
 و روان  جسمانجام پایش سالمت  وکارنامه سالمت تکمیل در خصوص دانشگاه اطالعیه مرکز بهداشت، درمان و مشاوره 

 (98 مهرورودی جدید دکتری  ارشد وکارشناسی )ویژه دانشجویان 

 دانشجوی گرامی

 ات با آرزوی توفیقتبریک می گوید. دانشگاه شهید رجایی پذیرفته شدن شمارا درمرکز بهداشت، درمان و مشاوره، 

 توجه شما را به نکات ذیل جلب می نماید.روز افزون برای شما عزیزان، جهت تسهیل در انجام ثبت نام حضوری 

 طرح کشوری پایش سالمت جسم و روان جهت ارتقاء سطح سالمت دانشجویان ورودی جدید در تمامی

توسط وزارت علوم، تحقیقات و  نوبت دوم(-)روزانهوره های تحصیلیودو دکتری(  )کارشناسی، کارشناسی ارشدمقاطع

 فناوری در تمام دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور برگزار می شود.

 شما در دانشگاه می باشد.مراحل ضروری جهت ثبت نام نهایی تکمیل کارنامه سالمت یکی از 

 ادامه دارد. تا روز ثبت نام حضوری شهریور17از تاریخ تکمیل فرم ها 

مراحل زیر را دنبال کنید. برای تکمیل فرم های مربوط به پایش سالمت جسم و روان 

مراحل، الزامی  ورود به لینک های مربوط به طرح پایش سالمت در آدرس های زیر و تکمیل فرم ها تا پایان -1

 است؛

 الف( پایش سالمت جسم

http://portal.saorg.ir/physicalhealth           (معاینات پزشک تکمیل شودمربوط به قسمت )تا  

 ب( پایش سالمت روان

http://portal.saorg.ir/mentalhealth 

 مهمنکته 

 دانشجو تکمیل گردد، خواهشمند است فرم توسط سایرین )همراهان و  شخصباید توسط  حتمااین فرم ها

 مسئول کافی نت(و... تکمیل نشود.

 و یادداشت نمایید هر دو کارنامه را دریافتکد پیگیری  -2

کارنامه خروجی هر دو "اینجا"در پایان در صفحه خروجی کارنامه های سالمت با کلیک بر روی کلمه  -3

 سالمت جسم و کارنامه سالمت روان را پرینت گرفته و در روز ثبت نام حضوری همراه داشته باشید.

ان و مشاوره در سالن مروز ثبت نام پرینت کارنامه های سالمت جسم و روان را به میز مرکز بهداشت، در -4

 ثبت نام تحویل فرمایید.

 انجام پایش سالمت جسم و روان هیچگونه ارتباطی به معاینات استخدامی دانشجویان تعهد دبیری ندارد .  -5

 جهت کسب اطالعات بیشتر با پشتیبان سایت سجاد ) نشانی باال( در تماس باشید

http://portal.saorg.ir/physicalhealth
http://portal.saorg.ir/mentalhealth

