
 

 
 

ان هنگام ورود به سامانه آموزشیار با چالش را چگونه برطرف کنیم؟ بسیاری از دانشجوی مشکل ورود به سامانه آموزشیار

آموزشیار،  403های متعددی روبرو می شوند. بسیاری به دنبال دریافت پاسخ این سوال هستند که به هنگام مشاهده خطای 

»در حال حاضر امکان ورود شما به سامانه وجود ندارد«، »هنگام ایجاد شناسه کاربری خطا رخ داده است« و غیره چیکار  

 حل برای برطرف کردن خطای آموزشیار و مشکالت سامانه آن وجود دارد؟ اید کنیم؟ چند راهب

وجود مشکل در هنگام ورود به سامانه آموزشیار ممکن است موجب اختالل در روند تحصیل دانشجویان شود. به همین دلیل 

  .ادامه این مطلب به آنها خواهیم پرداخت برای رفع مشکل ورود به سامانه آموزشیار راهکارهایی ارائه کرده ایم که در

  

 مشکل ورود به سامانه آموزشیار 

تجربه کرده اند و از آنجا که بیشتر امور    مشکل ورود به سامانه آموزشیار را بسیاری از دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد

این سایت انجام می شود، وجود هر دانشجویی مانند انتخاب واحد، پرداخت شهریه ، اعتراض به نمرات و … از طریق 

 .گونه مشکلی در ورود به سامانه می تواند موجب اختالل در روند تحصیل دانشجو شود

کار  ها به دلیل تازه شوند. اصوال آندر حال حاضر دانشجویانی وجود دارند که با مشکل ورود به سامانه آموزشیار مواجه می

دانند چگونه خطای آموزشیار را برطرف کنند. سامانه د و به صورت کلی نمیبودن با این سامانه آشنایی کامل ندارن

شود. به خصوص اگر تعداد های دیگر با مشکالت و خطاهای زیادی روبرو میآموزشیار نیز مانند تمام سامانه

یابد. به همین دلیل کنندگان آن در محدوده زمانی خاصی مانند انتخاب واحد، مشاهده نمرات ترم و غیره افزایش میمراجعه

آموزشیار، »در حال حاضر امکان ورود شما به سامانه وجود ندارد«،  403دانشجویان با خطاهای مختلفی مانند خطای 

 .شوند»هنگام ایجاد شناسه کاربری خطا رخ داده است« و غیره مواجه می

ترین مشکل ورود به همین دلیل قصد داریم عمده های مهم دانشگاه آزاد است. بهاز آنجا که این سامانه جزو یکی از سامانه

 .سامانه آموزشیار را برطرف کنیم تا دانشجویان بتوانند با خیال راحت وارد این سامانه شوند
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 .کلیک کنید مشاهده نمرات در آموزشیار برای کسب اطالعات بیشتر در مورد

  

  انواع مشکل ورود به سامانه آموزشیار

ها در  آن شوند. به طوری که دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد به هنگام کار با این سامانه دچار مشکالتی می

کنند که هر  و غیره صحبت می 403های متعددی در مورد مشکل ورود به سامانه آموزشیار، انتخاب واحد، خطای گزارش

ترین خطای آموزشیار اشاره کنیم تا از مهم 3ای دارد. حال در زیر قصد داریم به حل جداگانه کدام از مشکالت برای خود راه

 .توانند شما را بیشتر راهنمایی کنندیل تجربه باال در این زمینه میکه کارشناسان ایران تحصیل به دل
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  سامانه آموزشیار 403خطای 

 403باشد. این خطا در واقع اصطالح آموزشیار می 403ترین مشکل ورود به سامانه دانشگاه آزاد، خطای یکی از مهم

Forbidden Error است که در آن وب سرور IP  به صفحه ممنوع کرده است. در این روش شما شما را برای دسترسی

ها باعث بسته شدن های سیستم خود را غیرفعال کنید. زیرا آن ویروسبرای حل کردن مشکل باید فیلترشکن، پراكسي و آنتی

ز ها برای اتصال به سامانه دانشگاه آزاد الزم هستند. البته اگر شما اشوند که این پورتمی 1935و  443، 80های پورت

 مرورگر   Aloha طریق گوشی آیفون قصد دارید وارد سامانه آموزشیار شوید بهتر است به جای استفاده از مرورگر

firefox را جایگزین کنید. 

