
 در مورد سامانه شناسه تدریسمتداول سئواالت 

  کد شناسه تدریس چیست ؟ -1

 معاونت محترم آموزشی دانشگاه آزاد  82/30/99مورخه  89912/03: براساس بخشنامه جواب

اسالمی کد شناسه تدریس یک عدد شناسایی منحصر بفرد است که بعد از طی یک فرایند، به 

وقت و نیمه وقت و اساتید حق التدریس این دانشگاه هر کدام از اعضای هیات علمی تمام 

 تخصیص می یابد.

 

 هدف از صدور کدشناسه تدریس چیست؟ -8

 ساماندهی اطالعات اعضای هیات علمی و مدرسین حق التدریس و تسهیل دسترسی جواب :

واحدهای دانشگاه به اطالعات مورد نیاز و همچنین حذف بسیاری از مراحل تکراری فرایند 

 ارگیری اساتید حق التدریس در واحدها.سنتی بک

 

 چه کسانی بایستی کد شناسه دریافت کنند؟ -0

 کلیه مدرسین دانشگاه اعم از اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت و اساتید حق جواب :

 التدریس

 

 مراحل دریافت کد شناسه چه مراحلی هستند؟ -0

 شامل تکمیل اطالعات و آپلود مدارک مورد  متقاضی در سامانه،: گام اول : درخواست جواب

معاونت آموزشی واحد دانشگاهی.  گام دوم: تائید اطالعات و حوزه نیاز و ارسال درخواست به 

معاونت آموزشی واحد دانشگاهی و ارسال درخواست به حوزه مدارک ارسالی متقاضی توسط 

و علمی دانشگاه هیات گام سوم : بررسی مدارک متقاضی توسط امور   .امور هیات علمی



واحدهای همزمان به کلیه  متقاضی در همین سامانه و ارسالبه کد شناسه و ارسال آن صدور 

 .دانشگاهی مجری 

 

 اطالعات ضروری که بایستی تکمیل شوند کدامند؟ -9

 کلیه مواردی می باشد که با گزینه )اجباری( در هر کدام از : این اطالعات شامل  جواب

 شده است .پروفایل ها مشخص 

  

 آیا اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت هم بایستی کد شناسه دریافت کنند؟ -6

 اعضای محترم هیات علمی تمام وقت ،نیمه وقت و حق التدریس می بایست : بله کلیه  جواب

 نسبت به اخذ کد شناسه تدریس اقدام نمایند .  

 د؟آیا برای هر واحد دانشگاهی یک کد شناسه صادر می گرد -7

 قابل قبول  یدانشگاهی : خیر کد شناسه صادره در این سامانه برای کلیه واحدها  جواب        

 می باشد.

 

 آیا کد شناسه استانی است؟ -2

 می باشد: خیر کد شناشه صادره سراسری  جواب. 

 

 آدرس سایت درخواست کد شناسه چیست ؟ -9

 به آدرس سایت معاونت آموزشی دانشگاه به فایرفاکس  با استفاده از نرم افزار : جواب

http://Amoozesh.iau.ir    سامانه امور اعضای "مراجعه و روی لینک

 کلیک کنید.  "هیات علمی

http://amoozesh.iau.ir/
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 اگر کد شناسه دریافت نکنیم چه اتفاقی می افتد؟ -13

به نرم افزار سیدا پالس باشد و  صورتیکه نام واحد شما در لیست واحد های مجهز: در جواب

مرحله بعدی اجرای بخشنامه واحدهای مجری بطور کد شناسه تدریس دریافت ننموده باشید در

اتوماتیک فقط مجاز به ثبت درس برای مدرسانی خواهند بود، که کد شناسه دریافت کرده 

  باشند و نام آنها در بانک اطالعاتی سامانه موجود باشد.

  

 پالس چیست؟ سامانه سیدا -11

 سیستم یکپارچه دانشگاه آزاد اسالمی ( سامانه کامپیوتری امور آموزشی و مالی  جواب( :

دانشگاهی است، که در بخش عمده واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی مورد استفاده قرار گرفته 

 است.

 

 سرویس تجمیع اطالعات چیست؟ -18

 اه آزاد اسالمی و ساماندهی : سرویس جمع آوری اطالعات موجود در واحدهای دانشگجواب

می آنها در یک بانک اطالعاتی متمرکز و جامع که واحدهای دانشگاه موظف به اجرای آن 

 باشند.

