
 

 
 

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

عالوه بر نام کاربری و    ت و دانشجویان برای ورود به آناستفاده می کنند. در واقع، این سامانه دارای امکانات زیادی اس

رمز عبور باید کد دریافتی از اپلیکیشن آی گپ را نیز وارد سیستم نمایند. اما، ممکن است که برخی از دانشجویان با نحوه  

 . ، آشنا نباشندورود به آموزشیار بدون نیاز به کد آی گپ 

ار بدون نیاز به کد آی گپ چگونه است، در ادامه مقاله اگر شما هم جز این افراد هستید و نمی دانید که نحوه ورود به آموزشی

  .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

 معرفی سایت آموزشیار دانشگاه آزاد 
برای رسیدگی به امور دانشگاهی و ارائه تسهیالت به   های پر متقاضی کشور است که  دانشگاه آزاد یکی از دانشگاه

است. این دانشگاه از واحدهای زیادی  به نام سامانه آموزشیار راه اندازی کرده  ای جامع و یکپارچهدانشجویان خود سامانه 

 .کنندشده که هر کدام زیر نظر سامانه جداگانه و مختص به خود تحت عنوان سامانه سیدا فعالیت می   تشکیل

حاضر این است و در حال اندازی شده سامانه آموزشیار برای هماهنگی سیستماتیک بین تمام واحدهای دانشگاه آزاد راه

 .استسامانه با همکاری آی گپ امکاناتی را برای دانشجویان فراهم کرده 

  

 . بر روی لینک کلیک کنید سایت آموزشیار دانشگاه آزادجهت ورود به  

  

حاضر برای  اندازی شد، در حال سازی و رفاه دانشجویان و اساتید راه  سایت آموزشیار که بعد از سایت سیدا برای هماهنگ 

 :اند ازدهد که این امکانات عبارت  ارائه و توزیع بهتر خدمات نوین آموزشی، امکاناتی را ارائه می

 برنامه های نیمسال تحصیلی  •
 در ترم جاری و آیندهگروه های درسی ارائه شده  •
 ارزشیابی اساتید  •
 شرایط دریافت خوابگاه دانشجویی  ارائه •
 انجام امور فارغ التحصیالن  •
 انتخاب واحد و ثبت نام دروس  •
 ارائه برنامه کالسی •
 مشاهده نمره ها  •
 وام دانشجویی دانشگاه آزاد  ثبت درخواست های مختلف از جمله درخواست •
 …و •
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صورت   آموزشی از جمله ارسال درخواست دانشجویان برای دریافت گواهی اشتغال به تحصیل بهبر این خدمات عالوه   

صورت هماهنگ از  الکترونیکی از طریق این سامانه انجام می شود. از سوی دیگر برگزاری امتحانات تئوری و عملی به 

 .جمله امکانات این سامانه است

ها نمی   د به سامانه آموزشیار نیاز به کد آی گپ دارند و بسیاری از آندر حال حاضر بسیاری از دانشجویان برای ورو

همین دلیل در ادامه به بررسی نحوه ورود به   توانند وارد این سامانه شوند و با مشکالتی در این رابطه مواجه هستند. به 

 .سامانه آموزشیار بدون نیاز به کد آی گپ خواهیم پرداخت

 

 انشگاه آزاد سامانه پیامکی آی گپ د
  اندازی شد، تاکنون امکانات بسیاری در اختیار دانشجویان قرار داده است و در حالراه   1399سامانه آموزشیار که از سال  

رسان آی گپ، دانشجویان برای ورود به سامانه ملزم به دریافت کد تأییدیه ورود به سامانه احراز  حاضر در همکاری با پیام 

 .اند رسان شده پیامهویت از طریق این 



 

 
 

شدن نصب آی گپ دچار مشکل شده و از   علت اجباریرسان دانشجویان بسیاری به نام در این پیام با الزامی شدن ثبت  

دانشجویانی که جهت انتخاب واحد به سامانه   1400از آغاز نیمسال تابستان نصب آن خودداری کردند. گفتنی است  

 .با مشکل احراز هویت در ای گپ مواجه شدند آموزشیار مراجعه کرده بودند،

کنند و برخی از اشتباه بودن کد   اند که پیام کد تایید را دریافت نکردند یا با تاخیر دریافت می برخی از دانشجویان اعالم کرده

