
 

 
 

 

 انتخاب واحد دانشگاه آزاد 

یمسال تحصیلی مد نظر خود )مهر ماه یا بهمن  می بایست یک ماه پیش از ن  انتخاب واحد دانشگاه آزاد  متقاضیان ثبت نام و

ماه( به سامانه آموزشیار مراجعه کرده و درخواست خود را نهایی نمایند. ممکن است نحوه انتخاب واحد دانشگاه آزاد برای  

ر این مقاله  افرادی که برای اولین بار در این سامانه انتخاب واحد انجام می دهند کمی گنگ و یا دشوار باشد، به همین دلیل د

راحتی  به  بتوانید  گام مراحل  به  گام  انجام  با  تا  نماییم  ارائه  را  آزاد  دانشگاه  واحد  انتخاب  آموزش تصویری  تا  داریم  قصد 

درخواست خود را در این سامانه ثبت نمایید. عالوه بر ارائه راهنما انتخاب واحد، زمانبندی ثبت نام و شرایط مورد نیاز برای  

در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چنانچه در هر یک از مراحل ثبت نام و یا انتخاب واحد با   انتخاب واحد نیز

مشکل مواجه شدید و یا برای انتخاب واحد به سیستم دسترسی نداشتید، می توانید با کارشناسان مجرب ما در مرکز مشاوره  

  .ابت و بدون کد( تماس حاصل فرمایید)تنها از طریق تلفن ث 9099075307 شماره ایران تحصیل به

  :اطالعیه ��

انجام می گیرد. برای ورود به این edu.iau.ac.ir  انتخاب واحد دانشگاه آزاد از طریق سامانه آموزشیار به نشانی اینترنتی 

 .نیدسامانه می توانید بر روی لینک مربوطه، کلیک ک

 انتخاب واحد در دانشگاه آزاد چه زمانی است؟

از جمله موارد حائز اهمیت در انتخاب واحد دانشگاه آزاد، زمان آن می باشد. متقاضیان تحصیل در دانشگاه آزاد می بایست 

م نمایند. به از جدول زمانبندی انتخاب واحد خود مطلع گردند و در بازه زمانی ارائه شده نسبت به ثبت درخواست خود اقدا

طور معمول چند روز پیش از آغاز ترم تحصیلی جدید و شروع کالس ها، انتخاب واحد آغاز شده و پس از آن مهلتی را برای  

  .حذف و اضافه در نظر گرفته می شود. با توجه به سال ورود دانشجویان، زمانبندی ثبت نام متفاوت خواهد بود

ب واحد این دانشگاه از طریق تقویم آموزشی اعالم می گردد. در این بخش از مقاله توجه داشته باشید که زمان دقیق انتخا

زمانبندی دقیق انتخاب واحد دانشگاه آزاد ارائه شده است و متقاضیان گرامی می توانند در صورت داشتن هر گونه سوال با  

دون کد( تماس حاصل کرده و از راهنمایی  )تنها از طریق تلفن ثابت و ب  9099075307شماره    مرکز مشاوره ایران تحصیل به

  .مشاوران مجرب بهره مند گردند 

 ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال 
شروع کالس  

 ها
 حذف و اضافه 

پایان کالس  

 ها
 برگزاری امتحانات 

 اول
رشته های 

 غیرپزشکی 

  1401شهریور ماه  12از 

شهریور ماه   24الی 

1401 

دوم مهر ماه   

1401 

مهر   7مهر ماه الی  2از 

 ماه 

بیست و   

دوم دی ماه 

1401  

الی   1401دی ماه  24از 

 1401بهمن ماه  6

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/
https://edu.iau.ac.ir/


 

 
 