 

  واحدهای متصل به سرویس تجمیع اطالعات کدامند؟ -10

 دریس قرار ت: لیست واحدهای متصل به این سرویس در صفحه ورود اعضای حق الجواب

 در حال افزایش می باشد.گرفته است . این لیست دائما 

 



 

 چرا نام برخی از واحدها در لیست موجود نیست؟ -10

 مدیر  89/30/1099مل مورخه : فقط واحدهایی در این لیست حضور دارند که دستورالعجواب

را  تجمیع اطالعات سیداکل محترم امور هیات علمی دانشگاه مبنی بر راه اندازی سرویس 

 اجرا کرده باشند.

  

 .نمی توانیم وارد سامانه شویمدر لیست موجود است ولی  هاواحدبعضی از اسم چرا  -19

 یا شما در بین مدرسین نیمسال گذشته واحد نبودید یا واحد دانشگاهی شما کد ملی تان جواب :

 را در سامانه سیدا اشتباه ثبت کرده است. برای رفع مشکل به واحد دانشگاهی مراجعه نمائید.

 

 سامانه سیدا استفاده می کند ولی در لیست موجود نیست. واحد محل تدریس من از -16

 واحد دانشگاهی شما سرویس تجمیع سیدا را نصب نکرده یا در نصب مراحل آن جواب :

فناوری اطالعات واحد دفتر اشتباهی رخ داده است. موضوع از کارگزینی هیات علمی واحد و 

 پیگیری شود.

 

 می وارد سامانه می شوم؟من حق التدریس هستم ولی از بخش هیات عل -17

 از واحدهای دانشگاهی به اشتباه کد ملی شما را در لیست اعضای هیات  احتماال یکی: جواب

 -07090836 تلفن به شماره امور هیات علمی دانشگاه علمی ثبت نموده است. موضوع از طریق 

 پیگیری شود. 381

 

 آیا ارائه معرفی نامه از واحد دانشگاهی الزامی است؟ -12

 نمی باشد : خیر در هیچ مرحله ای نیاز به معرفی نامه واحد دانشگاهیبجوا. 



 

 من برای نخستین بار از مهرماه قرار است تدریس کنم . چگونه کد شناسه دریافت کنم؟ -19

 برای اولین بار کارگزینی واحد دانشگاهی اطالعات اولیه شما شامل کد ملی و نام و نام جواب :

مانند سایرین وارد سامانه شده و امور مربوطه  از آن پسخانوادگی را در سامانه ثبت می کند و 

 را انجام دهید.

 

ق التدریس اعضای هیات علمی واحد ما موفق شده اند درخواستشان را ثبت کنند ولی ما که ح -83

 همان واحد هستیم نمی توانیم وارد سامانه شویم.

 اعضای حقوق و دستمزد دیتاسنتر : اطالعات اعضای هیات علمی از طریق سرویس جواب

که اختصاصا اطالعات اساتید حق التدریس  تجمیعو سرویس وارد سامانه شده  هیات علمی

 نصب نشده است. ، را ارسال می کند

 

 ستم و بخشی از اطالعات پروفایلم اشتباه است.من عضو هیات علمی ه -81

 اطالعات اولیه پروفایل اعضای هیات علمی که توسط خود اعضا قابل ویرایش نیستند از جواب :

نیز لزوما در سیستم حقوق و دستمزد موارد طریق سرویس دیتاسنتر ارسال شده اند و اصالح این 

بعد در سامانه قابل رویت  ساعت 80و اطالعات اصالح شده می شود واحد دانشگاهی انجام 

 خواهند بود.

 

 در بخش تکمیل اطالعات در کد دفترچه بیمه چه چیزی را باید ثبت کنم ؟  -88

 رقمی صفحه اول دفترچه بیمه تامین  2در صورتیکه بیمه تامین اجتماعی می باشید کد : جواب

 .اجتماعی با عنوان کد شناسائی بیمه ثبت شود 

 



 نیستم چه کدی را باید ثبت کنم. تامین اجتماعی من بیمه   -80

 نیاز به ثبت کد نمی باشد: جواب. 

 

دانشگاه محل تحصیل کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری در  ،در ثبت سوایق تحصیلی -80

 لیست دانشگاهها موجود نیست.

 نمائید.در لیست از گزینه سایر استفاده نام دانشگاه : در صورت عدم وجود جواب 

 

 در ثبت سوابق تحصیلی رشته تحصیلی یا گرایش در لیست موجود نیست. -89

 در لیست از گزینه سایر و یا از طریق گروه تلگرامی و گرایش در صورت عدم وجود نام رشته : جواب

 شناسه تدریس به مدیران گروه اطالع داده شود.

