
 ورود به سایت مجتمع آموزش عالی لارستان  -1

 ( کلیک نمایید.1شده و بر روی گزینه ثبت نام مطابق )شکل  Lar.ac.irوارد آدرس 

 
 به سایت دانشگاه ورود -1شکل 

 ورود به صفحه درخواست شناسه کاربری و رمز عبور -2

 
 کاربری و رمز عبوردرخواست شناسه  -2شکل 

 ورود به صفحه دریافت شناسه کاربری و رمز عبور -3

 
 دریافت شناسه کاربری و رمز عبور -3شکل 

 

 ورود به سامانه  آموزشی و دانشجویی  -4

 
 ورود به سامانه آموزشی و دانشجویی -4شکل 

 دستورالعمل ثبت نامورود به فرآیند ثبت نام و مشاهده  -5



اطلاعات "( برای شما نمایش داده می شود در این مرحله پس از مطالعه راهنما، گزینه 5پس از ورود به سامانه )شکل 

 را انتخاب نمایید. "این صفحه را دقیقًا خوانده و مایل به تکمیل فرایند هستم

 

 
 ورود به فرآیند ثبت نام -5شکل 

 

 صفحه نمایش فرم های ثبت نام -6

 
 صفحه نمایش فرم های ثبت نام -6 شکل

را انتخاب  "ذخیره و ارسال"( الزامی است به ترتیب فرم ها را تکمیل و گزینه 6پس از ورود به این صفحه )شکل 

 نمایید تا اجازه دسترسی تکمیل و تایید فرم های بعدی داده شود.

 فرم پرداخت وجه ثبت نام -1-6  -7

 

 فرم پرداخت وجه ثبت نام - 7شکل 

( خواهید 8وارد صفحه پرداخت الکترونیکی )شکل  "لینک پرداخت وجه ثبت نام"در این گام با کلیک بر روی 

 شد.



 
 پرداخت اینترنتی -8شکل 

کلیک  "پرداخت"کارت بانکی )عضو شتاب و دارای رمز دوم یا پویا( بر روی گزینه پس از وارد کردن اطلاعات 

 ( شوید.  9نموده تا وارد صفحه تایید پرداخت مطابق )شکل 

 
 تایید پرداخت وجه ثبت نام -9شکل 

د. را انتخاب نمایی "د خریدتکمیل فرآین"توجه داشته باشید زمانی پرداخت شما با موفقیت انجام شده است که 

 برای شما نمایش داده خواهد شد. 11پس از انجام این مرحله شکل 

 
 پرداخت وجه ثبت نام -11 شکل

، شماره خرید برای شما نمایش داده خواهد 11توجه داشته باشید که در صورت نهایی شدن این مرحله مطابق شکل 

 "ذخیره و ارسال"پرداخت شما ناموفق بوده و مجددا بایستی اقدام نمایید. در نهایت گزینه شد، درغیراینصورت 

 را انتخاب نموده و به مرحله بعد بروید.

 فرم تعهد نامه عدم اشتغال  -2-6



 
 تعهد نامه عدم اشتغال - 11شکل 

را فعال نموده و بر  "تایید دانشجو"الزامی است تیک ( ضمن مطالعه و تایید متن تعهد نامه 11در این مرحله )شکل 

 کلیک نمایید. ”ذخیره و ارسال“روی گزینه 

 فرم های وزارتی -3-6

 
 فرم شماره یک وزارتی -12شکل 

 قبولیدر این گام ضمن بررسی نمودن اطلاعات وارد شده در فرم های وزارتی فعال شده متناسب با شرایط سهمیه 

بر روی  "تایید دانشجو"متن کامل را مطالعه نموده و پس از فعال نمودن تیک  "گروه آزمایشی"شما و انتخاب 

 کلیک نمایید. "ذخیره و ارسال"گزینه 

 

 فرم ارسال مدارک -4-6

 ( خواهید شد.11پس از انتخاب این فرم وارد )شکل 

 

 ارسال مدارک -13شکل 

 نمایش داده شود. 11کلیک نمایید تا شکل  "فایلها و تصاویر پیوست دآپلو"این مرحله بایستی بر روی گزینه در 

 "ملاحظات"اید را بارگذاری نمایید. الزامی است در این گام بایستی مدارک خواسته شده که از قبل اسکن نموده

بارگذاری نمایید.  "ارسال فایل"خود را از طریق گزینه ( را مطالعه و مطابق با آن فایل های 11آورده شده در )شکل 

 ( برای شما نمایش داده می شود.15در ضمن پس از انتخاب این گزینه )شکل 



 
 بارگذاری فایلها و تصاویر  -14شکل 

مورد انتخاب نموده و در را کلیک نموده و تصویر اسکن شده را برای هر  "Choose file"در این قسمت ابتدا گزینه 