رشته های  

 پزشکی 

  1401شهریور ماه  12از 

شهریور ماه   24الی 

1401 

دوم مهر ماه   

1401 

مهر   7مهر ماه الی  2از 

 ماه 

بیست و نهم  

دی ماه 

1401 

 13بهمن ماه الی  1از 

 1401بهمن ماه 

 دوم

رشته های 

 غیرپزشکی 

 20بهمن ماه الی  8از 

 1401بهمن ماه 

بیست و سوم  

بهمن ماه  

1401 

 27بهمن ماه الی  23از 

 1401بهمن ماه 

بیست  

پنجم    و

خرداد ماه 

1402 

  8خرداد ماه الی  27از 

  1402تیر ماه 

رشته های 

 پزشکی 

 27بهمن ماه الی  16از 

 1401بهمن ماه 

بیست و نهم  

بهمن ماه  

1401 

 4بهمن ماه الی  29از 

 1401اسفند ماه 

یکم تیر ماه  

1402 

تیر   15تیر ماه الی  3از 

  1402ماه 

 ترم تابستان 
تیر   22تیر ماه الی  17از 

 1402ماه 

بیست و  

چهارم تیر  

 1402ماه 

- 

بیست و  

ششم مرداد  

 1402ماه 

  2مرداد ماه الی  28از 

  1402شهریور ماه 

  

 )هفته اول( 1402 – 1401زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد نیمسال اول تحصیلی 

 (19:30الی  14از ساعت )نوبت دوم (13:30الی  8از ساعت )نوبت اول ورودی  تاریخ

شهریور   12

 1401ماه 

ورودی های 

 و ماقبل 98

استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، 

کهکیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی، خراسان  

 شمالی، خراسان جنوبی، بوشهر و همدان

استان های کردستان، مازندران، 

لرستان، آذربایجان غربی، آذربایجان 

 شرقی، کرمان و قزوین

شهریور ماه  13

1401 

ورودی های 

 1400و  99

استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، 

 کهکیلویه و بویر احمد 

استان های کردستان مازندران،  

 لرستان و آذربایجان غربی 

شهریور   14

 1401ماه 

ورودی های 

 1400و  99

استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی،  

 خراسان جنوبی، بوشهر و همدان

شرقی، کرمان و  استان های آذربایجان

 قزوین

شهریور   15

 1401ماه 

ورودی های 

و ماقبل  98

 آن 

استان های گلستان، اردبیل، قم، البرز، یزد، 

 کرمانشاه، سمنان، هرمزگان و مرکزی

استان های زنجان، اصفهان،  

چهارمحال و بختیاری، ایالم، فارس و 

 گیالن

شهریور   16

 1401ماه 

ورودی های 

 1400و  99

زد، کرمانشاه، سمنان، هرمزگان و استان های ی

 مرکزی
 استان های ایالم، فارس و گیالن



 

 
 

شهریور   17

 1401ماه 

ورودی های 

 1400و  99
 استان های گلستان، اردبیل، قم و البرز

استان های زنجان، اصفهان و چهار 

 محال و بختیاری 

 

  

 )هفته دوم(  1402 – 1401زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد نیمسال اول تحصیلی 

 ورودی  تاریخ
الی  8از ساعت )نوبت اول

13:30) 
 (19:30الی  14از ساعت )نوبت دوم



 

 
 

شهریور   19

 1401ماه 

ورودی های 

 و ماقبل 98

استان تهران صرفا واحد های  

 علوم تحقیقات و تهران مرکزی 

استان تهران صرفا واحد های شهر قدس، یادگار امام 

خمینی شهر ری، دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران،  

 شرق، رودهن، ورامین و پرند الکترونیکی، تهران

شهریور   20

 1401ماه 

ورودی های 

 1400و  99

استان تهران صرفا واحد های  

 علوم تحقیقات و تهران مرکزی 

استان تهران صرفا واحد های شهر قدس، یادگار امام 

خمینی شهر ری، دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران،  

 الکترونیکی، تهران شرق، رودهن، ورامین و پرند

شهریور   21

 1401ماه 

ورودی های 

و و ما قبل   98

 آن 

استان تهران صرفا واحد های  

تهران جنوب، تهران شمال، 

 تهران غرب و اسالمشهر 

استان تهران و واحد های بین الملل و برون مرزی )سایر 

 واحد های استان تهران( 

شهریور   22

 1401ماه 

ورودی های 

 1400و  99

استان تهران صرفا واحد های  

تهران جنوب، تهران شمال، 

 تهران غرب و اسالمشهر 

استان تهران و واحد های بین الملل و برون مری 

 واحد های استان تهران(  )سایر

  

