
      9911 انشجویان شاغل به تحصیلو روان د کارنامه سالمت جسم اطالعیه تکمیلی فرآیند 

 دااگشنه گرمسار               

 امور دانشجویی و فرهنگی

 واحد مشاوره دانشجویی دانشگاه 

 

 

 ل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه گرمساربقا

 
 هرر ططهرریابطبرر طاهکهرر ط رر الا ططط،طبررلطالعرری ط رردطا ررکی طططط9911  طسمرر طاطااال طیپیرر اطالعیهیررلطالادیررلط انجرر فطالینررکاطن مه رر ط کایک ررلط ررطططططط

ط:ال  طالدزال د ذ  اط اطالینکاطن مه  ططییزطت سلطبلطیککتطذهل،ط لطپیشطالزطالهنطبلطمگکهدط الیشن هک طا کی بطش طاطض اای

اط رررک کیلط رررنک ط الاالیط...(ط میمررری  ط ررر الا طنرررکفطاط/الیتقرررک /ط همرررکید) کی ررر ط الیشرررن هکیدط رررلطپررریشطالزطالهرررنطبرررلطهررر ط دیرررلط ه ررر یطط 

االا ط ررک کیلطشرر بطاطط(طااا طگزه ررلطبررکط کیرر طبرر ططط/ ررم طاال رر طبررکهیط رر  لطط)الیرر ،طبررکطهمررک ط رری ط  ت  رردططط  ت  رردطاطیررکاط ررکاب یطبرر  بطط

ط.یکاط ابکابطییم هکیط ی  طسم طاطااال طاالطتکمیلطیمکه  ططاطییکزیطبلطثب   الا ط  ب ططبلط کایک ل

دطاطهرررکطکاطاالا ط ررر   ط ررر  (طیرررکاثبررر طگزه رررلطبرررکط کیررر طبررر ط/ رررم طاال ررر طبرررکهیط ررر  ل) الیشرررن هک طپررررطالزطااا طبرررلط رررک کیلط رررکه طط

ط.هکیط ذ  اطالق الاطیمکه   لت الی  طاالا ط ک کیلطش ی طاطیمب طبلطالینکاطن مه  ط کایکالهمیلطاط اهکن طپیک  ط د

الیط کایک ررلطتأهیرر طالینررکاطن مه رر ،طط اهکنرر طپیررک دط ب رردطبرر ططططهرریابطبرر طططپرررطالزطتکمیررلطن مه رر ط اطهرر ط اط   کررلط رری  طسمرر طاطااال ،ططططططط

بیمرررکایط  ایررک،طضرر ااتطالاال رررلطاططط انجرر فطططشرر  ،طبرررکطت سررلطبررلطشررر اله طن کرردططططسهرر طتأهیرر طتکمیررلط رررکاطبرر الیط الیشررن هک طالا رررک ط رردطططططط

 الاهرر طاط اطالادررینطن  رر ط  ک رراط ررلطال کررک ططططططم طاالطیررز طنرر  طی ررلطط»ط. ضرر ایط کایک ررلطبررلطاال رر ط شررکاابط الیشررن هدطاسرر  طیرر الا ططططططت  هررلط

ط.« ض اط اط الیش کبط یم طش ،طت  هلطاال  ط شکاابطیمکهی 

کاش ک ررک ط" ررلط کایک ررلط رری  طااال طییررزط اط رر اتطدررزااطبرر الیطب نرردطالزط الیشررن هک طپیررک کدط ب رردطبرر طالهررنطططططططططططن مه رر طپرررطالزطالینررکاططط 

؛ط اط ررر اتط کب رررلطبرررکطت سرررلطبرررلططال کرررک ط  ت  ررردط رررکاب ط الیشرررط،الا رررک طن الهررر طشررر ط"برررکطشرررمکطتمرررکگطن اله ررر طگ نررر ط   رررزط شرررکااب

