
ی آيند فر ودتصوي خاب واحد (درخواست ا ثبت ،آموزشيارسامانه  به  و   )سرترمن

ه   پرداختو    شه

 وارد ساید آموزشیار شوید.   https://edu.iau.ac.irاز طریق آدرس   - 

   د. کلیک کنی   ن دانشجو بر روی آیک  - 

  
گ  -  آموزشی  خدمات  سایر  و  شهریه  پرداخت  جهت  بعدی  پنجره  دانشجویان  " زینه  در  ورود 

 را انتخاب کنید.   " ) شی سایر خدمات آموز / پرداخت ( 

    



د " دکمه    و   " پذیرش " تیک  ورد  در هر سه م شود که  ظاهر می  پنجره    ۳در ادامه به ترتیب   -  را    " تا

 . ید بزن 

  

  

  



در اولین ورود  (   " کلمه عبور "   ۲و در کادر شماره    " شماره دانشجویی "   ۱شماره    در کا در پنجره بعدی در   - 

ارد  و   مشخص شده را کد تصویری    ۳و در کادر شماره    ) شماره دانشجویی می باشد   ، همان لمه عبور ک 

د نم     را بفشارید.   " تم س ورود به سی " و در آخر دکمه    ا

  
در این بخش و به محض ورود    گپ وارد می شوید. رمز آی ورود مربوط به  به صفحه  در مرحله بعد  - 

در صورت نصب بودن این اپلیکیشن بر روی دستگاه  ( به اپلیکیشن آیگپ شما    کدی صفحه،  به این  

وارد سیستم آموزشیار می    ، در کادر مورد نظر   کد آن  وارد کردن  که با    رسال می شود ا )  موبایل شما 

 شوید. 

  



 كلمه عبو را فراموش كرده باشيد در صورتی كه 

،  باشید خود را فراموش کرده  ، کلمه عبور  عبور   صفحه وارد کردن نام کاربری و کلمه در  در صورتی که   - 

   را انتخاب کنید.   " ور عب   گزینه "فراموشی/باز شدن قفل رمز کافی است  

  
شماره    ، ) یی شماره دانشجو نام کاربری ( ز شما به ترتیب  ا   در آن ید که  و با این کار وارد پنجره ای می ش  - 

و کد تصویری گرفته می    ) آموزشیار ثبت شده   ا در م ش   همان شماره ای که در ابتدا برای باید  موبایل ( 

 شود. 

 



د،  با انجام این مراحل و زدن   -  رمز ارسال  ( ه موبایل شما ارسال می شود  ب رمز موقت  یک  کلید تا

 ) نگلیسی است رقم و یک حرف ا   ۴ی با  کارکتر   ۵عموما یک رمز    ، شده به گوشی از طریق آموزشیار 

مجددا   -  بعد  مرحله  و در  صفحه  و  به  برگشته  این  رود  ترتیب    صفحه در  ( به  کاربری  شماره  نام 

 را وارد کنید. و کد تصویری    ) شما ارسال شده به موبایل  د  ک ( موقت    کلمه عبور   ، ) یی دانشجو 

 
در این بخش و به محض ورود    گپ وارد می شوید. رمز آی ورود مربوط به  به صفحه  در مرحله بعد  - 

در صورت نصب بودن این اپلیکیشن بر روی دستگاه  ( به اپلیکیشن آیگپ شما    کدی صفحه،  به این  

وارد سیستم آموزشیار می    ، در کادر مورد نظر   کد آن  وارد کردن  که با    رسال می شود ا )  موبایل شما 

 شوید. 

