
 

 
 

ان می توانند برای انجام امور فراهم شده است و کلیه دانشجوی ورود به سایت آموزشیار دانشگاه آزاد در حال حاضر امکان

 ر دانشگاه آزاددقت داشته باشید که با ورود به سیستم آموزشیا .شوندedu.ia.ac.ir دانشگاهی خود وارد این سامانه به آدرس 

را انجام دهید. البته  یز شهریه، دریافت برنامه درسیانتخاب واحد، وارمی توانید تمامی امور مربوط به دروس خود از جمله 

قبل از هر چیز باید با راهنمای ورود به سایت آموزشیار دانشگاه آزاد آشنایی الزم را پیدا کنید و مراحل الزم را برای ورود  

 .به این سامانه طی نمایید

آزاد برای هر یک از دانشجویان الزامی و مهم به نظر  با توجه به این که آشنایی با نحوه ورود به سامانه آموزشیار دانشگاه 

برای  .می رسد، از این رو کمک خواستن از مشاوری کاردان و خبره در این رابطه می تواند بسیار کارساز و مفید باشد

با بخش   سهولت کسب اطالعاتی در رابطه با نحوه ثبت نام و ورود به سیستم آموزشیار دانشگاه آزاد و همین طور شیوه کار

با تیم مشاوره خبره و کاردان آکادمی ایران   9099075307های مختلف این سامانه می توانید از طریق تماس با شماره 

  .تحصیل در ارتباط باشید تا راهنمایی های الزم را به شما عزیزان ارائه دهند

  

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/
http://edu.iau.ac.ir/


 

 
 

 



 

 
 

  

 در رابطه با سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد چه می دانید؟ 

که می دانید دانشگاه آزاد اسالمی یکی از بزرگ ترین و بهترین دانشگاه های ایران به شمار می رود که هر ساله  همان طور 

از آن جایی که شمار دانشجویان این دانشگاه باالست، باید راهی برای هماهنگ   .تعداد زیادی از دانشجویان را جذب می کند

 .که در نهایت تصمیم به راه اندازی سامانه آموزشیار آزاد گرفته شدسازی تمامی واحدهای دانشگاهی اندیشیده می شد 

بدین ترتیب دیگر خبری   .که تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد امکان استفاده از آن را دارند edu.ia.ac.ir سامانه ای به نشانی

ا ورود به سامانه آموزشیار آزاد کلیه  از اتالف وقت دانشجویان برای انجام کارهای دانشجویی شان نیست و آن ها می توانند ب

 .اقدامات الزم برای انتخاب واحد، واریز شهریه و همین طور دریافت برنامه درسی را انجام بدهند

 

 .وارد سامانه مربوطه شوید زمان و نحوه ثبت نام وام دانشجویی دانشگاه آزادبرای اطالع از 

  

  بخش ها و امکانات مختلف سایت آموزشیار دانشگاه آزاد

و فراهم شدن امکان ورود به سامانه آموزشیار آزاد،  edu.ia.ac.ir آموزشیار آزاد به آدرستا قبل از راه اندازی سایت 

شوند و اقدامات الزم را در این سامانه انجام   سامانه سیدادانشجویان برای انجام کارهای دانشگاهی خود می توانستند وارد 

 .دهند

 :در سامانه آموزشیار آزاد امکانات مختلفی قرار داده شده است که از میان آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%85-%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/
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/


 

 
 

 امکان حذف و اضافه دروس دانشگاهی •
 ش امور فارغ التحصیالن دانشگاهبخ •
 ارائه لیست درس های رشته تحصیلی دانشجو  •
 تاریخ تعیین شده برای برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد  •
 امکان ارزشیابی اساتید و سنجش عملکرد آن ها  •
 بخش اعتراض به نمرات هر ترم دانشگاه •

  

 آزاد اقدام کرد؟   چگونه می توان برای ورود به سایت آموزشیار دانشگاه

قبل از هر گونه اقدامی برای ورود به سیستم آموزشیار دانشگاه آزاد کسب اطالعاتی در رابطه با نحوه ورود به این سامانه و  

در ادامه این نوشته با ذکر راهنمای ورود به سامانه آموزشیار آزاد در  .انجام ثبت نام در آن الزامی و مهم به نظر می رسد

وستان و همراهان عزیز سایت ایران تحصیل هستیم و راهنمای تصویری ورود به سیستم آموزشیار دانشگاه  خدمت شما د

