
 

 دااگشنه گرمسار           

 امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

 واحد مشاوره دانشجویی

 گرمسار دانشگاه دانشجویان کلیه توجه قابل
 تکمیل فرآیند کارنامه سالمت دانشجویان

 5011آبان  51شهریور الی  51از 

 سالمت پایش طرح ثبتناونیکی شهریورآغاز 1آغاز ثبتنام الکترونیکی طرح پایش سالمت جسم و

روان و جسم               

 مور دانشجوییاز ازلغا شهریور 11

بهها لوجهها بهها شههرایو موجههود و سسههتر  ویههرو    رسههان   مههی شههاغب بهها ل  ههیب بهها اطههالی  دیهها دانشههجویان  

ن بههرا  آشههود و انجههام انا سههجاد برسهه ار مههی رونهها طههرح پههایش سههالمت روان و جسههم امسههاق نیهه  از طریهه  سههام  

انجههام ایهه   پهها از امههالم نتههاین آزمههون سراسههر  . ال امههی اوا هه  بههود ( شههاغب بهها ل  ههیب ) دیهها دانشههجویان 

 .االجرا استنی  الزم 1011فرآین   م چون ساق سذشتا برا  دانشجویان نو ورود 

 :نشانی الکترونیکی جهت انجام  ارناما سالمت روان و جسم

ir.saorg.portal://https 

اقهه ام   ارنامهها سههالمت جسههم و   ارنامهها سههالمت روانبایسههت پهها از ورودب نسههبت بهها لک یههب   دانشههجویان مههی

 .و    ر گیر  دریافت ن این 

 

 

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


 

 دااگشنه گرمسار           

 امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

 واحد مشاوره دانشجویی

 روان و جسم سالمت پایش طرح  ا فرم لک یب و اجرا ن وه و نامثبت فرآین 

الکترونيکااب  اا  ربااسا  اا  ياا م ن  زهاار الاارا   اا  هکسياا  واار    رن ماا  ياا م  رواث و           ناا   در زماا ث ت اا   -1

 .بسم نس هير

 1011ورود  جهت اطالی دانشجویان لینك نشانی سامانا  ارناما سالمت دانشجویان

  ارناما سالمت جسم

Physicalhealth/ir.saorg.Portal://https 

  ارناما سالمت روان

mentalhealth/ir.saorg.Portal://https 

دليقاا   5. خساواار  اار ياا زب  اا  ههمااه وساارال و اهسياا   ااس  ارياا        عاار از ت اا  ناا  ع  اار وعاا      -2

 .ي م ن  وارد نسسدل و ورآهنر ت   ن   را انج   دويرورص  دارهر اهه  رو  را در 

 .ن م  نس      چ پ خروبب   رن م  الرا  نس هير عر از هکسي  پريش -3

را  ااا  مر ااار م ااا ورل  )چااا پ  ااارل(خروباااب   رن مااا  يااا م  رواثنااا   ریاااسربع ونگااا   ت ااا  -4

 .دان گ ل ارائ  نس ئير

مر هه  مشههاوره و سههالمت دانشههگاه جهههت در  در     لأییهه  اروجههی  ارنامهها سههالمت جسههم و روان از سههو       *

 .پرون ه ال امی است

 
 

https://portal.saorg.ir/Physicalhealth
https://portal.saorg.ir/mentalhealth