 )نوبت تکمیلی کلیه استان ها( 1402 – 1401زمان انتخاب واحد دانشگاه آزاد نیمسال اول تحصیلی 

 ورودی  تاریخ

 نوبت اول 

 (13:30الی  8از ساعت )

   نوبت دوم

 (19:30الی  14از ساعت )

27 

شهریور  

 ماه 

ورودی 

و  98های 

 ماقبل

استان های کردستان، مازندران، لرستان، 

آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمان، 

قزوین، زنجان، اصفهان، چهارمحال و 

 بختیاری، ایالم، فارس و گیالن 

استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه  

و بویر احمد، خراسان رضوی، خراسان شمالی و  

ستان، اردبیل، قم،  خراسان جنوبی، بوشهر، همدان، گل

 البرز، یزد، کرمانشاه، سمنان، هرمزگان و مرکزی 

28 

شهریور  

 ماه 

ورودی 

و  99های 

1400 

استان های کردستان، مازندران، لرستان، 

 کرمان و آذربایجان غربی

خوزستان، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویر  

 احمد، بوشهر و همدان

29 

شهریور  

ورودی  ماه 

و  99های 

1400 

آذربایجان شرقی، قزوین، زنجان، چهار 

 محال و بختیاری، ایالم، گرگان

استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و  

 خراسان جنوبی، مرکزی، کرمانشاه، اردبیل، قم 

30 

شهریور  

 ماه 

 استان های گلستان، البرز، یزد، سمنان، هرمزگان استان های اصفهان و فارس 

31 

شهریور  

 ماه 

کلیه های 

 ورودی

استان تهران صرفا واحد های شهر قدس، 

یادگار امام خمینی شهر ری، دانشگاه علوم 

پزشکی آزاد تهران، الکترونیکی، تهران 

 شرق، رودهن، ورامین و پرند

ن  استان تهران صرفا واحد های علوم تحقیقات و تهرا

 مرکزی



 

 
 

مهر   1

 ماه 

کلیه 

 ورودی ها

استان تهران و واحد های بین الملل و برون 

 مرزی )سایر واحد های استان تهران(

استان تهران صرفا واحد های تهران جنوب، تهران 

 شمال، تهران غرب و اسالمشهر 

  

در ادامه مقاله آموزش تصویری انتخاب واحد دانشگاه آزاد را ارائه خواهیم داد تا دانشجویان بدون بروز مشکل بتوانند آغاز  

به تحصیل نمایند. چنانچه در هر یک از این مراحل نیازمند راهنما انتخاب واحد دانشگاه آزاد بودید، می توانید با مشاوران 

  .)تنها از طریق تلفن ثابت و بدون کد( تماس حاصل فرمایید  9099075307شماره    تحصیل به  خبره ما در مرکز مشاوره ایران

  

 دانشجویان جدید چگونه می توانند انتخاب واحد کنند؟ 

بسیاری از افراد با ورود به دانشگاه یک چالش بزرگ به نام انتخاب واحد برای خود ایجاد می کنند. شایان ذکر است بدانید  

اطالعاتی نسبت به آن نداشته باشید مطمئنا برای شما سخت خواهد بود. نکته بسیار مهم این است که دانشجویان هر کاری که  

جدیدالورود انتخاب واحد بسیار ساده ای را تجربه می کنند زیرا دانشجویان جدیدالورود نیازی به ورود به سامانه و همچنین  