  



ر رمز منتقل می شو به صفحه ت  در مرحله بعد  -  رمز ارسال  ، در کارد اول رمز موقت ( ید که در آنجا غ

وارد می    بار دو  جدید خود را  دلخواه  رمز    ، بعدی درهای  و در کا   ) شده به گوشی از طریق آموزشیار 

   خواهد بود. رمز  این  ،  کلمه عبور شما . از این پس  ید کن 

 
ر کرده و می بایست  -  مجددا  ت را  ورود به سای اولیه  تمام مراحل    با انجام مراحل فوق رمز ورود تغ

 . انجام دهید 

پ را نصب ندارید  گ   آی اپلیکیشن  موبایل خود  بر روی  صورتی که  کد از آیگپ در  مرحله گرفتن  در  :  ذکر ت

   استفاده کنید. )  ۱شماره  فلش  ( ز آی گپ تحت وب که لینک آن در همین صفحه است  می توانید ا 

  



  ه خود ن همرا دن شماره تلف دا ، به سادگی و با  می کنید صورتی که از آی گپ تحت وب استفاده در   - 

( و سپس    ) ۱فلش شماره  (  ارسال  به    پ گ   آی   اپلیکیشن از طریق  ، کدی  ) Send Codeزدن دکمه 

     موبایل شما ارسال می شود. 

 
د ارسال شده به گوشی از طریق آی با  -    ی شما به اپلیکیشن آ ، در کادر مربوطه  گپ  وارد کردن کد تا

  . خواهید کرد مشاهده  در آی گپ  پیام های ارسالی از طریق آموزشیار را  و    پ تحت وب متصل گ 

  

  



خاب واحدانجام درخواست    مجوز ان

اید انجام دهید این  شما به سامانه آموزشیار وارد شده و اولین کاری که ب بعد از طی مراحل فوق   - 

  . ) باشد   خودکار تنظیم می ور  به ط   سال عموما نیم (   تنظیم کنید مورد نظر خود را  سال  است که نیم 

  . ک کنید کلی   " انتخاب رای این کار بر روی گزینه " ب 

  
د را بفشارید   انتخاب   عملیاتی نیمسال    جاری را به عنوان سال  نیم در پنجره ظاهر شده   -        و دکمه تا

  
  



مجوز  درخواست " باید  تدا  ب ا   ، برای انتخاب واحد شهریه    در پنجره آموزشیار جهت انجام پرداخت  - 

 و سپس شهریه راد پرداخت کنید.   " را انجام داده انتخاب واحد 

 د. کلیک کنی منوی "درخواست/مجوز"  ن منظور بر روی  برای ای  - 

  
ن (  -  دی موضوع  ، در بخش طبقه بن ) لیست درخواستهای دانشجو کادر  در پنجره باز شده در کادر پا

 را انتخاب کنید.   " عملیات آموزشی دانشجو " درخواست، گزینه  

  
  

  



 را انتخاب و دکمه ثبت را بفشارید.   " انتخاب واحد   مجوز ست گزینه " سپس در کادر موضوع درخوا  - 

  
را اخذ نموده و شهریه شما به روز می    انتخاب واحد در ترم جاری   مجوز ق شما  با انجام مراحل فو  - 

 شود. 

ز سایت  ، یکبار ا خاب واحد جوز انت خذ م پس از ا   : ممکن است در برخی موارد نیاز باشد که تذکر  - 

     ج شده و مجددا وارد شوید. خار آموزشیار  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



خاب واحدانجام درخواست    مجوز ان

مدیریت  و بر روی گزینه "   ه ت رف   " شجو ثبت نام دروس دان "   منوی به    جهت پرداخت شهریه کافی است  - 

 . ک کنید کلی   " پرداخت ها 

  
ن فایل  جهت باز شد با انتخاب این گزینه صفحه ای باز می شود که در آن حداقل مبلغ مورد نیاز   - 

و پرداخت" می    مشاهده " مالی دانشجو جهت انتخاب واحد مشخص شده است که با زدن دکمه  

دوم  عضو شبکه شتاب که دارای رمز    بانکی و با استفاده از کارتهای  توان آن را به صورت الکترونیکی  

   . نمود پرداخت    ، هستند   یکبار مصرف 

 


