
،یکی از مواردی است که برای هر فرد در دانشگاه و زمان تحصیل به وجود نشگاه آزادفراموشی شماره دانشجویی دا

کلیه دانشجویان می توانند     ایی که قادر نیست تا برخی از کارهای دانشجویی خود را بدون آن انجام دهد،آید به گونهمی

د مراجعه کنند و نسبت به دریافت شماره  برای بازیابی شماره دانشجویی دانشگاه آزاد خود به دانشگاه محل تحصیل خو

و همین طور   نحوه دریافت شماره دانشجویی دانشگاه آزاد دانشجویی آزاد اقدام کنند کنند. البته در این میان اطالع از

ی ساختار شماره دانشجویی دانشگاه آزاد برای همه افراد دانشجو در زمان پذیرش و قبولی در این دانشگاه شناخته شده الزام

 .به نظر می رسد

 .در ادامه قصد داریم به صورت جامع و کامل به بررسی و فرآیند بازیابی شماره دانشجویی بپردازیم

با توجه به اهمیت بازیابی شماره دانشجویی دانشگاه آزاد و لزوم اطالع از این امر بهتر است در این رابطه از کمک 

واند اطالعات الزم را در این رابطه در اختیار شما دوستان عزیز دانشجو  مشاوری خبره و آگاه کمک بگیرید. مشاوری که بت

به شما   دانشگاه آزاد قرار دهد و در بازیابی شماره دانشجویی دانشگاه آزاد و همین طور اطالع از ساختار شماره دانشجویی

دوست عزیز کمک کند. فقط کافیست با مشاوران تحصیلی ماهر در این زمینه تماس حاصل فرمایید تا اطالعات مورد نیاز  

 .خود را در این رابطه بدست آورید
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امکان بازیابی شماره دانشجویی برای شما دوست عزیز  شماره دانشجویی یا گم کردن کارت و یا فراموشی در صورت

 دانشجوی دانشگاه آزاد وجود ندارد

  

  بازیابی شماره دانشجویی دانشگاه آزاد

شماره دانشجویی هر دانشجو تا پایان دوره تحصیلی او ثابت و به نوعی منحصر به فرد خواهد  دانید همانطور که خودتان می

بود، بعد از انجام ثبت نام در دانشگاه محل تحصیل و دریافت کارت دانشجویی، دانشجو موظف است در حفظ این کارت و  

 .شماره دانشجویی خود دقت کند

طی شماره دانشجویی یا کارت دانشجویی خود را گم کند، در این بین اما طبیعی است که هر دانشجویی تحت هر شرای

 .دانشجویان باید نسبت به بازیابی شماره دانشجویی یا کارت خود اقدام کنند

قابلیت بازیابی شماره دانشجویی برای دانشجویان به صورت اینترنتی نیست زیرا شماره مذکور در تمام طول تحصیل فرد 

ان تحصیل خود در صورت گم کردن کارت دانشجویی خود باید به محل تحصیل خود به صورت یکی است و فرد در زم

 .حضوری مراجعه کند و نسبت به دریافت مجدد آن اقدامات الزم را انجام دهد

  

   لزوم بازیابی شماره دانشجویی دانشگاه آزاد چیست؟

 .دیگر همه می دانیم که شماره دانشجویی دانشگاه تا چه اندازه مهم است و چه کاربردهایی دارد

 .در واقع، یک دانشجو بدون شماره دانشجویی هیچ است و هیچ کاری نمی تواند انجام دهد

این موضوع از  اهمیت شماره دانشجویی برای دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی هم صدق می کند و 

 .اهمیت زیادی برای آن ها هم برخوردار است

 .اما گاهی بر اثر فراموشی و یا احیاناً گم کردن کارت دانشجویی امکان دسترسی به شماره دانشجویی برای فرد وجود ندارد

  .اینجاست که دانشجو به فکر بازیابی شماره دانشجویی دانشگاه آزاد می افتد

ل در ذهن وی ایجاد می شود که آیا واقعاً می توان برای بازیابی شماره دانشجویی دانشگاه آزاد اقدام  اما در این جا این سؤا

 کرد؟

 در اینصورت نحوه بازیابی شماره دانشجویی دانشگاه آزاد چگونه است و به چه صورت انجام می شود؟

ی شماره دانشجویی دانشگاه آزاد با شما دوست  در ادامه این نوشته به طور مفصل در رابطه با امکان یا عدم امکان بازیاب

 .عزیز صحبت می کنیم

پس یا ما همراه باشید تا اطالعات الزم را در رابطه با امکان پذیر بودن یا نبودن بازیابی شماره دانشجویی دانشگاه آزاد 

  .اسالمی دریافت کنید

  



  

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید  آزاد اسالمی سایت ثبت نام نقل و انتقاالت دانشگاه برای ورود به

  

  آیا می توان برای بازیابی شماره دانشجویی دانشگاه آزاد اقدام کرد؟

در رابطه با بازیابی شماره دانشجویی دانشگاه آزاد باید خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم که به هیچ وجه امکان بازیابی  