اولی  انتخاب واحدهای مختلف نخواهند داشت. به طور م دانشجویان ترم  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای  عمول 

  .خودشان اقدام به انتخاب واحد می نمایند

در ادامه بهتر است به این نکته اشاره کنیم که تعداد واحدهای در نظر گرفته شده برای رشته های مختلف در ترم اول متفاوت 

در مقاطع کارشناسی ارشد نیز   .واحد در نظر گرفته می شود  17تا    14ی  می باشد. اما به طور معمول برای مقطع کارشناس

در صورتی که ثبت نام اینترنتی شما در سایت به انجام رسیده باشد، شما در سامانه ثبت نام نموده اید و دانشگاه خود برای 

 .انتخاب واحد شما اقدام خواهد نمود



 

 
 

 

شود.   الزم به ذکر است بدانید رمز عبور و نام کاربری به طور معمول شماره دانشجویی و شماره ملی شما در نظر گرفته می

ام نکرده اید، ما راهنمای تصویری را برای شما ارائه خواهیم در صورتی که هنوز برای انجام ثبت نام اینترنتی در دانشگاه اقد

در مقطع دکتری نیز، آن دسته از داوطلبانی که موفق به پذیرش در این دانشگاه شده اند و در سایت این دانشگاه برای  .کرد

انتخابی دانشگاه مطلع شوند و جدول انجام ثبت نام اینترنتی اقدام نموده اند، می توانند پس از ورود به سایت، از تعداد واحدهای  

 .زمانبدی دانشگاه را مشاهده نمایند

 :اطالعیه ��

 .دانشجویان ورودی جدید توجه داشته باشند که انتخاب واحد ترم نخست آن ها توسط دانشگاه صورت می گیرد



 

 
 

 نحوه ثبت نام اینترنتی دانشجویان جدید الورود دکتری

لی می  قبل از انتخاب واحد دانشگاه آزاد اسالمی باید در سایت این دانشگاه ثبت نام نمایید. مراحل انجام ثبت نام را به طور ک

پس از انجام ثبت نام حضوری  .توان به سه دسته ثبت نام اینترنتی، بررسی مدارک و مسائل مربوط به مشمولین آقا تقسیم نمود

الزم است برای تشکیل پرونده خود به واحدهای مختلف این دانشگاه مراجعه نمایید. شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و  

 .عنوان رمز عبور شما در نظر گرفته شده استهمچنین شماره شناسنامه به 

برای ورود به سایت و انجام ثبت نام اینترنتی و پرداخت شهریه دانشگاه الزم است در این سایت اقدام به ثبت نام نمایید. در  

دید الورود  دانشجویان ج .صورتی می توانید پرینت انتخاب واحد را در سایت داشته باشید که شهریه را پرداخت نموده باشید

پس از در دست داشتن برگه انتخاب واحد به اداره امور دانشجویی مراجعه نموده و کارت دانشجویی خود را دریافت نمایید.  

دانشجویان مقطع دکتری باید تعهد نامه را به هنگام ثبت نام تکمیل نمایند. دانشجویانی که تغییر رشته داده اند، دروس جبرانی 

 .را باید بگذارنند

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید – vadamp.iauec.ac.ir ورود به سامانه وادانا  به منظور آشنایی با نحوه     

  

 راهنما انتخاب واحد دانشگاه آزاد

نشگاه آزاد اسالمی آشنا کنیم. برای راحت تر بودن آموزش  در این قسمت از مقاله قصد داریم تا شما را با نحوه انتخاب واحد دا

راهنما انتخاب واحد دانشگاه آزاد را به صورت تصویری توضیح و شرح خواهیم داد. متقاضیان گرامی می توانند    گام به گام

