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 قابل  توجه دانشجویان گرامی و عزیز:

 به نکات زیر توجه داشته باشید : ورود به سامانه آموزشیاردر هنگام 

نیز به شما نشان  زیرقبلی پیام  پیام های شده پس از وارد کردن شماره دانشجویی عالوه بر  دوار  /http://edu.iau.ac.irابتدا به سایت  .1

 داده می شود :

 

با شماره دانشجویی و کلمه عبور خود در صفحه زیر وارد  هدایت شده سپس ورود به سامانه آموزشیاربق معمول به صفحه مطاپس از تایید مراحل باال 

 شدید:

http://edu.iau.ac.ir/
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به صفحه زیر هدایت می شوید  در این صفحه اطالعات شخصی شما مانند نام ، نام خانوادگی ، کد ملی و شماره همراه  سامانه آموزشیارورود به پس از 

در صورتی که این شماره موبایل متعلق به شما نباشد می توانید آن را ویرایش  شما که در سامانه اموزشیار ثبت شده است به شما نمایش داده می شود،

 .را انتخاب می کنید پیام زیر به شما نشان داده می شود "ارسال کد"، زمانی که  دکمه ماییدن

 .وارد نمایید در محل مشخص شده در تصویر زیر کد دریافت شده را سپس  پس از تایید این مرحله یک کد به شماره همراه شما ارسال می شود  
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صفحه زیر هدایت می شوید در این مرحله باید رمز عبور خود را تغییر دهید به نکاتی که در این صفحه نوشته شده وقتی شماره همراه خود را وارد کردید به 

 است دقت نمایید .

 

 سپس با  شماره دانشجویی و کلمه عبوری که هم اکنون تغییر داده اید اقدام به الگین نمایید 

ثبت نام دروس » یشده پرداخت نکرده باشند، تنها منوها نییتع یوق رفاه خود را حسب زمان هااقساط صند ایو  هیشهر یکه بده یانیدانشجو یضمنا برا

باشد. الزم به  یفراهم منیز قبل از شروع امتحانات  یکیشود و امکان پرداخت بصورت الکترون یداده م شینما زانیبه شما عز« صندوق رفاه»و « دانشجو

 باشد. یم یمال یبده هیمنوط به تسو یاست استفاده از خدمات آموزش حیتوض
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 یصندوق رفاه واحد دانشگاه /یمال ریمد یبا هماهنگ ایو  هیتسو یمال یقبل، الزم است قبل از شروع امتحانات بده یمنظور و حسب روال ترم ها نیا یبرا 

 . دیینما ییمتعدد دانشجو یاستفاده از وام ها ایو  یاقدام به پرداخت بده

 

 

 پایان


