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 دانشگاه آزاد اسالمی  شدگانقبولراهنماي پذیرش غیرحضوري 

 دانشگاه آزاد اسالمی  -آموزشیار سامانه رسانی پورتال اطالعگام اول ( اتصال به 
 

سيستم آموزش دانشگاه آزاد اسالمی  رسانی  ورتال اطالعپوارد   /http://edu.iau.ac.irشده از طريق لينک پذيرفتهابتدا 
های الزم جهت  تواند کليه فرمبر ورود به سامانه آموزشيار؛ می عالوه شدهپذيرفتهشود. از طريق اين پورتال می (آموزشيار )

 تکميل و الصاق را نير دانلود نمايد.  
را زده و اقدام به درج کد ملی خود  " 99"ورود به آموزشيار" دکمه "پذيرفته شدگان جديد با ورود به اين پورتال در بخش 

 نماييد.
 

 
 

شده را  های انتخابی پذيرفتهپورتال کليه رشته محل "ورود"و سپس زدن کليد در اين صفحه  و کد امنيتیکد ملی با درج 
 دهد : نمايش می

 

 
 توجه : 

  شماره دانشجويی موقتدرصورتيکه با زدن کد ملی وارد پورتال نشديد؛ از طريق سايت سنجش دانشگاه؛ اقدام به مشاهده 
رقم عددی می باشد که با    9خود نموده و بجای کد ملی شماره دانشجويی موقت را درج کنيد. )شماره دانشجويی موقت حاوی 

 آغاز شده است.(  99عدد 
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 : توجه
هککای دانلککود ( در پککايين صککفحه؛ لينک  /http://edu.iau.ac.irلينککک سيستم آموزشيار ) رسانی اطالعدر صفحه اول پورتال  

تواننککد بککا شککدگان میبه تفکيک مقاطع مختلککو وجککود دارد. پذيرفته  99های مربوط به پذيرش دانشجويان جديدالورود سال  فرم
 ها نمايند. فرم PDFها؛ اقدام به اخذ فايل کليک بر روی هر يک از بخش

 

 
هککای مربوطککه را شود جهت تسريع و سککهولت در پککذيرش غيرح؛ککوری؛ قبککل از ورود بککه سيسککتم آموزشککيار؛ فرمتوصيه می

 آموزشيار آماده نماييد.ها را جهت بارگذاری در سيستم  دانلود و تکميل و ام؛ا نموده و تصوير آن
 

 شود : نمايش داده میايد ايد و پذيرفته شدهنام نمودههايی که در آن ثبتکليه رشته محل ؛ وروددرج کد ملی و زدن دکمه پس از 
 

 
 

 ها؛ جزئيات اطالعات پذيرشی خود را ببيند : تواند با کليک بر روی هر يک از رشته محلشده میپذيرفته
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  ؛شود. دقت شود اين شمارهنمايش داده میدر باالی صفحه سمت راست در اين صفحه شماره دانشجويی موقت شما  توجه :

شناسه کاربری شما برای ورود به سامانه پذيرش غيرح؛وری )آموزشيار( است. لذا اين شماره را به خاطر داشته باشيد تا  

 در ورود به سيستم پذيرش غيرح؛وری از آن استفاده نماييد.

 شود.ده میاز پذيرفته شده نمايش دا"ورود به سيستم" صفحه اخذ تاييد زد کليد  ها وبا انتخاب يکی از رشته محل
 توانيد تنها در يک رشته محل اقدام به پذيرش غيرح؛وری در سامانه آموزشيار نماييککد و پککس از زدن دکمککه "توجه : شما می

هککای ديگککر نيسککتيد. لککذا در نککام در رشککته محل" در صفحه ثبت مدارک؛ ديگر قادر بککه ثبتاعالم اتمام عمليات توسط متقا؛ي 
 نماييد.انتخاب خود دقت  

 

 

صککفحه الگککين "تاييد مطالب و ورود به سيستم" را بزنيد. با زدن ايککن دکمککه کليد  در اين مرحله بايستی مربع را عالمت زده و  
 شويد :به سيستم پذيرش غيرح؛وری دانشگاه آزاد )سيستم آموزشيار( وارد می

 

 
 )سیستم آموزشیار(  پذیرش غیرحضوری دانشگاه آزاد  ( اتصال به سیستم  دومگام  
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و زدن دكمککه  در شناسککه كککاربري و رمککز عبککور  دانشککجويی موقککتشککماره بککا وارد نمککودن  ؛آموزشيار سيستم   در صفحه الگين
 "ورود" به صفحه ثبت اطالعات و مدارك درخواستي برويد.