دکتری، یا دکتری بایستی کدام یک از ردیف های کارشناسی ، کارشناسی ارشد، دانشجوی  -86

 تکمیل شوند؟

 تکمیل ردیف کارشناسی و کارشناسی ارشد برای همه مدرسین الزامی است. در جواب :

صورتیکه دانشجوی دکتری هستید یا مدرک دکتری در اختیار دارید ردیف های مربوط را 

ی خواهد بود، تکمیل نمائید. از آنجا که در مراحل بعدی ارائه مدرک برای این ردیف ها الزام

 در صورتیکه مدرکی برای اثبات ندارید ردیف مربوطه را تکمیل نکنید.

 

من در آزمون دکتری امسال دعوت به مصاحبه شده ام و از مهر ماه دانشجوی دکتری می شوم  -87

 آیا ردیف دانشجوی دکتری را تکمیل کنم؟

 ئید.: خیر فعال همان ردیف کارشناسی و کارشناسی ارشد را تکمیل نماجواب 

 



من در مقطع دکتری حرفه ای یا کارشناسی ارشد پیوسته تحصیل نموده ام و مدرک کارشناسی  -82

 ندارم. در ردیف کارشناسی چه چیزی را ثبت کنم؟

 برای ردیف کارشناسی هم همان اطالعات و مدرک دکتری حرفه ای یا کارشناسی جواب :

 ارشد پیوسته را تکمیل و ارسال نمائید. 

 

 جامع دکتری را داده ام آیا ردیف مقطع دکتری را تکمیل کنم؟من امتحان  -89

 خیر . به همان ردیف دانشجوی دکتری بسنده کنید.جواب : 

 

من از پایان نامه دکتری دفاع کرده ام اما هنوز مدرک یا دانشنامه نگرفته ام کدام ردیف را پر  -03

 کنم دانشجوی دکتری یا دکتری؟

 تکمیل و برای مدرک دکتری تصویر صورتجلسه دفاع از : می توانید ردیف دکتری را جواب

 پایان نامه را آپلود کنید.

 

من هنوز دانشنامه  کارشناسی ارشد خود را دریافت نکرده ام آیا با داشتن مدرک موقت می  -01

 توانم شناسه بگیرم؟

 کافی است. معتبر: بله ارائه تصویر مدرک موقت معتبر صادره از یکی دانشگاهها جواب 

 

دریس می تنوز مدرک کارشناسی ارشد نگرفته ام و تا کنون با مدرک کارشناسی در واحد من ه -08

 کردم آیا می توانم کد شناسه دریافت کنم؟

 میباشد ارشد کارشناسی تدریس شناسه کد اخذ برای مدرک حداقل خیر: جواب. 

 



دانشجوی فوق برخی از درسهای آزمایشگاه و کارگاه در واحدهای دانشگاهی توسط لیسانس یا  -00

 لیسانس تدریس می شوند . تکلیف این افراد چیست؟

 و حق التدریس ممنوع می باشد علمی هیات بصورت آزمایشگاه در تکنسین از استفاده: جواب. 

 

 مدارک ارسالی برای صدور کد شناسه باید چه اندازه ای باشند؟ -00

 کیلو بایت البته با حفظ کیفیت مناسب  033: اندازه فایل مدارک ارسالی نباید بیشتر از جواب

 باشد. 

 

 هد؟دسایت خطا می چرا در هنگام ارسال مدارک  -09

 عمده دلیل این خطا حجم باالی مدارک ارسالی و سرعت پائین اینترنت کاربران جواب :      

  می باشد. 

 

معنی ظاهر می شود؟ آیا این به  "ویرایش"چرا بعد از ارسال مدارک در باالی تصویر کلمه  -06

 اشکال در تصویر است؟

 جهت ویرایش قبل از بررسی کارگزینی و در صورت اعالم نقص : وجود این گزینه جواب

 . امکان ویرایش جهت رفع نقص می باشدتوسط کارگزینی 

را ارسال دکتری جای مدرک دکتری می توانم تصویر صورتجلسه دفاع از پایان نامه ه آیا ب -07

 نمایم؟

 بله .جواب : 

 

 

 



جای گواهی اشتغال به تحصیل مقطع دکتری، می توانم تصویر کارت دانشجویی را ارسال ه آیا ب -02

 نمایم؟

 ارسال شود معتبر اشتغال به تحصیل : خیر ، گواهی جواب. 

من بورسیه واحد دانشگاهی هستم و مدرک دکتری در اختیار ندارم چگونه تصویر آن را ارسال  -09

 کنم؟

 دکتری برای اعضای هیات علمی وجود ندارد. این  : الزامی به ارسال تصویر مدرکجواب

 مدرک توسط کارگزینی واحد ارسال خواهد شد.

