
 

 

 

شیراز  دانشگاه  مقاطع مختلف تحصیلی  دانشجویان  کلیه   در سال تحصیلی جدید به اطالع می رساند

  می باشند، بدین منظور خواهشمند است "طرح کشوری کارنامه سالمت روان"موظف به شرکت در 

 :نماییدتوجه   زیربه نکات تکمیل فرم کارنامه سالمت روان خود،   برای

 

 ویژه کلیه دانشجویان دانشگاهنکات مربوط به طرح کشوری کارنامه سالمت روان  

 1نکته  

 کارشناسی، ارشد، کاردانی، )دانشگاه شیراز  تحصیلی  کلیه دانشجویان مقاطع مختلف  الزم است  

   شرکت نمایند.در طرح کارنامه سالمت روان  دکتری تخصصی(  دکتری عمومی،  

 براساس دستورالعمل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری،  

 منوط به تشکیل کارنامه سالمت روان و   ، ثبت نام شما در نیمسال دوم سال تحصیلی

 مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه می باشد.  تأیید

 

 2نکته  

 ، بنابراین  تکمیل کارنامه سالمت روان صرفاً مختص دانشجویان ورودی جدید نیست

 و قبل تر هستید و در زمان ثبت نام در دانشگاه    1398چنانچه از دانشجویان ورودی سال های  

 الزم است مجدداً نسبت به تکمیل آن اقدام نمایید.  فرم کارنامه سالمت روان خود را تکمیل نموده اید،  

 3نکته  

 مرکز مشاوره هیچ مسؤولیتی در قبال عدم ثبت نام دانشجو  ، در صورت عدم شرکت دانشجو در طرح

 نخواهد داشت.در نیمسال دوم 

 دانشجوی گرامی 

 



 

 

 

 

 

 4نکته  

اقدام به تکمیل فرم کارنامه سالمت روان نمایید و  با توجه به محرمانه بودن اطالعات شما، شخصاً 

 اکیداً خودداری نمایید.از تکمیل نمودن فرم مربوطه توسط اعضاء خانواده و یا مسؤول کافی نت،  

 5نکته  

 تاریختا به منظور تکمیل فرم الکترونیک کارنامه سالمت روان خود  

 و کارنامه سالمت روان خود را تکمیل نمایید.  شده  وارد  لینک زیر   1399 آبان ماه  30

 دانشجویان:روان  لینک آدرس سامانه کارنامه سالمت  

http://portal.saorg.ir/mentalhealth 

 6نکته  

   "رمز عبور را گم کرده اید."چنانچه رمز عبور قبلی خود را فراموش کرده اید، از طریق گزینه  

 رمز عبور جدید خود را ثبت نمایید. 

 7نکته  

 در صورت برخورد با هر گونه مشکلی در روند دریافت رمز جدید و یا تکمیل کارنامه سالمت روان خود، 

  از  طریق منوی ارتباط با پشتیبانی سامانه، مشکل خود را اعالم نمایید.  

http://portal.saorg.ir/mentalhealth


 

 

 

 

 مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز  با سپاس

 8نکته  

یک کد پیگیری به شما نشان داده خواهد شد،    پس از تکمیل کارنامه سالمت روان در سامانه سجاد، 

  یادداشت نمایید و در نزد خود نگه دارید.  حتماً کدپیگیری خود را  

 9نکته  

به   مراجعهو روان  نیازی به پرینت خروجی کارنامه سالمت  پس از تکمیل کارنامه و دریافت کد رهگیری،  

 بنابراین از مراجعه حضوری به مرکز مشاوره جهت تحویل خروجی. مرکز مشاوره دانشگاه نمی باشد

 خود، اکیداً خودداری نمایید. روان  کارنامه سالمت 

 10نکته  

   .می باشد  تندرستیو   کارنامه سالمت جسم، طرحی متفاوت از طرح طرح کارنامه سالمت روان

 11نکته  

 در صورت هرگونه سؤال می توانید  

)سرکارخانم چیت سازی(   07136133858 ( با شماره14:30تا   13روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت )

 پیامک دهید.   09396929897یا به شماره  و تماس حاصل نمایید


