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دانشجویانخدمتسالمبا
نیستسجادهساماندرمجددنامثبتبهنیازیانددادهانجامالکترونیکینامثبتقبالکهدانشجویانی

،شوندسامانهواردبایدفقطو
تکمیلرانامثبتفرایندبایدابتداانددادهانجامفرموکاغذصورتبهنامثبتقبالکهدانشجویانیو

.بپردازندروانوجسمسالمتهایفرمتکمیلبهسپسوفرمایند



ویسازتحصیلبهشاغلدانشجویانهمهبرایسالمتغربالگریوپایشطرحامسالرساندمیعرضبه
طفقگذشتههایسال)باشدمیواحدانتخابمراحلجزءوشدهالزامیعلوموزارتسالمتومشاورهرتدف

.(گرفتمیانجامجدیدالوروددانشجویانبرای
15زمانیبازدهدرشخصا  .فرمائیدتوجهذیلنکاتبهسالمتکارنامهتکمیلجهتاستخواهشمندلذا

اقدامتسالمفرمتکمیلبهنسبتذیلاینترنتیآدرسبهمراجعهباجاریسالماهآبان15لغایتماهشهریور
.فرمائیدجدا خودداریدیگراشخاصبهفرمتکمیلسپردنازونمائید
پرفرمهچنانچوباشدمیمشاورهمرکزتأئیدوسالمتفرمکردنپربهمنوطجاریترمواحدانتخابتأئیدیه
.گرددمیفعالغیردانشجوآموزشیفایلنشود
http://portal.saorg.ir/mentalhealth:روانسالمتکارنامهسامانهآدرسلینک
http://portal.saorg.ir/physicalhealth:جسمسالمتکارنامهسامانهآدرسلینک

شماهمکاریازسپاسبا



:سپس به سایت وارد شوید 
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:برای وارد شدن به سایت نیاز به پر کردن دو قسمت زیر را دارید 
.نید وارد کنشانی ایمیل یا کد ملی ابتدا وارد کردن بخش ابتدایی که باید با 1)
ی مفراموشی رمز در صورت ) سپس قسمت وارد کردن رمز شخصی خود می باشد 2)

( .مراجعه کنید ( رمزتان را گم کردید ؟ ) توانید به بخش 
.کلیک کنید و به سوال پاسخ دهید( من ربات نیستم ) سپس روی بخش 3)

.کلیک کنید ( ورود ) سپس روی دکمه 4)
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:بعد وارد شدن به سایت توجه کنید نام شما درست وارد شده باشد 



:بعد به ترتیب وارد بخش های کارنامه سالمت روان و جسم شوید 
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( ومی دانشجو مشخصات عم) و سپس تکمیل بخش ( با قوانین گفته شده موافق هستم ) بعد با تایید گذینه 
سالمت روان.را تکمیل و ادامه دهید 

2
1



(مشخصات عمومی دانشجو ) ادامه تکمیل فرم 



.را تکمیل و ادامه دهید( بخش اول)و سپس تکمیل بخش ( تکمیل بخش اول) بعد با تایید گذینه 



.د را تکمیل و ادامه دهی( بخش دوم)و سپس تکمیل بخش ( تکمیل بخش دوم ) بعد با تایید گذینه 



کمیل و ادامه را ت( ثبت و ارسال و دریافت کد پیگیری )و سپس کلیک روی ( تصویر امنیتی ) بعد با وارد کردن 
.دهید 



در صورت نمایش ندادن صفحه ای برای کد پیگیری نگران نباشد ،
.نید کد پیگیری را مشاهده ک( کارتابل ) در خواست شما ثبت شده است و می توانید با مراجعه به بخش 
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( ومی دانشجو مشخصات عم) و سپس تکمیل بخش ( با قوانین گفته شده موافق هستم ) بعد با تایید گذینه 
سالمت جسم. را تکمیل و ادامه دهید 



را تکمیل و ( 19ویروس کووید )و سپس تکمیل بخش ( 19تکمیل بخش ویروس کووید ) بعد با تایید گذینه 
.ادامه دهید 



را ( ردی عادات سالمت ف)و سپس تکمیل بخش ( تکمیل بخش عادات سالمت فردی ) بعد با تایید گذینه 
.تکمیل و ادامه دهید 



ل و ادامه را تکمی( عادات غذایی )و سپس تکمیل بخش ( تکمیل بخش عادات غذایی ) بعد با تایید گذینه 
.دهید 



را تکمیل و ادامه (سوابق پزشکی )و سپس تکمیل بخش ( تکمیل بخش سوابق پزشکی ) بعد با تایید گذینه 
.دهید 



را ( شکی خانواده سوابق پز)و سپس تکمیل بخش ( تکمیل بخش سوابق پزشکی خانواده ) بعد با تایید گذینه 
.تکمیل و ادامه دهید 



کمیل و ادامه را ت( ثبت و ارسال و دریافت کد پیگیری )و سپس کلیک روی ( تصویر امنیتی ) بعد با وارد کردن 
.دهید 



در صورت نمایش ندادن صفحه ای برای کد پیگیری نگران نباشد ،
.نید کد پیگیری را مشاهده ک( کارتابل ) در خواست شما ثبت شده است و می توانید با مراجعه به بخش 

2

1

3



روان فرایند فرم های سالمت جسم وتکمیل و یا بروز مشکل در صورت 
به آی دی زیر در داخلرا 

تلگرام
:ارسال کنید 

@Khn_moshaver
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