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التحصیلی خود سواالت بسیار زیادی در ذهن دارند. نام و همچنین فارغبسیاری از دانشجویان دانشگاه آزاد برای امور ثبت

دنبال تلفن پاسخگویی به سواالت دانشگاه آزاد و شماره  همین دلیل بسیاری از داوطلبان و دانشجویان دانشگاه آزاد به به

از این طریق بتوانند جواب بسیاری از سواالت خود از جمله سوال در خصوص وضعیت پشتیبانی و مشاوره آن هستند تا 

ها را دریافت نمایند. در ادامه به مراحل طرح سوال و تلفن نام، نحوه پذیرش، زمان برگزاری کالسقبولی، زمان ثبت

 .پاسخگویی سواالت دانشگاه آزاد و گرفتن پشتیبانی و مشاوره اشاره خواهیم کرد

  

 ستم پرسش و پاسخ دانشگاه آزاد اسالمیسی
توانند سواالت خود را مطرح کرده و اندازی کرده که از طریق آن افراد میای راهدانشگاه آزاد اسالمی به تازگی سامانه

التحصیالن دانشگاه آزاد که از سوی امور فارغ faq.azmoon.iau.ac.irپاسخ خود را دریافت کنند. این سامانه به نشانی 

توانند با کارشناسان تماس حاصل شده که افراد می و پاسخ مجازی دانشجویان طراحی است، برای پرسش اندازی شدهراه

 .کنند

  

 

  

 . بر روی لینک کلیک کنید پشتیبانی سامانه آموزشیار دانشگاه آزادبرای آشنایی با مرکز 

  

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/
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التحصیلی در جهت حفظ سالمتی و فارغ منظور پاسخگویی سواالت داوطلبان در مرکز سنجش و پذیرش این سامانه که به

صورت تلفنی و مجازی پاسخگو خواهد بود.  های بهداشتی مشغول به فغالیت است، تنها بهداوطلبان و رعایت پروتکل

توانند سواالت خود را در خصوص اعالم نتایج در مقاطع مختلف از دنبال پاسخ به سواالت خود هستند می داوطلبانی که به

های پاسخ پرسش faq.azmoon.iau.ac.irبا کارشناسان مرکز مطرح کنند یا از طریق سامانه  0214743ره طریق شما

همراه مستندات الزم از جمله  نام الکترونیکی درخواست خود بهتوانند برای ثبتخود را دریافت نمایند. همچنین داوطلبان می

ها پاسخ داده شود. اما مرکز کرده تا در اسرع وقت به سواالت آن مراجعه sede.iau.ac.irکارنامه و غیره از طریق سایت 

 .کند؟ در ادامه مراحل طرح پرسش در این سایت را توضیح خواهیم دادپاسخگویی سواالت دانشگاه آزاد چگونه عمل می

  

 . بر روی لینک کلیک کنید مرکز مشاوره دانشگاه آزاد برای اطالع از

  

  

 سالمیتلفن پاسخگویی سواالت دانشگاه آزاد ا
گویی به کلیه سواالت داوطلبان در مرکز سنجش و پذیرش جهت پاسخ faq.azmoon.iau.ac.irهمانگونه که گفته شد سایت 

صورت تلفنی و  التحصیل دانشگاه آزاد اسالمی راه اندازی شده است که این سامانه ها برای حفظ سالمتی داوطلبان بهفارغ

شدگان دانشگاه آزاد در هر یک از مقاطع سراسری، ت خواهند بود. پذیرفتهگوی سواالمجازی در ایام کرونا پاسخ

نام و نحوه پذیرش زمان برگزاری ارشد و دکترای در صورت داشتن هرگونه سوال در خصوص زمان ثبتکارشناسی

 .ا طرح نمایندو پاسخ دانشگاه آزاد به این سامانه مراجعه کرده و سواالت خود ر توانند به سیستم پرسشها میکالس

می باشد که دانشجویان می توانند با کارشناسان  0214743تلفن  عالوه بر این شماره تماس پشتیبانی دانشگاه آزاد، شماره

 .حاضر در مرکز دانشگاه تماس بگیرند

نه ز طریق این ساماتوانند اداوطلبان اگر در مورد اعالم نتایج در مقاطع مختلف و آزمون قوه قضاییه سوالی داشته باشند، می

ساعت پاسخ خود را از طریق همان سایت دریافت کنند. اما مراحل طرح سوال در  72سواالت خود را ثبت کنند و به ظرف 

 این سایت به چه صورت است؟

  

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
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 اطالعیه

 پاسخگویی به سواالت ویکی از مراکز دانشگاه آزاد اسالمی، مرکز پشتیبانی سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد است که برای 

  .رفع مشکالت کاربرانی که قصد ورود به این سامانه را دارند، در نظر گرفته شده است

  

  

 راهنمای ورود به سامانه پاسخگویی دانشگاه آزاد اسالمی 
ل طرح دنبال طرح سواالت خوب و همچنین گرفتن مشاوره هستند، مراح در این قسمت برای آن دسته از داوطلبانی که به

 .پشتیبانی و مشاوره را مرحله به مرحله توضیح خواهیم داد  سواالت و

 .را در مرورگر خود جستجو کنید faq.azmoon.iau.ac.ir  ابتدا برای ورود به سامانه پاسخ به آدرس