توانید مشکل ورود به سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد را  حال با انجام این کارها و بازآوری زبانه سایت آموزشیار می

آموزشیار با کارشناسان ایران تحصیل   403توانید برای راهنمایی بیشتر خطای ین صورت میبرطرف کنید. در غیر ا

 .صحبت کنید

  

 اطالعیه 

جهت ورود، در بخش نام کاربری سامانه آموزشیار باید شماره دانشجویی یا کد استادی و در بخش رمز عبور نیز باید کد  

 .ملی درج شود

  

 حاضر" در سامانه آموزشیار مشکل "عدم امکان ورود در حال 

برخی از دانشجویان و اساتید به هنگام ورود به سامانه آموزشیار با خطای »در حال حاضر امکان ورود شما به سامانه 

 :دهدشوند که تاکنون موارد زیادی از آن گزارش شده است. این خطا معموال به دو دلیل زیر رخ میوجود ندارد« مواجه می

 محدودیت زمانی

دانشگاه آزاد برای انجام برخی امور مختلف مانند انتخاب واحد و مشاهده نمرات ترم که منجر به ایجاد ترافیک باال در  

بندی دانشجویان تهران تنها در محدوده زمانی  بندی خاصی را انجام داده است. مثال طبق همین زمانشود، زمانسایت می

های دیگر در تاریخ مشخص  انتخاب واحد وارد شوند و دانشجویان شهرستانتوانند به سامانه آموزشیار برای خاصی می

دهند. لذا اگر دانشجویان در خارج از محدودیت زمانی خود به سایت آموزشیار مراجعه کنند لذا دیگری این کار را انجام می

این دقت کنید که تنها در محدوده  با خطا »در حال حاضر امکان ورود شما به سامانه وجود ندارد« مواجه خواهند شد. بنابر

 .زمانی خاص خودتان به سامانه آموزشیار مراجعه کنید

 عادی نبودن وضعیت تحصیلی دانشجو



 

 
 

 .تواند وارد سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد شودالتحصیل شده باشد نمیدر صورتی که دانشجو فارغ

حساب مالی خود به امور این صورت ابتدا برای تسویه چنین اگر دانشجو در ترم قبلی خود مرخصی گرفته باشد. درهم

شهریه دانشگاه مراجعه کند و به کارشناس رشته خود در اداره ثبت اعالم کند که وضعیت تحصیلی آن را در سایت دانشگاه  

 .آزاد عادی کند. در غیر این صورت مشکل آموزشیار همچنان برای او باقی خواهد ماند

ها به پایان رسیده است با مشکل »در حال حاضر امکان ورود شما به سامانه وجود ندارد« وات آنالبته دانشجویانی که سن

ها برای حل این خطای آموزشیار باید در پرتال قبلی )سیستم خدمات دانشجویی( خود درخواست  مواجه خواهند شد. آن 

کند که در این صورت برای تسویه موافقت میها کمیسیون اتمام سقف سنوات بدهند. سپس شورای دانشگاه با درخواست آن

شهریه به امور شهریه دانشگاه مراجعه کنند. بعد از آن نیز به کارشناس رشته خود در اداره ثبت رجوع کرده و از او 

 .ها را عادی کندبخواهند که وضعیت تحصیلی آن

 

 .کلیک کنید دریافت شماره دانشجویی دانشگاه آزادجهت 

  

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

  ربریمشکل سامانه آموزشیار در هنگام ایجاد شناسه کا 

اگر دانشجویان به هنگام ورد به سامانه با مشکل »هنگام ایجاد شناسه کاربری خطا رخ داده است« مواجه شدند باید بدانند که  

ها نیست. بلکه مشکل آموزشیار است و بهتر است در ساعات دیگری برای ورود به سامانه دانشگاه  این مشکل از جانب آن

 .دهدمواقع به دلیل ترافیک باال در سایت این خطا رخ میآزاد اقدام کنند. زیرا در اکثر 

های حل حال اگر در ساعات دیگری به سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد مراجعه کردند و دوباره این مشکل را دیدند، آنگاه راه