 .با طی کردن مراحل گفته شده، درخواست خود را نهایی نمایند

 :آزادآموزش تصویری انتخاب واحد دانشگاه  ��

 :وارد سامانه انتخاب واحد آموزشیار شوید ��

اینترنتی به نشانی  آموزشیار  بایست متقاضی وارد سامانه  آزاد، می  دانشگاه  انتخاب واحد  نحوه  از   به عنوان نخستین گام 

edu.iau.ac.ir شوید و سپس بر روی گزینه دانشجو کلیک نمایید.  

https://irantahsil.org/vadamp-iauec-ac-ir/


 

 
 

 

 :ارد کردن اطالعات شخصیو ��

در این مرحله الزم است تا اطالعات هویتی خود را که شامل کد دانشجویی شما می باشد، وارد نمایید و پس از نوشتن کد  

امنیتی بر روی گزینه ورود کلیک نمایید. در این مرحله به کوچکی و بزرگی حروف در زمان وارد کردن کد امنیتی بسیار  

  .توجه نمایید



 

 
 

 

 :پذیرفتن قوانین سامانه ��

سپس گزینه پس از وارد کردن اطالعات شخصی و برای ورود به مرحله بعد، الزم است تا قوانین سامانه را مطالعه کرده و  

  .»موارد فوق را مطالعه کردم و پذیرفتم« را فعال کرده و بر روی »تایید مطلب و ورود به سیستم« کلیک نمایید



 

 
 

 

 :وارد صفحه اختصاصی خود شوید ��

در این گام از راهنما انتخاب واحد دانشگاه آزاد می بایست وارد پنل کاربری خود شوید. برای ورود به این پنل الزم است تا  

 .نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید



 

 
 

 

 :وارد کردن رمز عبور از آی گپ ��

پس از کلیک بر روی گزینه ورود به سیستم، رمز عبوری به برنامه آی گپ ارسال می گردد که الزم است آن را در کادر  

   .مربوطه وارد نمایید و سپس گزینه تایید را بفشارید



 

 
 

 

 :انتخاب نیمسال آموزشی ��

ه مطابق با ترم پس از ورود به پنل کاربری الزم است تا عدد نیمسال تحصیلی را تغییر داده و بر روی نیمسال تحصیلی ک

 .جاری می باشد قرار دهید

  

  :انتخاب گزینه درخواست / مجوز ��



 

 
 

از منوی سمت راست صفحه، بر روی گزینه درخواست / مجوز کلیک کرده و درخواست خود را مبنی بر انتخاب واحد تکمیل  

  .نمایید

  

 :انتخاب واحد ��

پس از انجام مرحله فوق، الزم است تا گزینه انتخاب واحد را از منوی سمت راست انتخاب کرده و برای درج کدهای دروس 

 .کنید مورد نظر خود اقدام

 



 

 
 

 :ورود به سیستم انتخاب واحد ��

با انتخاب گزینه انتخاب واحد، وارد سیستم انتخاب واحد خواهید شد. در این قسمت الزم است تا به کمک گزینه های تعبیه شده  

ایین صفحه، دروس عمومی و اختصاصی رشته خود را انتخاب کنید و کلید ثبت را بفشارید. در آخر پس از وارد کردن  در پ

کد های تمامی دروس عمومی و اختصاصی، عبارت »تغییرات اعمال شده ثبت شد.« را مشاهده خواهید کرد. این عبارت به 

  .دمعنای موفقیت آمیز بودن روند انتخاب واحد شما می باش

با استفاده از دکمه »انتخاب کالس درس از دانشکده دانشجو« می توانید دروس عمومی موجود در  :واحد های عمومی ��

نمایید انتخاب  را   .سامانه 

برای انتخاب کردن دروس تخصصی و سایر واحد های مربوط به رشته خود، می بایست از طریق  :واحد های اختصاصی  ��

درس کالس  »انتخاب  نمایید  گزینه  اقدام  دانشجو«  رشته  دروس   .از 

شده  ارائه  دروس   کدهای 

دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که برای مشاهده کدهای دروس ارائه شده، می توانند پس از ورود به پنل  :نکته ��

  .کاربری خود، گزینه »برنامه ریزی آموزشی« را از منوی سمت راست صفحه انتخاب نمایند

  

مراحل گفته شده در راهنما انتخاب واحد دانشگاه آزاد، می توانید به راحتی درخواست خود را ثبت نهایی نمایید.   با طی کردن

با   این مراحل با برخی خطاها رو به رو می شوید، می توانید  ولی چنانچه به سیستم دسترسی نداشتید و یا در طی کردن 

ریق تلفن ثابت و بدون کد( تماس بگیرید. کارشناسان ما به تمامی  )تنها از ط  9099075307شماره    مشاوران مجرب ما به

  .سواالت شما در رابطه با نحوه انتخاب واحد دانشگاه آزاد پاسخ خواهند داد

  

 .بر روی لینک مربوطه، کلیک کنید دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد برای دانلود     

  

 نکات مهم انتخاب واحد دانشگاه آزاد

نتخاب واحد دانشگاه آزاد، خوب است تا با قوانین و مقرراتی که این دانشگاه برای انتخاب واحد  پیش از آموزش تصویری ا

 :تنظیم کرده است آشنا شوید؛ چرا که رعایت این ضوابط الزامی می باشد. مهم ترین موارد به شرح زیر هستند

زشیار( مراجعه نمایند. اگر مدت زمان تاخیر، دانشجویان باید در زمان مقرر به سامانه انتخاب واحد دانشگاه آزاد )آمو    

از نسبت سه شانزدهم ساعت هر کدام از دروس تجاوز نکند، در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه امکان انتخاب  

 .رشته وجود دارد

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%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/


 

 
 

 .می باشد واحد 20و  12حداقل و حداکثر تعداد واحدهای مجاز دانشجویان مقطع کارشناسی تمام در هر ترم به ترتیب     

واحد درسی را انتخاب کنند. توجه داشته باشید که اگر فرد در    6برای ترم های تابستانی دانشجویان می توانند حداکثر      

 .واحد نیز می تواند اخذ نماید 7تابستان فارغ التحصیل گردد، تا 

 .غیبت غیر موجه بیش از حد مجاز، منجر به حذف درس مربوطه خواهد شد    

 .خصی در هنگام امتحان غیبت داشته باشد، درس مورد نظر حذف می شوداگر ش    

واحد باقی مانده داشته باشد، حتی در صورتی که در ترم پیش مشروط شده باشد   24چنانچه دانشجو در آخرین ترم خود،      

 .هم می تواند همه واحد های باقی مانده را اخذ کند

واحد در ترم   24یا باالتر از آن باشد، مجاز به انتخاب تا سقف    17ت پایان ترم  دانشجویانی که معدل آن ها در امتحانا    

 .بعدی خواهند بود

  

 بررسی پیغام ها در سامانه انتخاب واحد دانشگاه آزاد 

در بخش قبلی مقاله آموزش تصویری انتخاب واحد دانشگاه آزاد را ارائه دادیم، با این حال ممکن است در طی این مراحل با 

خی خطاها رو به رو شوید. از این رو در این بخش از مقاله تصمیم داریم تا اطالعاتی را در مورد معنی پیغام هایی که در بر

سامانه انتخاب واحد دانشگاه آزاد ممکن است، مواجه شوید را در اختیار شما قرار دهیم. در نتیجه پیشنهاد می کنیم در ادامه 

 .مسیر ما را همراهی کنید

 :برخی از این پیغام ها عبارتند از     

  :پیغام عدم محاسبه شهریه ❌

در صورتی که امور مالی دانشکده، مطابق با روال تعیین شده برای تعیین محاسبه انتخاب واحد، اقدام ننموده باشد، شما با این  

 .خطا مواجه خواهید شد

 :پیغام لطفاً در زمان تعیین شده مراجعه نمایید ❌



 