ای طرح بر .و پاسخ متداول، طرح پرسش و دریافت پاسخ وجود دارد ی پرسششوید که سه گزینهای میسپس وارد صفحه

 .کلیک کنید  سوال مورد نظر خود بر روی گزینه طرح پرسش
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شده را از جمله مقطع تحصیلی را انتخاب کنید و مشکل گیرد که باید اطالعات خواستهدر این صفحه روبروی شما قرار می

ر پایین شرح پرسش خود را مورد نظر خود را در فیلد عالمت بزنید. پس از آن اطالعات هویتی خود را تکمیل کنید. در کاد

 .بنویسید و در آخر گزینه ارسال را انتخاب نمایید
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شود و عملیات با موفقیت ارسال شد را برای شما بعد از اینکه گزینه ارسال را انتخاب کردید، این صفحه برای شما باز می

را نزد خود نگه دارید، زیرا برای مشاهده شود که باید آن آید و سپس یک کد برای شما نمایش داده میبه نمایش درمی

توانید پاسخ خود را مشاهده کنید و از طریق داشتن کد سؤال خود ها به آن نیاز خواهید داشت. حداکثر تا سه روز میپاسخ

 .جواب خود را دریافت نمایید
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ای فحهلیک بر روی گزینه دریافت پاسخ صبرای دیدن پاسخ سؤال در صفحه اول باید گزینه دریافت پاسخ را کلیک کنید. با ک

شود که باید کد سوال را که قبالً دریافت کرده بودید، وارد کرده و پاسخ خود را مشاهده کنید. در صورت فراموش نمایان می

 .توانید از مشاوران ایران تحصیل راهنمایی دریافت کنیدکردن کد سوال می



7 
 

 

  

صفحه ای نمایان می شود که باید کد سوال را که قبال دریافت کرده بودی را وارد با کلیک بر روی گزینه دریافت پاسخ 

 .نمایید و پاسخ خود را مشاهده نمایید
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توانید پاسخ و پاسخ دانشگاه آزاد، می در این مرحله با وارد کردن کد پرسش و کامل کردن عبارت امنیتی در سامانه پرسش

 .را مشاهده کنید
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 ه درخواست الکترونیکی دانشگاه آزادسامان
است، سامانه ارتباط پشتیبان ساپ  اندازی شدهسامانه دیگری که توسط دانشگاه آزاد برای پاسخگویی، پشتیبانی و مشاوره راه

توانند از طریق باشد. دانشجویان دانشگاه آزاد برای ثبت درخواست اعتراض، سوال، ارسال مدارک و مستندات میمی

مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت  sede.iau.ac.irه درخواست الکترونیکی دانشگاه آزاد ساپ به نشانی اینترنتیسامان

 .نیاز شوندکنند. به این ترتیب می توانند از مراجعه حضوری به دانشگاه بیرون بی

  

 اطالعیه

تلفن در ثبت درخواست الکترونیکی الزامی هنگام طرح سواالت، اعالم نوع آزمون، درج اطالعات کامل فردی، آدرس و 

است و به درخواستهای فاقد اطالعات فردی و آدرس پاسخ داده نمی شود. داوطلبان از هرگونه مراجعه حضوری به این 

 .مرکز جداً خودداری کنند
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 اخبار جدید دانشگاه آزاد اسالمی

 شودرویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد برگزار می

خردادماه در محل  11الی  8خبرگزاری تسنیم، رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسالمی از تاریخ  گروه سیاسیبه گزارش 

 .شودمصالی تهران برگزار می

گروه پژوهشی و زیرساخت  1000شرکت فناور و خالق و  1000آپ، ایده و استارت 1000در این رویداد که با شعار 

مندان و محور به عالقه 8ها و محصوالت پژوهشی و فناورانه این دانشگاه در برگزار خواهد شد، کلیه دستاورد

 .بازدیدکنندگان ارائه و معرفی خواهد شد

  

 ماده از طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش ۲تصویب 

خرداد( این  ۱نبه احمد حسین فالحی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی در تشریح نشست عصر امروز )یکش

های غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسالمی در خصوص کمیسیون اظهار داشت: در نشست امروز گزارش کمیته دانشگاه

 .جزئیات طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسالمی در دستور کار کمیسیون قرار داشت

  

 

 خالصه مطالب
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در این مقاله به بررسی تلفن پاسخگویی سواالت دانشگاه آزاد و پشتیبانی و مشاوره دانشجویان پرداختیم. دانشجویان از 

توانندکلیه سواالت خود را مطرح نمایند و پاسخ می faq.azmoon.iau.ac.irسایت   طریق تلفن اعالم شده و یا ورود به

چه دانشجویان و داوطلبان گرامی دانشگاه آزاد اسالمی در خصوص نحوه ساعت دریافت کنند. چنان 72خود را ظرف مدت 

توانند با مشاوران مجرب ایران تحصیل برای گرفتن راهنمایی های ارتباط با پشتیبانی دانشگاه آزاد سوالی داشته باشند، می

 .الزم در تماس باشند

  

  .کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 
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