 :زیر را برای این مشکل در نظر بگیرند

 .ها دقت کنندانگلیسی به کوچک و بزرگ بودن آن اعداد را به انگلیسی وارد کنند و به هنگام درج حروف  •
کنند. زیرا برخی از دانشجویان رمز عبور خود را تغییر مطمئن باشند که کد کاربری و رمز عبور خود را درست وارد می  •

کنند که در این صورت با خطای آموزشیار »هنگام ایجاد شناسه  دهند و اشتباهی رمز عبور قبلی خود را وارد می می
 .شوندربری خطا رخ داده است« مواجه می کا

توانند با کارشناسان ایران تحصیل صحبت کنند تا  کوکی مرورگر خود را به صورت کامل پاک کنند که برای این کار می •
 .ها شما را بیشتر راهنمایی کنندآن

ها را  ورت سایت آموزشیار آن ها فعال باشد حتما آن را خاموش کنند. زیرا در این صآن VPN در صورتی که فیلترشکن یا •

 .دهدگیرد و از این طریق اجازه ورود به سایت را نمی کاربر خارج از کشور در نظر می 
در صورتی که برای چندمین بار با این خطای آموزشیار مواجه شدید بهتر است با زدن دکمه فراموشی رمز عبور یک   •

ر جدید مشکل آموزشیار »هنگام ایجاد شناسه کاربری خطا رخ  رمز عبور جدید درست کنید. حال اگر با ایجاد رمز عبو
داده است« شما حل نشد، آنگاه از طریق سیستم تیکتینگ درخواست بازگردانی رمز عبور خود به حالت پیش فرض را ثبت  

 .کنید
 .مرورگر خود را جهت ورود به سامانه عوض کنید •
 .نشود. در این مواقع بهتر است با سیستم نیز امتحان کنیدممکن است در برخی مواقع سایت آموزشیار با گوشی باز  •
با کارشناس رشته خود تماس بگیرید تا وضعیت تحصیلی شما را مشاهده کنند و در صورت بروز مشکل آن را به شما   •

 .اطالع دهند

انید برای راهنمایی  توحال اگر با هیچ یک از موارد باال نتوانستید مشکل ورود به سامانه آموزشیار را برطرف کنید می

 .بیشتر با کارشناسان ایران تحصیل در تمام ساعات شبانه روز تماس بگیرید



 

 
 

 

 .کلیک کنید انتخاب واحد ورودی های جدید دانشگاه آزادجهت اطالع از 

  

 رفع مشکل ورود به سامانه آموزشیار 

را کنترل ورود به سایت آموزشیار با مشکل روبرو می شوید، باید ابتدا موارد زیر  در مجموع می توان گفت چنانچه جهت

کنید و در صورتی که باز هم در بخش ورود مشکل داشتید، با کارشناسان پشتیبانی آموزشیار تماس گرفته و راهنمایی های  

  .الزم را از آن ها دریافت کنید

ور  دانشجویان و اساتید جهت ورود به سایت آموزشیار باید در ابتدای نام کاربری، کد واحد دانشگاهی را درج نمایند. به ط  .1
است و الزم است در ابتدای شماره دانشجویی که به عنوان نام کاربری استفاده می   139مثال کد دانشگاه آزاد یادگار امام  

شود، درج گردد. یکی از علت های مشکل در ورود به سامانه آموزشیار بسیاری از دانشجویان و اساتید نیز درج نکردن  
 .کد دانشجویی می باشد

 .کاربری و رمز عبور اعداد به انگلیسی درج شوددر قسمت نام  .2

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

 .از صحت نام کاربری و رمز عبور خود اطمینان حاصل کنید .3
از یک مرورگر دیگر جهت ورود به سامانه آموزشیار استفاده کنید، به طور مثال اگر مرورگر شما فایرفاکس است، بهتر   .4

 .است مرورگر کروم را نیز امتحان نمایید
 .مرورگر مورد استفاده خود را پاک کنیدکوکی  .5
چنانچه از فیلترشکن استفاده می کنید، چند دقیقه پیش از ورود به سامانه آموزشیار باید آن را غیرفعال کنید تا آی پی شما   .6

