه ورود به سامانه آموزشیار

روند  همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، دانشجویان، اساتید و پرسنل های دانشگاه آزاد برای طی کردن

خود در تمامی مقاطع مختلف می بایست وارد سامانه جامع آموزشیار شده و امور  آموزشی، پژوهشی و مالی

دانشگاه   edu.iau.ac.ir نه آموزشیارورود به ساما مربوطه را از طریق سامانه مذکور انجام دهند. برای

 :آزاد می توانید طبق مراحل زیر پیش بروید 

 .در ابتدا مرورگر گوگل کروم یا فایرفاکس گوشی یا لپ تاپ خود را باز کنید  •

آدرس • یا  و  تایپ کنید  آزاد« را  دانشگاه  آموزشیار  فیلد جستجوی گوگل عبارت »سایت  در   سپس 

 edu.iau.ac.ir  را وارد کنید و آن را جستجو نمایید. 

بر روی اولین سایت نمایش داده شده که مربوط به سایت آموزش دانشگاه آزاد اسالمی است، کلیک   •

 .کنید تا وارد سایت شوید. حال شما وارد سایت آموزشیار دانشگاه آزاد شده اید 

یت آموزشیار، قسمتی که با کمک آن می توان به سامانه  همانطور که مشاهده می کنید در پایین سا •

آموزشی دانشگاه آزاد وارد شد، وجود دارد. برای ورود به سامانه آموزشیار در ابتدا شما باید نقش  

خود را انتخاب کنید. به طور مثال اگر دانشجو هستید، باید روی گزینه دانشجو بزنید. اگر هم استاد 

 .ینه استاد کلیک کنید هستید، می توانید روی گز

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


 

 
 

 

سپس در مرحله بعد یک سری اطالعات و قوانین را به شما یادآوری می کند که الزم است، بعد از  •

زینه مطالب فوق را مطالعه کردم و می پذیرم، کلیک کنید تا تیک مربوط به  خواندن مطالب روی گ

 .پذیرش قوانین فعال شود. سپس روی گزینه تایید مطالب و ورود بزنید 

نام کاربری شما،  • نام کاربری و رمز عبور درخواست خواهد کرد.  در مرحله بعد سایت از شما 

  123456ر مثال اگر شماره دانشجویی شما  می باشد. به طو  edu@ + شماره دانشجویی خودتان

را وارد نمایید. رمز عبور شما نیز، نام   edu@123456باشد در قسمت نام کاربری باید، عبارت  

کاربری شما است. گاهی ممکن است که هر کدام از واحدهای دانشگاه آزاد یک نام کاربری و رمز  

قبل از اقدام به ورود به سامانه آموزشیار    عبور متفاوت را برای شما در نظر گیرند، پس بهتر است 

با دانشگاه مربوطه خودتان ارتباط بگیرید. پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور، کد امنیتی  

 .تصویر را وارد کنید و در نهایت روی گزینه ورود کلیک کنید 



 

 
 

 

  

  6اگر در مراحل بعد نیز مطالبی را به شما یادآوری کرد، می توانید طبق مراحل ذکر شده در شماره   :توجه

 .زنید پیش بروید و پس از قبول کردن آن ها، گزینه ورود را ب

اگر رمز عبور و یا نام کاربری خود را فراموش کرده اید می توانید از دستور العمل گفته شده در  :توجه

 .پیروی کنید   بازیابی رمز عبور و نام کاربری سامانه آموزشیار مقاله

اگر دانشجوی ورودی جدید دانشگاه آزاد سراسر کشور هستید الزم است که پس از ورود به سامانه آموزشیار  

راهنما سامانه بارگذاری    گذاری مدارک و تشکیل پرونده در این سامانه اقدام کنید، از طریق مقاله نسبت به بار

 .توانید با فرآیند بارگزاری آشنا شوید می مدارک آموزشیار دانشگاه آزاد 

  

https://irantahsil.org/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%85/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%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/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%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/


 

 
 

 مشاهده دروس ارائه شده در سامانه آموزشیار 

یکی از امکانات مهم سامانه آموزشیار انتخاب واحد و جستجوی کالس درس است. سامانه آموزشیار تمامی  

واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی را در بر می گیرد و تمامی دانشجویان واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسالمی  

زند و نیز انتخاب واحد خود را به  می توانند به مشاهده دروس ارائه شده از طریق ورود به این سامانه بپردا

 .صورت غیر حضوری انجام دهند 

در ابتدا دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی باید وارد پورتال دانشجویی خود شوند. سپس از منوی سمت  .1