 
دكمککه "فککرم بايسککتی شککود. در ايککن صککفحه اي و پذيرشي شککما نمککايش داده مياطالعات شناسنامه  مجدداپس از ورود به سيستم  

دكمککه "ثبککت مککدارك تحککويلي توسککط  نمائيدنمائيد. توجه تکميلی اطالعات ساير  درجاطالعات اوليه پذيرش" را زده و اقدام به 
 خواهد كرد.فعال   "متقا؛ي" تنها زماني كه فرم اطالعات اوليه پذيرش را ثبت كرده باشيد

 

 
 شود. لطفأ اين فرم را با دقت تكميل نمائيد :با زدن دكمه "فرم اطالعات اوليه پذيرش" صفحه مربوطه نمايش داده مي

 
پس از تكميل فرم اطالعات اوليه پذيرش، جهت تاييد صحت اطالعات منککدرج در فککرم، حتمککأ عبککارت تعهککد را عالمککت زده و 

 بزنيد. توجه داشته باشيد فقط درصورت درج تعهد كليد "ثبت" فعال خواهد شد.سپس دكمه "ثبت" را  
با زدن . "ثبت مدارک تحويلی توسط متقا؛ی" را بزنيد و وارد چک ليست ثبت و بارگذاری مدارک پذيرشی شويدسپس دکمه  
شود. در اين مرحله الزم است به ترتيککب وارد لينککك هککر بنککد شککده و فککرم مربوطککه را ها نمايش داده ميفهرست فرماين دکمه؛  
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تكميل نمائيد. پس از انجام كليه مراحل قسمت تعهد را عالمت زده تا كليد "اعالم اتمککام عمليککات توسککط متقا؛ککي" فعککال شککود. 
 م عمليات توسط متقا؛ي" را بزنيد .درصورت اطمينان از اتمام كار، كليد "اعالم اتما

با زدن كليد "اعالم اتمام عمليات توسط متقا؛ي" امكان تغيير هيچ اطالعاتي وجود نخواهد داشت و صفحه در حالککت    توجه :
  ها و پيوست مدارك اقدام به زدن اين كليد نمائيد.گيرد. لذا پس از اطمينان از صحت اطالعات مندرج در فرممشاهده قرار مي

 

 

"چاپ  را زده باشيد؛ دکمه  "اعالم اتمام عمليات توسط متقا؛ي"درصورتيکه کليه مدارک پذيرش را تکميل نماييد و دکمه 

   را به شکل زير مشاهده و چاپ نماييد : رسید پذیرش موقتتاييديه ثبت نام" فعال خواهد شد. با زدن اين دکمه ميتوانيد 

 

در جدول مربوطه خالی است. در این مرحله واحد دانشگاهی    شماره دانشجویی اصلی دانشجوهمانگونه که مالحظه می نمایید؛ در رسید فوق  توجه :  

اقدام به بررسی و تایید مدارک داوطلب نماید. پس از تایید پذیرش توسط کارشناس واحد دانشگاهی؛ شماره دانشجویی نهایی ص ادر  مربوطه بایستی 

  نمایید.   شماره دانشجویی اصلینام" اقدام به چاپ رسید با نمایش    سیستم و زدن دکمه  "چاپ تاییدیه ثبتبا ورود مجدد به  شما میتوانید  خواهد شد و  

 رقمی است که شناسه کاربری دانشجو به سامانه آموزشیار برای انتخاب واحد و ... خواهد بود.  14شماره دانشجویی اصلی یک رشته ععدی 




