
 گپ آی کد به نیاز بدون آموزشیار به ورود

دانشجویانی که در دانشگاه آزاد اسالمی درس می خوانند، چندین بار در طول ترم نام سامانه آموزشیار را می 

شنوند و از آن استفاده می کنند. در واقع، این سامانه دارای امکانات زیادی است و دانشجویان برای ورود به 

یکیشن آی گپ را نیز وارد سیستم نمایند. اما، ممکن اپل از دریافتی کد باید عبور رمز و کاربری نام بر عالوه  آن

  .، آشنا نباشندورود به آموزشیار بدون نیاز به کد آی گپ است که برخی از دانشجویان با نحوه

اگر شما هم جز این افراد هستید و نمی دانید که نحوه ورود به آموزشیار بدون نیاز به کد آی گپ چگونه است، 

در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله نحوه ورود به این سامانه را به طور مفصل و کامل، برای شما 

  .عزیزان بیان خواهیم کرد

  

 :اطالعیه

ه امکان نصب آی گپ را ندارند یا از گوشی آیفون استفاده می کنند، می توانند بدون نصب آی دانشجویانی ک

  .گپ و از طریق نسخه تحت وب آی گپ وارد سامانه شوند

  

  

 نحوه ورود به آموزشیار بدون نیاز به کد آی گپ

پ، بهتر است که با آی گپ شما عزیزان پیش از آشنایی با نحوه ورود به سامانه آموزشیار بدون نیاز به آی گ

آشنا شوید. اپلیکیشن آی گپ، یک پیام رسان است که برای کشور عزیزمان ایران می باشد. شما دانشجویان 

گرامی برای ورود به این سایت می توانید از کد این اپلیکیشن استفاده نکنید. برای این کار، شما باید مراحلی 

  .مه مقاله تمامی مراحل آن را به طور مفصل بیان خواهیم کردرا با دقت و به درستی طی کنید. در ادا

  

  

 . ، بر روی لینک کلیک کنیدسایت آموزشیار دانشگاه آزاد جهت ورود به

  

  

https://irantahsil.org/%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%d8%af/
https://irantahsil.org/%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%d8%af/


  راهنمای گام به گام و تصویری ورود به آموزشیار بدون نیاز به کد آی گپ

  :همان طور که بیان شد، برای ورود به این باید مراحلی را طی کنید که شامل موارد زیر می باشند

در یکی از مرورگرهای edu.iau.ac.ir  اید ابتدا سایت آموزشیار به نشان الکترونیکیدر مرحله اول، شما ب

 وارد را خود عبور رمز و کاربری نام باید قسمت این در تلفن همراه و یا سیستم تان جست و جو کنید. سپس، 

 .کنید

  

  

 

  

پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور، وارد صفحه زیر می شوید. در این قسمت، از شما رمز عبور از طریق 

 .آی گپ را خواسته می شود

  

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


 

  

کلیک کرده و از در صفحه ای که باز « تحت وب آی گپ » در این قسمت، شما عزیزان باید به دنبال گزینه 

  .می شود، شماره تماس خود و کد کشور را وارد کنید

  



 

  

را انتخاب کنید و سپس  agreement پس از وارد کردن کد کشور و شماره تماس خود ، گزینه

                                                                                              .زنیدرا ب next  گزینه

  



 

  

هایت، پس از انجام مرحله باال، باید کد ارسال شده به تلفن همراه خود را وارد کنید. سپس، صفحه آموزشیار در ن

برای شما باز می گردد. الزم به ذکر است تا بدانید که اگر بنا به هر دلیلی رمز عبور خود را گم کرده و یا 

  .العه مقاله زیر آن را بازیابی کنیدفراموش کرده اید، نگران نباشید. زیرا، می توانید از طریق مط

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک نماییدبازیابی رمز عبور و نام کاربری آموزشیار جهت مطالعه مقاله

  

 جدیدترین اخبار پیرامون سایت آموزشیار

 شدگان ارشد دانشگاه آزاد نام پذیرفته امروز، آخرین مهلت ثبت

دانشگاه آزاد  ۱۴۰۰شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  نام مجازی پذیرفته فرآیند ثبت

 مراجعه آموزشیار سامانه به نام ثبت جهت توانند می شدگان پذیرد. همه پذیرفتهاسالمی امروز پایان می

  .نمایند

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%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/


 نام از شنبهغاز ثبتاعالم مبلغ پرداختی اولیه پذیرفته شدگان آزمون ارشد آزاد/ آ

 ۲ مبلغ باید اول نیمسال در فقط و دانشگاه به ورود بدو در اسالمی آزاد دانشگاه ارشد آزمون شدگان پذیرفته

 .کنند پرداخت آموزشیار سامانه در آموزشی خدمات هزینه عنوان به ریال هزار ۲۵۰ میلیون

  

  

  

  .کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله

  

  

  

  

 صه مطلبخال

نحوه ورود به آموزشیار بدون نیاز  ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با

آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که شما می توانید به جای استفاده از اپلیکیشن آی گپ از وب  به کد آی گپ

دارید و یا به کمک احتیاج دارید، نگران نباشید. آی گپ استفاده کنید. اگر در هر یک از مراحل زیر سوالی 

زیرا، می توانید با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار کنید. برای برقراری ارتباط با مشاوران ما با ما 

تماس گرفته و یا برای ما کامنت بگذارید. همکاران ما در سریع ترین زمان ممکن به شما عزیزان پاسخ خواهند 

  .داد

  

 