 .راست سامانه بر روی گزینه برنامه ریزی درسی کلیک نمایند 

توانند از .2 دانشجویان می  ارائه شده،  از مشاهده دروس  نام    پس  ثبت  به  نسبت  منوی سمت راست 

دانشجو و انتخاب واحد های مورد نظر اقدام کنند. پس از تکمیل انتخاب واحد با استفاده از گزینه  

 .های این منو، می توانند دروس انتخاب واحد و برنامه هفتگی خود را مشاهده نمایند 

  

 .کلیک کنید  رفع مشکل انتخاب واحد در سامانه آموزشیار برای اطالع از نحوه

  

 پرداخت شهریه دانشگاه آزاد در سامانه آموزشیار 

الزم است تا شهریه ی متغیری را که دانشگاه برای شما در نظر گرفته است را  پس از انتخاب دروس،  

بپردازید. امکان پرداخت شهریه یکی از امکانات پر اهمیت در سامانه آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی می 

باشد. برای پرداخت شهریه کافی ست از زیر مجموعه ثبت نام دانشجو در منوی سمت راست، روی گزینه  

 .یت مالی کلیک کرده و تمام اطالعات مربوط به شهریه های مختلف را مشاهده نمایید مدیر

  

  

 مشاهده دروس پاس شده در سامانه آموزشیار 

دانشجویان دانشگاه آزاد برای اطالع از اینکه در ترم گذشته چه تعداد واحدهایی را پاس کرده اند و چه تعداد 

ای برنامه ریزی دقیق جهت انتخاب واحد در ترم پیش رو، نیازمند  واحدهایی باقی مانده است و از طرفی بر

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/


 

 
 

دانستن دروس پاس شده خود می باشند. از این رو در این بخش از مقاله به نحوه ی مشاهده دروس پاس شده 

 .در سامانه آموزشیار خواهیم پرداخت 

دانشجویی خود در سامانه  در ابتدا دانشجویان پس از وارد کردن رمز و نام کاربری باید وارد پورتال   .1

 .ی آموزشیار شوند 

 .در مرحله ی بعد از منوی سمت راست سامانه گزینه ثبت نام دروس دانشجو را انتخاب کنند  .2

سپس در این بخش دروس پاس شده خود را به همراه نمراتی که در هر درس کسب کرده اند را با   .3

 .ی« مشاهده خواهند کرد کلیک بر روی گزینه ی آخر یعنی »مشاهده کارنامه دانشجوی

  

 .کلیک کنید  ویرایش اطالعات در سامانه آموزشیار برای اطالع از نحوه

  

 اخبار پیرامون مشاهده دروس

پذیر دسترسی دانشجویان به سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد پس از پرداخت بخشی از شهریه امکان  •

 .خواهد بود 

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، مهلت انتخاب رشته دوره دکتری تخصصی سال  •

دانشگاه آزاد اسالمی برای داوطلبانی که در آزمون سراسری دوره دکتری تخصصی سازمان    1401

اردیبهشت تمدید شد. داوطلبان مجاز به انتخاب   9سنجش آموزش کشور شرکت کرده اند، تا جمعه  

رشته براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور می توانند متناسب با مجموعه  

  .رشته/ محل را در دانشگاه آزاد اسالمی انتخاب کنند  80نی خود حداکثر تا  امتحا

  

 خالصه مطالب 

دانشگاه آزاد اسالمی ایران یکی از مطرح ترین دانشگاه های کشور ایران می باشد که ساالنه متقاضیان  

به   مختلف  خدمات  ارائه  برای  دانشگاه  این  کند.  جذب می  خود  به  تحصیلی  مختلف  مقاطع  در  را  زیادی 

زیر نظر این دانشگاه کار  را راه اندازی کرده است که    سامانه آموزشیار ... دانشجویان، اساتید، کارکنان و

می کند. ارائه این خدمات که حالت سیستماتیک و نظام مند دارند، دانشجویان را از سردرگمی خارج می  

https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%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/


 

 
 

کنند. هدف از تاسیس سامانه آموزشیار رفع مشکالت مربوط به دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی می باشد و  

 .نشجویان ارائه دهد این سامانه تالش می کند تا خدمات خوبی را به دا

در این مقاله تالش کردیم تا برخی از سواالت متداول دانشجویان اعم از چگونگی مشاهده دروس ارائه شده، 

و پرداخت شهریه و ... را رفع کنیم. اگر به کمکی نیاز دارید و یا    مشاهده دروس در آموزشیار  چگونگی

و یا برای ما کامنت بگذارید. همکاران ما در اسرع وقت    سوالی و ابهامی دارید، می توانید با ما تماس گرفته

  .به شما عزیزان کمک کرده و سواالت شما را پاسخ خواهند داد 

 