 .دوست عزیز دانشجو وجود ندارد شماره دانشجویی دانشگاه آزاد برای شما

 .زیرا شماره دانشجویی تا پایان مدت تحصیل شما ثابت است و هیچ تغییری نمی کند

 .یعنی این گونه نیست که شما یا مدیر گروهتان بتوانید آن را تغییر دهید

محل تحصیالتان است و  تنها چیزی که می توان آن را تغییر داد رمز عبور ورود به پنل دانشجویی سایت دانشگاه آزاد

 .الغیر

اما این که چگونه می توان برای تغییر رمز عبور ورود به پنل دانشجویی سایت دانشگاه آزاد اقدام کرد موضوعی است که 

 .می توانید از مشاوری خبره و کاردان در رابطه با آن جویا شوید

می توانند در این رابطه کمک مؤثری برای شما باشند و شما دوست عزیز را با نحوه   تحصیل ایران مشاوران مجموعه

 .محل تحصیلتان آشنا کنند سایت دانشگاه آزاد بازیابی رمز عبور ورود به پنل کاربری در

پس اگر در رابطه با بازیابی رمز عبور ورود به پنل کاربری خود در سایت دانشگاه آزاد محل تحصیل مشکلی داشتید و از 

 .حاضر در تیم مشاوره ما تماس حاصل فرمایید  نحوه انجام آن مطلع نبودید می توانید با مشاوران

  

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید  ورود به سامانه آموزش آنالین دانشگاه آزاد اسالمی برای

  

  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%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/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%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/imsmap-iauec-ac-ir/


 

  

  

  کاربردهای شماره دانشجویی آزاد چیست؟

شاید تاکنون این سؤال به ذهن شما دوست عزیز نیز رسیده باشد که کاربردهای شماره دانشجویی دانشگاه آزاد چیست و چه 

 استفاده هایی می توان از آن کرد؟

د عرض کنیم که شماره دانشجویی دانشگاه آزاد کاربردهای زیادی برای یک دانشجوی مشغول به تحصیل در این دانشگاه بای

 .دارد

به طور مثال، اگر دانشجو بخواهد وارد پنل کاربری خود در سایت دانشگاه شود و برای انتخاب واحد و یا حذف و اضافه و  

 .به داشتن شماره دانشجویی نیاز دارد حتی واریز شهریه دانشگاه خود اقدام کند

 .حتی برای رزرو غذا از طریق سامانه تغذیه دانشگاه هم به داشتن این شماره دانشجویی نیاز است

در مجموع شماره دانشجویی چیزی است که بدون داشتن و اطالع از آن کار یک دانشجو لنگ است و نمی تواند کارهای  

 .خود را در دانشگاه پیش ببرد

 .نتیجه، همواره در به خاطرسپاری این شماره کوشا باشید و آن را از یاد نبرید در

  



  

   ساختار شماره دانشجویی دانشگاه آزاد چگونه است؟

آیا اطالعی از ساختار شماره دانشجویی دانشگاه آزاد دارید؟ آیا می دانید ساختار شماره دانشجویی دانشگاه آزاد چگونه 

 است؟

در رابطه با ساختار شماره دانشجویی دانشگاه آزاد باید خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم که شماره دانشجویی دانشگاه  

 .آزاد ده رقمی است

از دانشجویان در زمان قبولی و پذیرش در دانشگاه آزاد این شماره ده رقمی را دریافت می کنند و آن را تا  در واقع، هر یک 

 .اتمام زمان تحصیل خود دارند

  

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید سامانه سیدا دانشگاه آزاد آزمون های آنالین برای ورود به

  

  

   نحوه دریافت شماره دانشجویی دانشگاه آزاد چگونه است؟

ورود به دانشگاه باید از آن مطلع باشد از جمله موضوعاتی که هر فرد دانشجوی دانشگاه آزاد در زمان قبولی و در بدو 

 .نحوه دریافت شماره دانشجویی دانشگاه آزاد است

آیا اطالعی از نحوه دریافت شماره دانشجویی دانشگاه آزاد دارید؟ آیا می دانید چگونه می توانید برای دریافت این شماره 

 ت است؟اقدام کنید و نحوه دریافت شماره دانشجویی دانشگاه آزاد به چه صور

در واقع، هر دانشجو باید بداند که آیا نحوه دریافت شماره دانشجویی دانشگاه آزاد به صورت اینترنتی است یا این که نه وی  

 .باید به صورت حضوری به دانشگاه محل قبولی مراجعه کند و برای دریافت شماره دانشجویی اقدام کند

جویی دانشگاه آزاد ندارید می توانید با مشاوران حاضر در تیم مشاوره  در صورتی که اطالعی از نحوه دریافت شماره دانش

 .ایران تحصیل در این رابطه تماس حاصل فرمایید

تیم مشاوره ایران تحصیل می توانند اطالعات خوبی را در رابطه با نحوه دریافت شماره دانشجوی دانشگاه آزاد در اختیار  

 .شما عزیزان دانشجو قرار دهند

  