 

 من دفترچه بیمه دانشگاه را نگرفته ام تصویر آن را چگونه ارسال کنم؟ -03

 الزامی به ارائه تصویر دفترچه بیمه نیست.جواب : 

 

خدمت چه چیزی من در حال سپری کردن طرح مشموالن متخصص هستم بجای مدرک پایان  -01

 ارسال کنم؟

 مرکزی سازمان از صادره مشمولین طرح از استفاده مجوز: جواب . 

 

بجای من در حال سپری کردن دوره خدمت سربازی تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان هستم  -08

 مدرک پایان خدمت چه چیزی ارسال کنم؟

 گواهی معتبر از بنیاد ملی نخبگان جواب : 

 کد شناسه وارد مراحل بعدی نمی شوم؟چرا در هنگام ثبت درخواست  -00

 به پیامهای سیستم توجه نمائید به احتمال فراوان یکی از اطالعات یا مدارک ضروری را جواب :

به رنگ قرمز مشاهده می شود و انها را باید   x و یا ناقص می باشد که با عالمت  وارد نکرده یا 

   .اصالح نمود



 گلیسی ظاهر می شود.در مراحل ثبت درخواست پیام خطای ان -00

 در ساعات کم ترافیک دوباره امتحان کنید در صورت تکرار به مسئولین سایت اطالع جواب :

 دهید.

 

 چرا در مرحله انتخاب واحد دانشگاهی نام واحد محل تدریس در لیست موجود نیست؟ -09

 مساله را از طریق واحد دانشگاهی پیگیری نمائید.جواب : 

 

 شناسه به من داده نمی شود؟ چرا پس از اتمام مراحل کد -06

 و بررسی کارگزینی و تایید معاونت آموزشی پس از ثبت درخواست شما کد شناسه : جواب

و در صورت تایید ان توسط امور هیات علمی امور هیات علمی و ارسال به واحد دانشگاهی 

 ساعت صادر و در اختیار شما در همین سامانه قرار می گیرد .  02ظرف مدت 

 اسه برای کسی صادر نشود؟نکن است کد شآیا مم -07

 بله : جواب 

 

 آیا برای صدور کد شناسه مصاحبه الزم است؟ -02

 به مدت یک برای مدرسین محترم حق التدریس : در این مرحله کد شناسه صادره جواب

بررسی نیمسال تحصیلی اعتبار خواهد داشت و تمدید دوباره آن برای نیمسال های بعد مستلزم 

 .صالحیت های علمی و عمومی توسط دبیرخانه هیات اجرایی جذب استان مربوط می باشد 

 من قبال در مصاحبه علمی شرکت کرده ام آیا نیاز به مصاحبه مجدد می باشد؟ -09

 جذب اجرایی هیات دبیرخانه توسط عمومی و علمی های صالحیت بررسی صورت در: جواب 

 . باشد نمی مجدد بررسی به نیاز استان

 



 ؟آیا اعضای هیات علمی هم نیاز به شرکت در مصاحبه علمی و عمومی دارند  -93

 بررسی : خیر ، کد شناسه صادره برای اعضای هیات علمی دائمی بوده و نیازی به جواب

 صالحیت های علمی و عمومی نمی باشد .

 

 دارد؟آیا پس از ارسال درخواست امکان اصالح اطالعات یا تغییر مدارک وجود  -91

 مکان اصالح ا: تا زمانی که واحد دانشگاهی مدارک و اطالعات شما را تائید نکرده جواب

باز هم امکان اصالح توسط واحد وجود دارد. پس از آن نیز در صورت عدم تائید درخواست 

وجود خواهد داشت. فقط در صورت تائید مدارک و اطالعات ، مجاز به ویرایش آنها نخواهید 

 بود. 

 

 ؟ل شده استه مطمئن شوم درخواست من حتما به واحد دانشگاهی ارساچگون -98

 وارد بخش پیگیری درخواست شناسه تدریس شوید. اگر درخواستتان را درست ثبت جواب :

کرده باشید باید مشخصات درخواست را در این بخش مشاهده کنید، در غیر اینصورت شما 

 است مجددا درخواست نمائید.فرایند را بصورت کامل انجام نداده اید و الزم 

 

 را بررسی می کند؟ شناسه تدریسواحد دانشگاهی چه زمانی درخواست  -90

 بر اساس مفاد بخشنامه هر واحد دانشگاهی به مدت یک هفته کاری )غیر از تعطیالت( ، جواب:

 نسبت به بررسی درخواست ها اقدام می کنند. 

  


