
 دانشگاه خوارزمی درمان و بهداشت و مرکزمشاوره

 مهر به بعد( 6بعد از ثبت نام حضوری )از تاریخ  ذیل های آدرس به توجه با که رساند می عزیز دانشجویان اطالع به  99-99ورودی جدید سال تحصیلی  دانشجویان به تبریک ضمن

اطالعیه  .نمایند ارائه دانشگاه مستقر درمان و بهداشت مرکز و مشاوره مرکز به را خود جسم و روان سالمت اطالعات از شده چاپ خروجی و نمایید اقدام  ذیل های پرسشنامه پرکردن به نسبت

 های تکمیلی در این زمینه متعاقبا ارسال می گردد.

 روان و جسم سالمت های فرم تکمیل ی نحوه

 .دانشجویان و مراحل ثبت نام اولیه را طبق راهنما انجام دهیدرتال سازمان امور ابتدا با کلیک بر روی لینک زیر وارد پ

 نکته مهم: پس از ثبت نام نام کاربری و رمز خود را به خاطر بسپرید. 

 تال امور دانشجویانرلینک ثبت نام در پ

applicant/-the-https://portal.saorg.ir/registration 

 در پرتال سازمان امور دانشجویان راهنمای ثبت نام

 راهنمای ثبت نام جهت قرار گیری در این قسمت پیوست می با شد( pdf)فایل 

 :روان و جسم سالمت پايش طرح های فرم تکمیل و اجرا نحوه

با همان نام کاربری و رمز عبور خود وارد لینک  جهت تکمیل کارنامه سالمت روان و سالمت جسم سازمان امور دانشجویان رتالوثبت نام در پ تکمیل پس از

  های کارنامه سالمت دانشجویان شده و طبق راهنما فرم های مربوطه را تکمیل نمایید.

 :جدید ورودی دانشجویان سالمت کارنامه سامانه آدرس لینک

 روان سالمت کارنامه راهنمای

https://portal.saorg.ir/wp-content/uploads/ 7102/10 /SAO.BPM_.PortalUGL 12-10 .pdf 

 روان سالمت کارنامه

https://Portal.saorg.ir/mentalhealth 

 جسم سالمت کارنامهمراحل تکمیل  راهنمای

https://portal.saorg.ir/wp-content/uploads/ 7102/10 /SAO.BPM_.PortalUGL 12-10 .pdf 

 جسم سالمت کارنامه

https://Portal.saorg.ir/Physicalhealth 

 

 نمایید اقدام کارنامههر دو  خروجی چاپ به نسبتها  پرسشنامه تکمیل از بعد. 

 

 

 

 

 

 

https://portal.saorg.ir/registration-the-applicant/
https://portal.saorg.ir/registration-the-applicant/


 

 

 

 

 نمونه پرینت کارنامه سالمت روان دانشجویان ورودی جدید

 

 
 

 .فیلدهای مشخص شده حتماً بایستی تکمیل شوند

 دارید مبذول را الزم دقت فیلدها تمامی نمودن تکمیل در لطفاً. شد خواهد خودداری...  و ایمیل و آدرس تلفن، شماره خانوادگی، نام و نام بدون خروجی های فرم پذیرش از: وجهت

 :نکته مهم

 .پیگیری الزامی می باشدالزم به ذکر است که در فرم سالمت روان، احتمال ثبت نشدن نام و نام خانوادگی وجود دارد ولی ثبت کد 