 .آزاد را خدمتتان ارائه می کنیم

 .وارد لینک مربوطه شوید زمان و نحوه اعالم نتایج انتقالی دانشگاه آزاد اسالمی برای اطالع از

  

 راهنمای تصویری ورود به سایت آموزشیار

را در مرورگر   edu.ia.ac.ir مانه یعنیدر اولین قدم برای ورود به سیستم آموزشیار دانشگاه آزاد الزاماً باید نشانی این سا

 .سیستم خود درج کنید

  

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%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/


 

 
 

 

  

البته می توانید عبارت سامانه آموزشیار آزاد را نیز بخش میانی مرورگر گوگل درج بفرمایید تا امکان ورود به سامانه  

 .آموزشیار آزاد را پیدا کنید

  



 

 
 

 

  

 .نوع کاربری خود را انتخاب بفرماییددر قدم بعدی باید وارد سامانه آموزشیار آزاد شوید و 

  



 

 
 

 

  

در صفحه باز شده باید بر روی گزینه ای به نام راهنمای دانشجو، استاد و پرسنل )که در قالب سه لوزی در پایین صفحه  

 .نشان داده شده است( کلیک بفرمایید تا کد ورود به سامانه آموزشیار آزاد در اختیار شما قرار بگیرد

  



 

 
 

 

  

 قدم بعدی می توانید با دسترسی به شماره دانشجویی جدید خود برای ورود به سامانه آموزشیار آزاد به آدرسدر 

edu.ia.ac.ir اقدام کنید. 

در مرحله بعدی نوبت به تأیید قوانین و ضوابط سامانه آموزشیار آزاد اسالمی می رسد که تنها با یک کلیک بر روی گزینه 

 .ا انجام دهیدای آبی رنگ در صفحه آن ر

  



 

 
 

 

  

 در قدم بعدی نوبت به درج نام کاربری و رمز عبور برای ورود به پورتال شخصی سامانه آموزشیار آزاد یا همان سامانه

edu.ia.ac.ir می رسد. 

  



 

 
 

 

  

 .قدم آخر برای ورود به سیستم آموزشیار آزاد ورود به صفحه شخصی خود در سامانه الزامی است

  



 

 
 

 

  

 اطالعیه 

نچه در ارتباط با مرحل ثبت نام و ورود به سایت اموزشیار دانشگاه آزاد نیاز به کسب اطالعات تکمیلی داشته باشید می  چنا

با کارشناسان ما در ایران تحصیل در ارتباط باشید تا شما را به بهترین نحو   9099075307توانید از طریق تماس با شماره  

 .راهنمایی کنند

  

 مجازی دانشگاه آزادسامانه آموزش های 

تنها برای موارد گفته شده در باال استفاده می شود و دانشجویان برای  edu.ia.ac.ir از سامانه آموزشیار آزاد به نشانی

 .برگزاری کالس های درسی خود در ایام کرونا و تعطیلی دانشگاه ها از سامانه دیگری استفاده می کنند

دانشجویان می توانند برای ورود و ثبت نام در آن اقدامات الزم را انجام دهند و مراحل  سامانه ای به نام وادانا که تمامی 

 .الزم را برای نصب آن طی کنند



 

 
 

  

 نحوه ورود دانشجویان به سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد 

وسته ) در دوره های با کلیه دانشجویانی که به تازگی در دانشگاه آزاد در یکی از مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پی

کنکور و بدون کنکور(، کارشناسی ارشد و دکتری پذیرفته شده اند باید در همان ابتدای ورود به دانشگاه برای انجام امور 

خود از جمله انتخاب واحد، واریز شهریه و غیره اقدامات الزم را برای ثبت نام و ورود به سیستم آموزشیار دانشگاه آزاد یا  

در ادامه این نوشته با شما همراه هستیم و در رابطه با زمان و نحوه ثبت نام   .انجام دهند edu.ia.ac.ir همان سایت

 .در خدمت شما دوستان عزیز هستیم edu.ia.ac.ir دانشجویان جدیدالورود در سامانه آموزشیار آزاد به نشانی

 ً را در مرورگر گوگل   stnd.iau.ac.ir  باید آدرس اینترنتیدر اولین قدم برای ورود به سیستم آموزشیار دانشگاه آزاد الزاما

 .خود درج بفرمایید تا بتوانید وارد سامانه آموزشیار شوید

  