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید ه و شرایط انتقالی دانشگاه آزاد بدون کنکورزمان نحو اطالع از برای

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%a7-%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%b3%db%8c%d8%af%d8%a7-%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%b3%db%8c%d8%af%d8%a7-%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%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


  

  

  کارت دانشجویی آزاد چه زمانی برای فرد دانشجو صادر می شود؟

از جمله سؤاالتی که ممکن است برای هر فردی که به تازگی در دانشگاه آزاد اسالمی پذیرفته شده است پیش بیاید این است 

 ویی آزاد چه زمانی برای فرد دانشجو صادر می شود؟که کارت دانشج

آیا این کارت مهم در همان روز اول ورود به دانشگاه برای دانشجو صادر و در دسترس وی قرار می گیرد یا این که نه  

 مدتی بعد از شروع تحصیل و ورود به دانشگاه آزاد می توان کارت دانشجویی را دریافت کرد؟

ست که از طریق برقراری تماس با مشاوران حاضر در تیم مشاوره ایران تحصیل می توانید از پاسخ این ها همه سؤاالتی ا

 .صحیح آن مطلع شوید

مشاوران مجموعه ایران تحصیل اطالعات خوب و جامعی را در رابطه با زمان دریافت کارت دانشجویی در اختیار شما  

 .دوست عزیز همیشه همراه قرار دهند

  

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید می در دوره مهر ماهزمان و نحوه اعالم نتایج دانشگاه آزاد اسال ازبرای اطالع 

  

  فراموشی شماره دانشجویی دانشگاه ازاد

در صورتیکه دانشجو، شماره دانشجویی خود را فراموش کند برای بازیابی شماره دانشجویی خود در اولین فرصت باید به 

 .واحد آموزش دانشگاه خود مراجعه کرده و شماره دانشجویی خود را بازیابی کند

از طریق سایت آموزشیار به   تواندبا در نظر گرفتن که شماره دانشجویی هر فرد منحصربه فرد است، فرد دانشجو نمی

 .شماره دانشجویی خود اقدام کند  برای بازیابیedu.iau.ac.ir  آدرس اینترنتی

های دیگر هم به این مورد اشاره کردیم فرد باید به صورت حضوری به محل تحصیل خود مراجعه همانطور که در بخش

 .بدهد کند و درخواست کتبی

  

   چگونه می توان برای دریافت کارت دانشجویی اقدام کرد؟

یکی از مباحث بسیار مهمی که برای دانشجویان تازه وارد به دانشگاه آزاد اسالمی مطرح می شود این است که چگونه می  

 توان برای دریافت کارت دانشجویی دانشگاه آزاد اقدام کرد؟ 

این که نه دانشگاه راه دیگری مثالً ارسال پستی را برای دادن کارت دانشجویی به آیا نیازی به مراجعه حضوری هست یا 

 دانشجویان تازه پذیرفته شده در دانشگاه آزاد در نظر گرفته است؟

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%85%db%8c%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%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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از آن جایی که اطالع از این موضوع برای هر فرد دانشجوی دانشگاه آزاد مهم است می توانید برای یافتن پاسخی قانع کننده  

 .از طریق تیم مشاوره ایران تحصیل اقدام فرماییدبرای آن 

مشاوران ما می توانند با توجه به تغییرات احتمالی در نحوه دادن کارت دانشجویی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد  

 .اطالعات خوبی را در این رابطه در اختیار شما دوستان عزیز قرار دهند

رائه تمامی اطالعات الزم در رابطه با نحوه دادن کارت دانشجویی دانشجویان  کافیست با آن ها تماس بگیرید تا با ا

 .جدیدالورود آزاد در خدمت شما دوستان عزیز باشند

  

 .این صفحه کلیک کنید PDF کاربران گرامی برای دانلود فایل

  

 سخن آخر 

ند که این شماره دانشجویی برای هر فرد دانشجویان دانشگاه آزاد هرکدام از یک شماره دانشجویی منحصر به فرد برخوردار

گیرد، اما  نشان دهنده هویت در دانشگاه است و به نوعی تمامی امور مربوط به شخص در دانشگاه با این شماره انجام می

طبیعی است و شاید برای هر فردی این مسئله به وجود بیاید که کارت دانشجویی خود را گم کند و یا شماره دانشجویی خود 

 .فراموش کند را

معموال تمامی دانشجویان برای دریافت شماره دانشجویی خود باید به سایت آموزشیار مراجعه کرده و نسبت به دریافت اقدام  

فرد قادر نیست در این سایت اقدامی انجام دهد و همانطور که  دانشگاه آزاد  فراموشی شماره دانشجویی کنند اما در صورت

های دیگر هم به آن اشاره شد باید به صورت حضوری به بخش آموزش دانشگاه مراجعه کرده و نسبت به بازیابی  در بخش

 .شماره یا کارت دانشجویی اقدام کند

 .ما در سایت ایران تحصیل مشاوره بگیرید توانید از همکاراندر صورتیکه در این باره با مشکل روبرو شدید می

  

 