 
 

ورود به سامانه انتخاب واحد اینترنتی دانشگاه آزاد برای شما در زمان تعیین شده و مقرر در سایت نمی باشد،  در صورتی که  

 .نمی توانید به سامانه ورود یابید

 :پیغام وضعیت ترمی باید عادی باشد لطفاً به آموزش مراجعه شود ❌

مرخصی،    آن دسته از دانشجویانی که در ترم های گذشته وضعیت تحصیلی آنان ترم عادی نبوده است، بدین معنا که به صورت 

 .عدم مراجعه، حذف ترم، محروم... بوده اند، امکان ثبت نام برای انتخاب واحد را نخواهند داشت و باید به گروه مراجعه نمایید

 اید عادی باشد:پیغام وضعیت مشخصات دانشجو ب ❌

 این خطا در زمان انتخاب واحد نیز، به عدم عادی بودن وضعیت دانشجو مربوط می شود. 

 :انتخاب واحد اولیه ثبت نشده لطفاً به آموزش مراجعه نمایید  ❌

باشد، در   یکی از اصولی که در رابطه با نحوه انتخاب واحد دانشگاه آزاد باید رعایت نمایید، انتخاب واحد اولیه یادگیری می

 .صورتی که واحد اولیه نداشته باشید، اجازه حذف و اضافه به شما داده نمی شود

 :مشمول دانشجویان با تاخیر ثبت نام نمی باشید ❌

اگر به هنگام ثبت نام، در صورتی که تاخیری برای دانشجویانی که انتخاب واحد اولیه داشته اند و تعداد واحدهای آنان باالی   

 .د، داده می شودواحد باش 10

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدنرخ جدید شهریه دانشگاه آزادبرای اطالع از     

  

 برای انتخاب واحد دانشگاه آزاد اسالمی راهنمای پرداخت شهریه

با توجه به اینکه پرداخت شهریه برای انتخاب واحد الزامی می باشد، لذا برای پرداخت شهریه دانشگاه خود به سامانه مورد  

با   نظر مراجعه نموده و پس از آن از طریق مسیر لینک ثبت نام، امور مالی، پرداخت شهریه اقدام به پرداخت شهریه مطابق

 .میزان تعیین شده دانشگاه بپردازید

https://irantahsil.org/%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-98-97/


 

 
 

 

است اما درگاه های پرداخت تعیین شده از  امکان پرداخت شهریه با توجه به تمامی کارت های عضو شبکه شتاب امکان پذیر 

سوی دانشگاه، درگاه بانک ملی و بانک پارسیان می باشد و لزومی در رابطه با اینکه کارت پرداختی به نام دانشجو باشد، 

 .وجود نخواهد داشت

م می شود، حتما بر  آن دسته از دانشجویانی که پرداخت شهریه آنان به صورت الکترونیک و از طریق بانک ملی و ملت انجا

در غیر این صورت مبلغ مورد نظر به حساب دانشجو واریز نمی شود و   .روی گزینه بازگشت به صفحه پذیرنده کلیک نمایند

همچنان شما به عنوان بدهکار خواهید بود. برای رفع و همچنین جلوگیری از خطاهای احتمالی جهت انجام انتخاب رشته می  

 .اه آزاد ما تماس خاصل نماییدتوانید با مشاوران دانشگ 

  :اطالعیه ��



 

 
 

 دانشجویان دانشگاه آزاد میتوانند شهریه را به صورت اقساط پرداخت کنند

 پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/06/97.mp3"][/audio] 

  

 اخبار پیرامون نحوه انتخاب واحد دانشگاه آزاد 

 :نشگاه آزاد اسالمی با رونمایی از نسخه جدید سایت آموزشیار آغاز شدفرآیند انتخاب واحد دانشجویان دا ��

آزاد   دانشگاه  علمی هوشمند  توسعه شبکه  مدیرکل  ایمان عطارزاده  دکتر  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  روابط عمومی  به گزارش 

هریور ماه براساس جدول زمان  ش 12اسالمی با بیان اینکه فرآیند انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی از روز شنبه 

و   edu.iau.ir بندی انتخاب واحد استانی آغاز شده است، گفت: همزمان با این فرایند، نسخه جدید سایت آموزشیار به آدرس

 .نسخه آزمایشی سامانه جدید آموزشیار نیز رونمایی و در اختیار تمام دانشجویان قرار گرفت

امانه آموزشیار در مرحله اول در استان تهران برنامه ریزی شده است و به مرور وی افزود: اجرای آزمایشی نسخه جدید س

 .ها نیز فعال می شودبرای سایر استان

توانند وارد سامانه آموزشیار  وی تأکید کرد: در این دوره انتخاب واحد، دانشجویان خارج از بازه زمانی انتخاب واحد استانی می

خدمات آموزشی )فارغ التحصیلی، امور آموزشی و ...( را انجام دهند. اما انتخاب واحد    شده و پرداخت شهریه و نیز سایر

 .دانشجویان صرفاً در بازه زمانی معرفی شده طبق جدول زمان بندی انتخاب واحد استانی قابل انجام است

ی و پرسش و پاسخ دانشجویان  دکتر عطارزاده ادامه داد: تشکیل "ستاد متمرکز پاسخگویی" برای پاسخگویی برخط و راهنمای

در سایت جدید فراهم و راهنمای الزم در صفحه اول سایت اطالع رسانی شده است. همچنین سامانه مدیریت پاسخگویی برای  

 .راهنمایی و پرسش و پاسخ واحد های دانشگاهی و رسیدگی فرایند محور به درخواست ها فراهم شده است

دید سامانه آموزشیار فعال و در دسترس دانشجویان و واحدهای دانشگاهی قرار خواهد  وی در پایان گفت: به مرور خدمات ج

 .گرفت

  

 خالصه مطالب

دانشگاه آزاد اسالمی از جمله دانشگاه هایی می باشد که هم به صورت با آزمون و هم براساس سوابق تحصیلی دانشجو می  

پرداختیم تا دانشجویان گرامی  انتخاب واحد دانشگاه آزاد زش تصویریپذیرد. به دلیل تقاضای باال، در این مقاله به ارائه آمو

بدون مشکل وارد سامانه آموزشیار شده و درخواست خود را نهایی نمایند. عالوه بر راهنما انتخاب واحد دانشگاه آزاد، در این  



 

 
 

اب واحد با آن ها رو به رو شوید مقاله به بررسی زمان بندی، نحوه پرداخت شهریه و خطاهایی که ممکن است در روند انتخ

نیز پرداختیم. چنانچه برای اولین بار قصد انتخاب واحد کردن در این دانشگاه را دارید به راحتی می توانید با طی کردن 

  مراحل گفته شده در مقاله فوق، درخواست خود را با موفقیت ثبت نمایید. توجه داشته باشید که نیازی به یادگیری نحوه انتخاب 

 .واحد برای ترم اول نخواهید داشت چرا که واحد های ترم اول تحصیلی توسط دانشگاه انتخاب می گردد

پس از مطالعه دقیق این مقاله، چنانچه در رابطه با راهنما انتخاب واحد دانشگاه آزاد سوال و یا ابهامی داشتید، می توانید با  

حاصل   )تنها از طریق تلفن ثابت و بدون کد( تماس  9099075307شماره    مشاوران مجرب مرکز مشاوره ایران تحصیل به 

فرمایید. کارشناسان ما به تمامی سواالت شما در رابطه با نحوه انتخاب واحد دانشگاه آزاد پاسخ خواهند داد. همچنین می توانید  

 .برای ما کامنت بگذارید. تمامی سواالت شما در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ داده خواهند شد

  

 