 .برای سامانه آموزشیار ناشناس نباشد
 .امتحان کنیدچنانچه با گوشی مشکل ورود به سامانه آموزشیار را دارید، با کامپیوتر نیز  .7

  

 .کلیک کنید آموزشیار حذف و اضافه در سامانهبرای کسب اطالع از شرایط 

  

 تماس با پشتیبانی برای رفع مشکل ورود به سامانه آموزشیار 

چنانچه با راهکارهایی که اشاره شد، باز هم در ورود به سایت آموزشیار موفق نبود، باید با واحد پشتیبانی سامانه تماس  

ه آموزشیار از طریق تماس تلفنی با شماره  گرفته تا راهنمایی های الزم را دریافت کنید. ارتباط با پشتیبانی سامان

 ..امکان پذیر خواهد بود pasokh.iau.ac.irو یا ورود به سایت  021 – 91070065

کارشناسان پشتیبانی سامانه آموزشیار در ساعات اداری پاسخگوی اساتید و دانشجویان می باشند. قابل ذکر است در صورت  

  .ید با مشاوران ایران تحصیل ارتباط برقرار کنیدعدم دسترسی به پشتیبانی رسمی، می توان

  

 جدیدترین اخبار پیرامون سامانه آموزشیار

 فرآیند انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد با رونمایی از نسخه جدید سایت آموزشیار آغاز شد

دانشگاه آزاد اسالمی با بیان  به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، ایمان عطار زاده مدی رکل توسعه شبکه علمی هوشمند 

بندی انتخاب واحد  شهریور بر اساس جدول زمان  ۱۲دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی از شنبه  واحد این که فرایند انتخاب

و نسخه آزمایشی سامانه  edu.ir آموزشیار به آدرس جدید سایت استانی آغاز شده است، گفت: همزمان با این فرایند، نسخه

 .شیار نیز رونمایی و در اختیار تمام دانشجویان قرار گرفتجدید آموز

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

 .ها نیز فعال می شود برای سایر استان

 کناختالل در سامانه آموزشیار و تاخیر در پرداخت وام ودیعه مس

https://irantahsil.org/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d9%88-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%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/


 

 
 

ای از دانشجویان قصد انتخاب واحد دارند متاسفانه دانشگاه آزاد اقدام به بروزرسانی سیستم آموزشیار کرده و به علت  عده

 .به روز رسانی هیچ یک از دانشجویان دسترسی به سیستم فوق را ندارند

 

 اطالعیه 

وزشیار، مشکالت ورود به سامانه آموزشیار را دانشجویان و اساتید می توانند از طریق تماس با کارشناسان پشتیبانی آم

 .برطرف کنند

  

 خالصه مطلب

آغاز کرده است و  1399های جدید دانشگاه آزاد است که فعالیت خود را از سال تحصیلی  سامانه آموزشیار یکی از سامانه

امور مختلف دانشجویی، شهریه، انتخاب  امکانات بسیاری در اختیار محصلین قرار می دهد. دانشجویان آزاد نیز برای انجام 

کنند. حال در این میان دانشجویانی وجود دارند که  واحد، حذف و اضافه، مشاهده نمرات و غیره به این سامانه مراجعه می

  .شوند به هنگام ورود به این سامانه با خطای آموزشیار مواجه می



 

 
 

ها را برطرف  فیلترشکن یا مراجعه در ساعات دیگر به این سامانه آن توانند با خاموش کردن  در اکثر مواقع دانشجویان می

توانند مشکل آموزشیار خود را حل کنند، باید با پشتیبانی سامانه تماس بگیرند. حال اگر   ها نمی کنند. اما در مواقعی که آن

توانید از تجربه کارشناسان    رطرف کنید، میشما بعد از مطالعه مقاله باال نتوانستید مشکل ورود به سامانه دانشگاه آزاد را ب

 .ایران تحصیل استفاده نمایید

  

 .کنید کلیک جهت دانلود این مقاله 

  

  

  

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/09/مشکل-ورود-به-سامانه-آموزشیار.pdf