ط.تمکگط ک لطن اله طش ط الیشن هک هنطگ ابطالزطالگی یط  الا طنکفط اطالهنط  زب،طبکطض ااتِطپد

بیمرررکایطاط کی ررر ط)گررر هدطاطب  مررراطشررر اله ط اطنجررر فط کایک رررلط ررری  طسمررر ،طپررررطالزطالینرررکاطاطتکمیرررلط کایک رررلطب رررکطبرررلطیررر  طپک ررر ط

بیمرررکایط  ایرررک،ططبرررکطت سرررلطبرررلطشررر اله طن کرررد.طاالط اهکنررر طن الهیررر ط ررر  ط"برررلطپزشررر ط  الس رررلطیمکهیررر "پیرررک کدطهرررکطالهرررنط ضرررم  ط رررل(م 

اسررر  طیررر الا طاطالا رررک طالهرررنطپیک ررر طبرررلطزا یطالزطع هررر ط رررک کیلطط"الهرررنطپیک ررر ب ال رررکگط اهکنررر ط"ضررر ااتط  الس رررلط ضررر ایطبرررلطپزشررر ط

بررکطت سررلطبررلطشرری  ططططبیمررکایط  ایررکطهررکیط رر تب طبررکططپ  ررشتکمیررلطالعیهررکتطططاط رر الق ط اطهزاطبررلطذ رر طال رر ط رر  ططط. ت قررخطن الهرر طشرر ط

ط.الدزال دطال  طگمت  بطبیمکای،

ضررر ااتطتکمیرررلطاطالا رررک طال رررکنط ررر الااطش ک رررکهدطبررر الیطالینرررکاطن مه ررر ط  بررر ططبرررلط کایک رررلط ررری  طسمررر طاطااال طاسررر  طیررر الا طاططططط

 همررکیدطاطالیتقررک ،ط میمرری  ط رر الا طططط"الهررنطال رر ط انجرر فط الیشررن هکیدطال رر ط ررلطضرر ااتطتکمیررلطپ انکهررلطسهرر طالینررکاطال رر اط رر تب طبررکطططططططططططط

ط.اس  ط الا طب الیطالهشک طهک الزط  یط کز ک طال  اط الیشن  "نکف،طمز   طزبک 

طیمررب طبررلطط"الهرر ا زتررک طاالطگرر ط رر  بطط"ت الییرر طبررکطاالا ط رر   طشررمکابطتک ررنطهمرر البطنرر  ط اطب ررشطططططط اط رر اتطن ال  شرردطا ررزطهبرر ا،ط رردطططط،

ط.بکزهکبدطم طالق الاطیمکهی 

اط رر اتدط ررلطشررمکابططتک ررنطهمرر البطنرر  طاالطن ال رر فط رر  بطاطهررکطتک ررنطشررمکطبررکط شررککدط  السررلطشرر بطال رر ،ططالزطع هرر طالاتبررکططبررکطططططططططططططططططططط 

ط.شتیبکیدط ک کیلطیمب طبلطانعط شکلطالق الاطیمکهی پ

 .یر اقدام نماییدهای زاز طریق لینک "سازمان امور دانشجویان"نام و تکمیل کارنامه سالمت جسم و روان به سامانه سجاد،جهت ثبت
 :نشانی الکترونیکی جهت تکمیل کارنامه سالمت روان

mentalhealt//ir.saorg.portal://https   

 :نشانی الکترونیکی جهت تکمیل کارنامه سالمت جسم

physicalhealth//ir.saorg.portal://https 
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 . باشدمی و روان ، منوط به تکمیل کارنامه سالمت جسم5911-5011سال اول سال تحصیلیتأیید انتخاب واحد نیم

 . تماس حاصل  نمایید ،993داخلی/ 129 -9519111در صورت هرگونه سئوال با شماره تلفن

https://portal.saorg.ir/mentalhealt
https://portal.saorg.ir/physicalhealth