 

  

 .دانشگاه آزاد اسالمی در صفحه باز شده است -آموزشیار -مرحله بعدی کلیک بر روی گزینه ای به نام ورود به سیستم



 

 
 

  

 

  

 .درج کلمه عبور و نام کاربری خود در فیلدهای مربوطه اقدام کنید در صفحه بعدی باز شده باید برای

  



 

 
 

 

  

در آخرین قدم و با درج این دو مورد در فیلدهای مربوطه می توانید وارد پروفایل کاربری خود شوید و کارهای دانشگاهی  

 .را انجام دهیدخود از جمله انتخاب واحد، حذف و اضافه و اعتراض به نمرات هر یک از ترم های تحصیلی 

  



 

 
 

 

  

 .وارد لینک مربوطه شوید زمان انتقالی دانشگاه آزاد در دوره بدون کنکور برای اطالع از 

  

   زمان ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد

دوستان عزیز  در رابطه با زمان ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد اسالمی در سامانه آموزشیار باید خدمت شما 

عرض کنیم که بالفاصله بعد از اعالم نتایج دوره بدون کنکور و با کنکور آزاد بعد از ورود دانشجویان به دانشگاه آزاد این  

زیرا در هر صورت انجام انتخاب واحد،  .ثبت نام آغاز می شود و افراد می توانند برای این امر اقدامات الزم را انجام دهند

 .رهای اداری در زمان ورود به دانشگاه آزاد برای دانشجویان ورودی جدید الزامی استواریز شهریه و کا

 پرداخت شهریه با سایت آموزشیار 

 .تمامی دانشجویانی که در مقاطع و رشته های دانشگاه آزاد تحصیل می کنند موظف به پرداخت شهریه هستند

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/


 

 
 

ان عزیز قرار گرفته، پرداخت شهریه واحدهای انتخابی به یکی دیگر از امکاناتی که در این سایت در اختیار دانشجوی

 .صورت آنالین است که باید در مهلت مقرر، نسبت به پرداخت شهریه اقدام کنند

  

 مراحل پرداخت شهریه در سایت آموزشیار

 ورود به سامانه  •
 وارد کردن اطالعات مربوطه جهت ورود به سایت  •
 مراجعه به بخش مدیریت مالی  •
 مه و پرداخت کامل شهریهمشاهده کارنا •

 



 

 
 

 چیست؟  edu.ia.ac.ir و stdn.iac.ac.ir فرق بین دو سایت

الزاماً باید از بین گزینه های به نمایش   edu.ia.ac.ir همان طور که باالتر نیز گفتیم تمامی دانشجویان بعد از ورود به سایت

شجویی خود می توانند به پروفایل کاربری خود وارد شوند درآمده مورد دانشجو را انتخاب کنند و در ادامه با درج شماره دان

 .و اقدامات الزم را در آن جا انجام دهند

دیگر نیازی به انتخاب گزینه دانشجو نیست و به طور مستقیم می توانید وارد  stdn.iac.ac.ir ولی با وارد شدن به سایت

 .پروفایل کاربری خود شوید و کارهای خود را انجام دهید

  

 العیه اط

  .باید از طریق بخش مربوط به دانشجویان، از امکانت سامانه استفاده نمایید edu.ia.ac.ir برای استفاده از امکانات سامانه

  

 آیا به جز دانشجویان اساتید هم می توانید از سامانه آموزشیار استفاده کنند؟  

می توانند برای ورود به سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد و   در پاسخ باید عرض کنیم که بله اساتید و پرسنل دانشگاه آزاد هم

 .استفاده از امکانات آن اقدامات الزم را انجام دهند

  

 نحوه ورود اساتید به سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد چگونه است؟  

اساتید هم برای ورود به سامانه در رابطه با نحوه ورود اساتید به سامانه آموزشیار آزاد باید عرض کنیم که پرسنل و 

آموزشیار آزاد اسالمی الزاماً باید به همان شیوه دانشجویان اقدام کنند و فرق خاصی به جز در یک مرحله بین مراحل طی 

 .شده برای ورود به سامانه آموزشیار آزاد اسالمی برای دانشجویان و اساتید وجود ندارد

  



 

 
 

 

  

ً آن فرق خاص هم این است که براس باید براساس   اس تصویر باال بعد از ورود به سیستم آموزشیار دانشگاه آزاد الزاما

