
ود به سامانه آموزشيار،  ی و خاب واحدفرآيند تصوي     جهت ان

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

 ن دانشجو کلیک کنید.  و بر روی آیک  - 

  
پنجره بعدی جهت   -  واحد در  (   انتخاب  دانشجویان  "ورود  اضافه گزینه  و  واحد/حذف  را  انتخاب   "(

   انتخاب کنید. 

 را انجام داده باشید.   ) پرداخت شهریه ( و    ) درخواست انتخاب واحد ( باید عملیات    ، قبل از انتخاب واحد :  توجه 

  



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

 بزنید. 

  

  

  



  ۳"کلمه عبور" و در کادر شماره   ۲"شماره دانشجویی" و در کادر شماره    ۱شماره    در پنجره بعدی در کادر  - 

د و در آخر دکمه "     " را بفشارید. ورود به سیستم کد تصویری مشخص شده را وارد نما

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

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

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

 شوید. 

  

  



خاب واحد انجام مراحل    ان

به سامانه آموزشیار اولین کاری که باید انجام دهید این است که نیمسال    ورود بعد از طی مراحل   - 

  . (عموما نیمسال به طور خودکار تنظیم می باشد) )  ۴۰۱۱نیمسال فعلی:  ( مورد نظر خود را تنظیم کنید  

 د. " کلیک کنی انتخاب بر روی گزینه "   در صورت نیاز برای تنظیم نیمسال 

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

  
  



گزینه    ، " ثبت نام دروس دانشجو " منوی    در در پنجره آموزشیار جهت انجام انتخاب واحد، ابتدا   - 

 " را کلیک کنید. انتخاب واحد " 

  
  انجام داده باشید به درستی  پرداخت های مالی را  درخواست مجوز انتخاب واحد و  در صورتی که   - 

، پنجره ای به شکل زیر ظاهر می شود  و در زمان مناسب جهت انتخاب واحد مراجعه کرده باشید 

را کلیک کنید  در غیر اینصورت و بر طبق پیام مشاهده شده باید عملیات    که در آن گزینه "ادامه" 

 م داد. دیگری را انجا 

 



o  " پیغام  مشاهده  ....  در صورت  عملیات  جاری  ترم  در  آموزشی  امور  انجام  برای  مجاز  نداشتن وضعیت  دلیل  به 

درخواست "مجوز انتخاب واحد" را ثبت نکرده اید. جهت    شما هنوز " بدین مفهوم است که  امکانپذیر نمی باشد 

 درخواست مجوز انتخاب واحد و پرداخت شهریه رجوع کنید. راهنمایی برای انجام این مورد به فایل آموزشی نحوه  

o   که ولی  در صورتی  باشد  شده  انجام  واحد  انتخاب  مجوز  باشد درخواست  نشده  انجام  پنجره    ، پرداخت شهریه 

 د. شو می  داده  پرداخت بدهی شهریه نمایش  

o  " بدین مفهوم است که باید در  در این زمان مجاز به عملیات انتخاب واحد نمی باشید در صورت مشاهده پیغام "

ن شده از طرف سازمان مرکزی دانشگاه آزاد (جدول بندی استانی)، برای انجام عملیات انتخاب   زمان مناسب و تع

د.   واحد به سامانه آموزشیار مراجعه نما
  

که  در   -  بعدی  اصلی  پنجره  واحد پنجره  باشد،   انتخاب  "   می  دروس  گزینه  از  کالس  رشته  انتخاب 

 . کلیک کنید " را  دانشجو 

  
می شوید که در    "جستجوی درس در دروس رشته دانشجو"   پنجره وارد  با انجام مراحل فوق شما   - 

 منتقل می شوید.   " جستجوی درس " با زدن دکمه ... به پنجره  آن  

 



 در پنجره "جستجوی درس" به سه روش می توان درس مورد نظر را پیدا کرد.   - 

 

در این روش در صورتی که کد درس مورد نظر را می  درس با استفاده از کد درس:    جستجوی  - ۱

 " را بزنید. جستجو وارد کرده و دکمه "  "کد درس" می توانید کد را در کادر    ، دانید 

  
  

با قرار دادن  درس مورد نظر را    نام قسمتی از  در این روش  درس با استفاده از نام درس:    جستجوی  - ۲

   " را بزنید. جستجو وارد کرده و دکمه "   "نام درس" در کادر    انتهای آن، عالمت % در ابتدا و  

 ) کنید را جستجو  %اسالمی%        یا            %اندیشه %       عبارت:    ۱اسالمی   ه اندیش درس  برای  (مثال  

  



قراردادن عدد  خالی گذاشتن کادرهای "کد درس" و "نام درس" و  در حالت آخر نیز می توان با   - ۳

" تمامی  جستجو و زدن دکمه "   ۱۰۰"تعداد نتیجه جستجو در صفحه" بر روی یک عدد بزرگتر مثل  

 دروس تعریف شده را مشاهده و از میان آنها درس دلخواه را انتخاب کرد. 

 

وارد پنجره ای می شوید که در    " جستجو "   زدن دکمه با  کدام از سه روش فوق،    ترتیب و با هر به هر   - 

از میان دروس تعریف   را  آن (در صورت موفق بودن عملیات جستجو) می توانید درس موردنظر 

 کلیک کنید.   بر روی آن شده، پیدا کرده و  

  

نظر   -  مورد  درس  انتخاب  به  با  دانشجو"   اولیه   پنجره دوباره  رشته  در دروس  درس  بر    "جستجوی 

  گردیم با این تفاوت که درس دلخواه ما در این حالت از لیست دروس پیدا شده و نام آن در کادر می 

    را کلیک کنید.   " جستجو " در این حالت مجددا دکمه    . شده است مشخص    "درس" 

  



  

از کالسهای ارائه شده درس (در صورتی که چندین گروه برای درس    " لیستی جستجو با زدن دکمه "  - 

به صورت    مورد نظر تعریف شده باشد) در ذیل پنجره "جستجوی درس در دروس رشته دانشجو" 

"  انتخاب زده و دکمه " کالس مورد نظر را  تیک  جدولی نمایش داده می شود که می توانید به دلخواه  

 . را بزنید 

 

یک درس به دروس شما اضافه می شود. برای دروس دیگر نیز باید همین    با انجام مراحل فوق  - 

 مراحل تکرار شود و نهایتا تیک تمام دروس را زده و دکمه "ثبت" کلیک کنید. 

  

 نیز دقیقا به همین شکل قابل انجام است.   حذف و اضافه عملیات  تذکر:   - 

" را  حذف مورد نظر را زده و دکمه " برای حذف یک درس از لیست دروس کافی است تیک درس  تذکر:   - 

  . " را بزنید ثبت کلیک کنید و نهایتا دکمه " 


