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 وطلبان قبول شده دانشگاه آزاددا –الف 

سامانه و اعالم نتایج برای ثبت نام به  ازموندی جدید بعد از ثبت نام در سامانه رودانشجویان و -1

newst.azad.ac.ir وارد شوند 

 
 

 
 کلیک کنید. 99در صفحه باز شده فوق بر روی گزینه پذیرش حضوری پذیرفته شدگان   -2



 
در صفحه باز شده در قسمت پایین صفحه بر اساس مقطع قبولی مدارک مورد نیاز وجود دارد قبل 

 از ورود به قسمت ثبت مدارک فرم های مورد نظر را پرینتف تکمیل و اسکن کنید.

 jpgکیلو بایت باشد و پسوند  100توجه : حجم هر فایل اسکن شده باید کمتر از 

 در باالی صفحه باز شده مطابق شکل زیر  

 
صفحه زیر باز می شود که در آن نام محل  با کد ملی و کد امنیتی نشان داده شده وارد شوید 

 پذیرش ، نام رشته ، مقطع و شماره دانشجویی موقت داده شده است.

 



نکته : در صفحه فوق به تعداد ثبت نام داوطلبین در واحدها و رشته های دانشجو رکورد ایجاد می شود. 

دانشجو بر اساس واحد محل ثبت نام و رشته شماره دانشجویی موقت خود را از اینجا یاداشت می کند و 

 می کند.کلیک  "ورود به آموزشیار"سپس بر روی ایکون واقع در پایین صفحه با نام 

 صفحه ذیل باز می گردد.آدرس صفحه قسمت اسکن مدارک همانطور که در باالی صفحه دیده می شود:

http://admn.iau.ac.ir/Admission/Pages/acmstd/loginPage.jsp .می باشد 

دانشجویی موقت برداشته شده در مرحله قبل به عنوان نام کاربری و کلمه عبور وارد  در این صفحه با شماره

 می شوید.

 

پس از ورود به سیستم صفحه ذیل باز می شود.در سمت راست منوی پذیرش که با کلیک بر روی آن 

 گزینه پذیرش برخط توسط داوطلب فعال می گردد و با کلیک بر روی آن صفحه بعد ظاهر می گردد.

 
 

http://admn.iau.ac.ir/Admission/Pages/acmstd/loginPage.jsp
http://admn.iau.ac.ir/Admission/Pages/acmstd/loginPage.jsp


 
ابتدا برروی فرم اطالعات اولیه پذیرش کلیک کرده و تمام اطالعات مورد درخواست را تکمیل و در 

مشخص شده ( بر  *پس از تکمیل تمام اطالعات درج شده )به خصوص آنهایی که با عالمتنهایت 

 .روی گزینه تعهد کلیک و سپس دکمه ثبت را می زنید. صفحه اسکن مدارک باز می گردد

 
 پس از اسکن و ثبت بر روی گزینه چاپ رسید ثبت نام کلیک و رسید مورد نظر را دریافت کنید.  

 نکته : پس از ثبت منتظر تایید کارشناسان واحد دانشگاهی باشید.

 پس از دریافت پیامک :

مجدد از همین مسیر با شماره دانشجویی موقت وارد شده و در قسمت  پیامک نقص پرونده

پس از تایید صحت مدارک در نهایت بر روی  اقدام و اعالم شده  مدارک نسبت به رفع نقص مدارک

 گزینه اعالم اتمام عملیات توسط متقاضی کلیک کنید. 

شده و در قسمت اسکن  با شماره دانشجویی موقت واردپیامک تایید مدارک اقدام به پرداخت 

مدارک کلیک و بر روی گزینه چاپ رسید ثبت نام کلیک کنید در پرینت تایید مدارک شماره 

 رقمی ارائه می شود. 14دانشجویی 

 



 ورود دانشجویان به سیستم آموزشیار -ب

 وارد سایت شوید. edu.iau.ac.irرقمی از آدرس  14پس از دریافت شماره دانشجویی 

 
 

 آیکون دانشجو در صفحه فوق کلیک کنید.بر روی 

و کد امنیتی را وارد کنید و روی گزینه ورود بزنید صفحه زیر باز می رقمی  14شماره دانشجویی  

 شود.

 http://stdn.iau.ac.ir/Student/Pages/acmstd/loginPage.jspآدرس اینترنتی: 

 



 
 14و پسورد شماره دانشجویی  edu@رقمی 14در صفحه فوق نام کاربری : شماره دانشجویی

 رقمی است.

وارد صفحه می شویم در صفحه وارد شده مانند شکل زیر بر روی گزینه ثبت نام دروس دانشجو 

 کلیک کنید.

 

 
 

بر روی گززینه انتخاب واحد کلیک کنید و در صفحه باز شده نسبت به پرداخت علی الحساب 

 موزشی اقدام کنید.آ بیمه و خدمات شهریه ثابت و متغیر و هزینه 



 
با کلیک بر روی هر یک از گزینه های پرداخت درگاه بانک نشان داده می شود با انتخاب درگاه 

 بانک مورد نظر نو کلیک روی کلید صفحه پرداخت فعال می شود.

 
 

 
در صفحه فوق مبالغ پرداختی تا کنون مشخص همچنین مبلغی که باید پرداخت شود مشخص شده 

انید مبلغی بیشتر از آنچه گفته شده در کادری که مشخص کرده به ریال ثبت و سپس شما می تو

نسبت به پرداخت الکترونیکی اقدام کنید. با کلیک بر روی این گزینه صفحه درگاه بانک باز شده و 

 شما با وارد کردن مشخصات کارت عضو شتاب می توانید مبلغ خود را واریز کنید.

 .موزیال)فایرفاکس ( استفاده کنیدنکته:جهت پرداخت حتما از مرورگر 

 پس از پرداخت منتظر تایید کارشناسان و انتخاب واحد باشید.

 مراجعه کنید. azad.ac.irجهت دریافت اطالعات می توانید به آدرس 



 daanورود به سیستم برگزاری کالس های مجازی  -ب

 وارد شوید vclass.azad.ac.irجهت ورود به صفحه  

 
 بر روی لینک کالس های مجازی تهران جنوب کلیک کنید

 
 درصفحه باز شده بر روی ایکون ورود با شماره شناسایی وارد شوید 



 
 

 رقمی و پسورد کد ملی است. 14در این صفحه کد دانشجویی کد 

شماره کارت تردد در سیستم به عنوان کد ملی نکته:دانشجویان اتباع پسورد در صورتیکه شماره پاسپورت یا 

 رقمی به عنوان پسورد است. 14ثبت شده باشد با آن وارد می شوند در غیر این صورت شماره دانشجویی 

 
 

پس از ورود ایکون های دوره های من، آزمون های من، منابع من و جلسات من فعال می شود که با کلیک 

در آموزشیار انتخاب کردید نشان داده می شود. با کلیک بر روی  بر روی دورههای من لیست دروس که

گزینه نمایش هر درس لیست جلسات نشان داده می شود که بر اسا س روز و ساعت هر جلسه در کالس 



ناسه جلسه و گذرواژه داده شده که با استفاده از آن می شرکت می کنید در قسمت اطالعات هر جلسه ش

 س اقدام کنید.توانید جهت وورد به کال

می توانید راهنمای نحوه شرکت در کالس و اطالعات الزم را   vclass.azad.ac.irبا مراجعه به سایت 

 بدست آورید.

 

 اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات

 99پاییز 