دستورالعمل دانشگاه آزاد اسالمی برای درج نام کاربری و همین طور رمز عبور خود در سامانه آموزشیار آزاد اقدامات 

 .الزم را انجام دهید

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید زمان و نحوه اعالم نتایج میهمانی دانشگاه آزادبرای اطالع از 

  

   یا برای برگزاری امتحانات نیز از سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد استفاده می شود؟آ

خیر. از سامانه آموزشیار برای برگزاری امتحانات استفاده نمی شود. در واقع، سایت برگزاری امتحانات در دانشگاه آزاد 

 .اسالمی همان سامانه سیداست

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/


 

 
 

هر ترم تحصیلی می توانند برای برگزاری امتحانات پایان ترم از آن ها استفاده سامانه ای که هر یک از دانشجویان در پایان 

 .کنند

اما قبل از هر چیز الزاماً باید از نحوه ورود به این سامانه و طرز کار با آن اطالعات الزم را بدست آورید و سپس اقدامات  

 .الزم را برای آن انجام دهید

  

 شیار دانشگاه آزاد جدیدترین اخبار پیرامون سایت آموز

 شرایط دریافت کارت دانشجویی موقت از طریق سامانه آموزشیار

در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه    دانشگاه آزاد واحد شیراز نورد، معاون فرهنگی دانشجویی علیرضا بیابان

دانشجویی دائم وجود خواهد  صدور کارت دانشجویی اعالم کرد: برای دانشجویان امکان صدور کارت  ایسکانیوز درباره

ها اسکن و بارگذاری شوند. در شرایط فعلی برای آن دسته    ها و پرونده داشت. به دلیل ازدیاد جمعیت دانشجویان باید عکس

از دانشجویانی که مراحل اسکن عکس و پرونده صورت گرفته، کارت دانشجویی دائم صادر شده و برای آن دسته از  

ماهه  ۳توانند در سایت آموزشیار کارت موقت دانشجویی  ات در زمینه اسکن اطالعات انجام نشده، میدانشجویانی که اقدام

 .دریافت کنند

 شرایط تمدید نام نویسی در سایت آموزشیار اعالم شد

در سایت  شدگان ورودی جدید دانشگاه آزاد ایمان عطارزاده در ارتباط با تمدید مهلت نام نویسی و بارگذاری مدارک پذیرفته

آموزشیار گفت: بنابر درخواست دانشجویان برای تمدید مهلت ثبت نام و ابراز نگرانی جهت بارگذاری مدارک در  

نام تا آخرین نفر    ریزی های انجام شده، تصمیم گرفته شده که طی هفته های آتی امکان بارگذاری و ثبت آموزشیار، با برنامه

 .در سایت آموزشیار فراهم شود



 

 
 

 

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید زمان و نحوه ثبت نام دانشگاه آزاد تهران شمالی اطالع از برا

  

 خالصه مطالب

و چگونگی استفاده از امکانات آن پرداختیم. با با ورود  ورود به سایت آموزشیار دانشگاه آزاد  هدر این مقاله به بررسی نحو

به سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد می توانید هم امور مربوط به دروس خود از جمله فرایند انتخاب واحد، دریافت برنامه های 

ای ین سامانه استفاده  درسی مربوط به هر ترم و همچنین واریز شهریه را انجام دهید.. برای اینکه بتوانید از تمام بخش ه

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84/


 

 
 

کنید، الزم است قبل از هر چیز با راهنمای ورود به سایت آموزشیار دانشگاه آزاد اسالمی آشنایی پیدا کنید و مراحل ثبت نام 

  .در سایت را به درستی طی کنید

امانه انجام دهند، بلکه عالوه بر اینکه دانشجویان در این سایت می توانند مراحل ثبت نام خود را جهت استفاده از خدمات س

اساتید نیز می توانند از امکانات این سایت استفاده نمایند. چناچه شما دانشجویان گرامی در ارتباط با نحوه ورود به سایت  

با کارشناسان ما   9099075307آموزشیار دانشگاه آزاد اسالمی سوال و ابهامی دارید، می توانید از طریق تماس با شمار 

 . در ارتباط باشید تا راهنمایی های الزم را در اختیار شما عزیزان قرار دهندایران تحصیل در آکادمی 

  

  .کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 

  

 پادکست صوتی مقاله 

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/10/138.mp3"][/audio] 
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