 کلیک نمایید. "گزینه ارسال"ادامه بر روی 

 

 
 بارگذاری فایلها و تصاویر -15 شکل

کلیک نمایید تا به مرحله ارسال مدارک مطابق با )شکل  بعد از بارگذاری تمام تصاویر بر روی آیکن برگشت 

 ( باز گردید.16

 
 ارسال مدارک -16 شکل

لیک ک "ذخیره و ارسال"بر روی گزینه  "تایید دانشجو"در این گام همانند گام های قبلی پس از فعال نمودن تیک 

 نمایید.

 

 نام ثبت مجوز صدور جهت مشمول مشخصات فرم -5-6



 
 نام ثبت مجوز صدور جهت مشمول مشخصات فرم -17 شکل

 "ذخیره و ارسال"را فعال و بر روی گزینه  "تایید دانشجو"این مرحله نیز پس از ورود اطلاعات درخواستی تیک در 

 کلیک نمایید.

 درخواست معافیت تحصیلی فرم -5-6
است؛ لطفا با دقت راهنما را مطالعه و اطلاعات  "دانشجویان پسر"این قسمت یکی از مهترین مراحل ثبت نام 

( نمایش داده 18)شکل  "معافیت تحصیلیدرخواست "خواسته شده را وارد نمایید. پس از کلیک بر روی فرم 

 خواهد شد.

 کلیک نمایید. "لینک راهنما" جهت مشاهده راهنمای مربوط به تکمیل این فرم بر روی

 
 فرم درخواست معافیت تحصیلی -18 شکل

 فرم امور دانشجویی-6-6

در این قسمت اطلاعات فردی با توجه به اطلاعات ثبت نام اینترنتی  شما نمایش می دهد و تنها چند فیلد خالی 

 که می بایست تکمیل نمایید. "وضعیت جسمانی /شغلی "و  "اطلاعات وضعیت تاهل"دارد در خصوص 



 
 فرم امور دانشجویی -19شکل 

سپس در  قسمت وام دانشجویی راهنمای ثبت نام و مدارک مورد نیاز جهت اخذ وام دانشجویی را می توانید  با 

 مشاهد نمایید. "وام دانشجویی"کلیک بروی لینک 

 
 وام دانشجویی -21شکل 

 

و سپس در قسمت فرم مرکز مشاوره شرایط و نحوه تکمیل فرم های سلامت جسم و سلامت روان توضیح داده شده 

موارد ضروری و مورد نظر توضیح داده  "روان و جسم سلامت های فرم تکمیل مهم نکات "است و با کلیک بر روی 

 شده است.

 
 فرم مرکز مشاوره -21شکل 

 

 انتهای صفحه فرم دانشجویی را تایید می نمایید. در

 
 تایید دانشجو -22شکل 

 

 ثبت نام خوابگاه-7-6

در این فرم در صورتی که متقاضی خوابگاه می باشد بر روی گزینه متقاضی خوابگاه می باشم و در غیر این صورت 

 بر روی گزینه ذخیره و ارسال کلیک نمایید.بر روی نمی باشم کلیک می نمایید و در انتها 



 
 ثبت نام خوابگاه -23شکل 

 تعهد نامه انضباطی-7-6

لطفا تعهد نامه انضباطی را با دقت مطالعه نمایید و  تیک تایید دانشجو  را زده و سپس بر رو ی گزینه  ذخیره و 

 ارسال کلیک نمایید.

 
 تعهدنامه انضباطی -24شکل 

 

 فرم علایق فرهنگی  -7-6

 کلیک نمایید. "ذخیره و ارسال"لطفا اطلاعات درخواست شده را وارد نمایید و سپس بر روی گزینه 

 
 فرم علایق فرهنگی -25شکل 

 



ستی مدارک ارسالی شما توسط کارشناسان تایید گردد. پس از انجام این بایفوق، پس از تکمیل تمامی مراحل 

 .تغییر خواهد یافت "کامل شده"قسمت وضعیت آخرین قسمت )فرم تایید کارشناسان( به وضعیت 

تغییر  "در دست اقدام"ها توسط کارشناس مربوطه، وضعیت آن قسمت به در صورت عدم تایید هر یک از قسمت

 ازمند انجام اصلاحات توسط دانشجوست. خواهد یافت که نی

لذا تا پیش از تایید نهایی کارشناسان، این سامانه را چک نمایید تا در صورت نیاز، نسبت به انجام اصلاحات اقدام 

 نمایید.

 
 پایان فرآیند -26شکل 

 
 


