شیوه ورود به سامانه مدیریت فرایندهای آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی ( آموزشیار )
ویژه دانشجویان

با توجه به راه اندازی سامانۀ یکپارچه مدیریت فعالیت های آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی ( آموزشیار ) الزم است جهت

ورود به سامانه و بررسی سوابق به ترتیب ذیل اقدام فرمائید.

به صفحه آغازین سامانه به آدرس edu.iau.ac.irمراجعه نمایید

جهت آشنائی با نام کاربری و کلمه عبور بر روی راهنمای دانشجویان کلیک نمائید.

شمارۀ دانشجویی شما در سامانۀ آموزشیار با افزودن کد واحد رشت (کد  )117به ابتدای شمارۀ دانشجویی قبلی ( در
سامانۀ سیدا ) بدست می آید .نام کاربری نیز به ترتیب با افزودن @ و  eduبه انتهای شمارۀ دانشجویی جدید بدست
می آید .کلمه عبور نیز همان شمارۀ دانشجویی جدید شماست به مثال ذکر شده در تصویر دقت نمائید.

برای دریافت لیست واحدها و کدهای آنها کلیک کنید

بر روی گزینۀ دانشجو کلیک نمائید.

شمارۀ دانشجوئی جدید خود را مطابق الگوی گفته شده وارد نموده و بر روی گزینۀ ورود کلیک نمایید.

در صفحۀ ظاهر شده ابتدا مطالب را با دقت مطالعه کرده و سپس گزینۀ موارد فوق را مطالعه کردم و پذیرفتم را عالمت

زده و بر روی گزینۀ تأیید مطالب و ورود به سیستم کلیک نمائید.

در صفحۀ بعد نیز ابتدا مطالب را با دقت مطالعه کرده و سپس گزینۀ موارد فوق را مطالعه کردم و پذیرفتم را عالمت

زده و بر روی گزینۀ تأیید مطالب و ورود به سیستم کلیک نمائید.

صفحۀ ورود به سامانه ظاهر خواهد شد.

در صفحۀ ورود کاربران سامانۀ آموزشیار به ترتیب ( )1نام کاربری ( )2کلمۀ عبور ( )3و کد تصویری را وارد کرده و بر

روی گزینۀ ورود به سیستم ( )5کلیک کنید.

در صورتیکه فرایند ورود با موفقیت طی شده باشد صفحۀ آغازین سامانه نشان داده خواهد شد.

پس از ورود نسبت به تغییر کلمۀ عبور خود اقدام نموده و از سامانه خارج شده و مجداً با کلمۀ عبور جدید وارد

شوید.

در صورت مشاهدۀ هر گونه مشکل در ورود به سامانه می توانید از طریق ارتباط با پشتیبانی سامانۀ آموزشیار موضوع

را مطرح نمائید.

مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات واحد رشت