نیاز به کد آی گپ وارد  دنبال راهی باشند تا بتوانند بدون  ارسالی شاکی بودند. این مسئله باعث شد که بسیاری از افراد 

 .سامانه آموزشیار شوند که در ادامه راهنمای ورود به سامانه آموزشیار بدون نیاز به کد آی گپ را ارائه خواهیم کرد

  

 نحوه ورود به سامانه آموزشیار بدون نیاز به کد آی گپ 
ریق مرورگر کامپیوتر خود وارد  گپ را بر روی گوشی خود ندارید و قصد دارید از ط چنانچه امکان نصب برنامه آی

را جستجو   web.igap.net ی تحت وب برنامه آی گپ مراجعه کنید. برای اینکار کافی است آدرسسامانه شوید، به نسخه

 .نموده و از طریق آن بدون نصب برنامه وارد سایت شوید

موبایل شما از نوع آیفون است یا می  توان وارد سامانه آموزشیار شد. چنانچه در حال حاضر بدون نصب آی گپ نیز می  

تاپ یا کامپیوتر وارد سایت آموزشیار بشوید و امکان نصب ای گپ را ندارید، به آموزش زیر دقت  خواهید به وسیله لپ  

 .کنید

  

 اطالعیه 

و از طریق   دانشجویانی که امکان نصب آی گپ را ندارند یا از گوشی آیفون استفاده می کنند، می توانند بدون نصب آی گپ 

  .نسخه تحت وب آی گپ وارد سامانه شوند

  

  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 تلفن همراه و یا edu.iau.ac.ir در مرحله اول، شما باید ابتدا سایت آموزشیار به نشان الکترونیکی  

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

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


 

 
 

 

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



 

 
 

 

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

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

                                                                                              .را بزنید next  و سپس گزینه



 

 
 

 

ده به تلفن همراه خود را وارد کنید. سپس، صفحه آموزشیار برای شما  در نهایت، پس از انجام مرحله باال، باید کد ارسال ش

باز می گردد. الزم به ذکر است تا بدانید که اگر بنا به هر دلیلی رمز عبور خود را گم کرده و یا فراموش کرده اید، نگران 

  .نباشید. زیرا، می توانید از طریق مطالعه مقاله زیر آن را بازیابی کنید

  

 اطالعیه 

یک پیام رسان ایرانی است که فقط روی موبایل نصب می شود. اگر نمی خواهید آی گپ را نصب کنید از نسخه وب   آی گپ

 .آن به سادگی می توانید استفاده نمایید

  

 جدیدترین اخبار پیرامون سایت آموزشیار 

 شدگان ارشد دانشگاه آزاد نام پذیرفته امروز، آخرین مهلت ثبت 



 

 
 

دانشگاه آزاد اسالمی امروز پایان   ۱۴۰۰شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال    م مجازی پذیرفتهنا   فرآیند ثبت

  .توانند جهت ثبت نام به سامانه آموزشیار مراجعه نمایند شدگان می  پذیرد. همه پذیرفتهمی

 نام از شنبهثبتاعالم مبلغ پرداختی اولیه پذیرفته شدگان آزمون ارشد آزاد/ آغاز 

هزار   ۲۵۰میلیون    ۲آزاد اسالمی در بدو ورود به دانشگاه و فقط در نیمسال اول باید مبلغ   دانشگاه آزمون ارشد شدگان پذیرفته

 .آموزشیار پرداخت کنند سامانه لایر به عنوان هزینه خدمات آموزشی در

 

 . ی لینک مربوطه کلیک نماییدبر رو بازیابی رمز عبور و نام کاربری آموزشیارجهت مطالعه مقاله 

  

 خالصه مطلب

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

کنیم. به یاد داشته باشید که شما می توانید به جای استفاده از اپلیکیشن آی گپ، از نسخه تحت وب آی گپ استفاده کنید. اگر در  
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ی دارید و یا به کمک احتیاج دارید، می توانید با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار  هر یک از مراحل زیر سوال

  .کنید. همکاران ما در سریع ترین زمان ممکن به شما عزیزان پاسخ خواهند داد
  

 . کنید  کلیکجهت دانلود پی دی اف مقاله 
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