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 الکترونیکی سالمت کارنامه :مهم مهم

 مشاوره مرکز محترم رئیس

 سالم، با

 کارشناسی کارشناسی، مقاطع در( دوم نوبت) شبانه و روزانه دانشجویان سالمت کارنامه طرح نیز امسال رساند می استحضار به احتراماً،

 این توسط و متمرکز صورت به عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه 98-99 تحصیلی سال جدید ورودي (.Ph.D) دکتري و ارشد

 :رسد می استحضار به زیر نکات راستا این در. گردد می پشتیبانی و هدایت دفتر

 به گذشته سنوات مطابق هم و اینترنتی صورت به هم دانشجویان جسم و روان سالمت کارنامه اجراي جاري، تحصیلی سال در .1

 .کنند انتخاب را روش دو این از یکی توانند می دانشگاهها. است اجرا قابل کاغذي هاي پرسشنامه صورت

 در "جدید ورودي دانشجویان سالمت کارنامه سامانه" لینک بایست می اینترنتی، روش به سالمت کارنامه اجراي براي .2

 تکمیل به نسبت دانشگاه، در نام ثبت مراحل طی در جدید ورودي دانشجویان تا گیرد قرار دانشگاه آن "آموزش اتوماسیون"

 .نمایند اقدام جسم سالمت و روان سالمت هاي کارنامه

 مشاوره مرکز به را خود جسم و روان سالمت اطالعات از شده چاپ خروجی دانشگاه، به مراجعه زمان در دانشجو اینترنتی روش در .3

 مراحل پیگیري و دهی نوبت اولیه، مصاحبه ضرورت به نسبت زمان همان در کارشناسان و نموده ارائه درمان و بهداشت مرکز و

 .کنند می اقدام سالمت کارنامه بعدي

 که است شده اندیشیده تمهیدي جدید، ورودي دانشجویان کلیه توسط سالمت کارنامه پرسشنامه تکمیل از اطمینان حصول براي   .4

 درمان و بهداشت مرکز و مشاوره مرکز به را آنها خروجی روان، و جسم سالمت کارنامه اینترنتی تکمیل از پس دانشجویان تمامی

  .شود می معرفی دانشگاه آموزش اداره به خود آموزشی نامه ثبت فرآیند تکمیل براي دانشجو تأیید، از پس و داده تحویل دانشگاه

 مناسب زمان در خطر معرض در دانشجویان وضعیت پیگیري و مداخله شناسایی، بعدي، هاي هزینه کاهش ضمن روش این در   .5

 هماهنگی فرمایید دستور است خواهشمند است، سامانه این از استفاده به مایل دانشگاه آن که صورتی در. گرفت خواهد صورت

 آدرس}"جدید ورودي دانشجویان سالمت کارنامه سامانه" لینک درج درخصوص آموزشی و دانشجویی هاي معاونت بین الزم

 .آورند عمل به جدید ورودي دانشجویان نام ثبت سامانه در{نامه ذیل هاي
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 سالمت ملی مقیاس" PDF فایل گردد، می اجرا مدادي و کاغذ هاي پرسشنامه صورت به قبل سالهاي همانند که دوم روش در .6

 به دانشجویان مراجعه زمان در استفاده و تکثیر جهت آن راهنماي ضمایم و "جسم سالمت پرسشنامه" و "دانشجویان روان

 .است گردیده ارسال دانشگاه آن درمان و بهداشت مرکز و مشاوره مرکز الکترونیکی پست آدرس به دانشگاه،

 دانشجویان براي و مهرماه از تکمیلی تحصیالت دانشجویان براي الزم زمانی بازه مدادي، و کاغذ روش از استفاده صورت در .7

 اتخاذ ترتیبی است الزم که است شده بینی پیش جاري آذرماه پایان تا ماه آبان ابتداي از اي حرفه دکتراي و کارشناسی کاردانی،

 بدیهی. شوند سالمت کارنامه طرح در شرکت به ملزم جدید ورودي دانشجویان کلیه دانشگاه آموزشی معاونت هماهنگی با تا گردد

 تأخیر با خطر معرض در دانشجویان براي بعدي هاي پیگیري و مداخله دارد، بدنبال را بیشتري هاي هزینه که روش این در است

 -اي مشاوره خدمات به نیازمند دانشجویان شناسایی از پس بالفاصله تا شود اتخاذ ترتیبی لذا. گرفت خواهد صورت بیشتري

 نتیجه گزارش و آغاز درمان و بهداشت مرکز و مشاوره مرکز به شده غربالگري دانشجویان از دعوت و پیگیري فرآیند بهداشتی

  .گردد ارسال دفتر این به سالمت کارنامه هاي داده ورود فایل از نسخه یک همراه به اقدامات

 غیراینترنتی روش از استفاده براي ها داده تحلیل و تجزیه سینتکس همچنین و جسم و روان سالمت کارنامه هاي داده ورود فایل   .8

 عهده به آتی هاي ریزي برنامه براي آن از استفاده و دانشگاهی هاي گزارش استخراج که گردد می یادآوري. گردد می ارسال متعاقباً

  .باشد می دانشگاه آن

 دانشجویان تعداد اکسل فایل ارسال از پس دانشگاه، آن ریاست و دانشجویان امور سازمان مابین فی قرارداد به مربوط مستندات   .9

 مهر پایان تا حداکثر) مربوطه فایل  تر سریع هرچه ارسال به نسبت است مستدعی لذا. بود خواهد میسر دانشگاه آن جدید ورودي

 .گردد مبذول مقتضی اقدام دفتر این به( جاري ماه

 :جدید ورودي دانشجویان سالمت کارنامه سامانه آدرس لینک

 https://portal.saorg.ir/physicalhealth :جسم سالمت کارنامه

  :https://portal.saorg.ir/mentalhealthروان سالمت کارنامه
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