فرم های مربوط به کارنامه سالمت جسم و روان دانشجویان

فرم سالمت روان:
https://portal.saorg.ir/mentalhealth

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

راهنمای تکمیل فرم های سالمت جسم و روان:

راهنمای ثبت نام فرم سالمت جسم و روان

-1ابتدا وارد آدرس edu1.alzahra.ac.ir/home
شوید.
 -۲روی لینک مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه
 open withرا انتخاب کنید.
 -۳در صفحه جدید باز شده ،دکمه ثبت نام را
انتخاب کنید.
 -۴گزینه موافقم را تیک بزنید و روی دکمه “بعدی ” کلیک کنید.

****

 -۵در صفحه جدید باید آدرس پست الکترونیکی و شماره

تلفن معتبری را وارد کنید که به آنها دسترسی دارید زیرا در مراحل
بعدی کد تایید به همان ایمیل و تلفن همراه ارسال میشود و در صورتی
که به آنها دسترسی نداشته باشید از ادامه مراحل باز خواهید ماند.

**** رمز عبور شما باید حداقل  ۸رقم باشد .این رمز را
برای مراحل بعدی به خاطر داشته باشید.

 -۶در این صفحه شماره موبایل را وارد کنید و دکمه ارسال کد را کلیک نمایید .کدی به شماره موبایل شما پیامک خواهد
شد که باید آن را در این قسمت وارد نمایید.
 -۷پست الکترونیکی خود را مجدد در این قسمت وارد کنید ،کدی به ایمیل شما ارسال میشود که باید آن را در این قسمت
وارد نمایید تا فرم شما تکمیل شود.

***برای دریافت کد از پست الکترونیکی

-۱وارد صفحه  loginشوید.

 -۲در این صفحه کدی به شماره موبایلی که هنگام ایجاد ایمیل
وارد کرده بودید و دو رقم آخر آن را در این صفحه میبینید ،ارسال
میشود .آن کد را در این صفحه وارد کنید تا بتوانید وارد ایمیل خود
شوید.

 -۳ایمیلی مانند شکل دریافت خواهید کرد .اگر ایمیل را در بخش  inboxمالحظه نکردید spam ،را هم چک کنید .ممکن
است ایمیل مورد نظر در بخش  spamوارد شده باشد.
-۴کد مورد نظر را در صفحه ثبت نام وارد کنید.
در صورتی که در ورود کد تاخیر داشته باشید خطایی بصورت زیر دریافت میکنید:

و باید مراحل۱۱تا ۴را مجددا انجام دهید.

 -۵اطالعات خواسته شده را با دقت کامل کنید و به مراحل بعدی بروید.
 -۶در صفحه آخر دکمه “ثبت و ارسال و دریافت کد پیگیری” را کلیک کنید.

-۷صفحه ای مانند باال برای چاپ گزینه “اینجا” را کلیک راست کنید و گزینه  open in new pageرا انتخاب
کنید.

-۸در صفحه ظاهر شده گزینه “چاپ خروجی کارنامه” را کلیک نمایید.

-۹بایستی صفحه بازشده که حاوی اطالعات و کد پیگیری شماست را پرینت گرفته و برای تکمیل مراحل بعدی
ثبت نام مراجعه نمایید.

********* همراه داشتن کد پیگیری به تنهایی کافی نیست و باعث تطویل روند ثبت نام میشود.
******* صفحه اطالعات را به طور کامل پرینت بگیرید حتی اگر در دو صفحه باشد .اطالعات ناقص سبب
میشود ثبت نام شما طوالنی شود و مجبور شوید مجددا مراحل را انجام دهید.
در پایان کار در باالی صفحه حتما حتما گزینه “خروج” را کلیک کنید.

در صورتی که به هر دلیلی موفق به پایان مراحل نشدید به مرحله اولیه ثبت نام رفته و در صفحه زیر گزینه ورود
را کلیک کنید و مراحل را ادامه دهید.

نام کاربری مطابق آدرس ایمیلی است که در مراحل قبلی ثبت نام وارد کرده بودید و رمز عبور مطابق رمزعبور ۸
رقمی است که در مراحل اولیه ثبت نام در شکل زیر وارد کرده بوده اید.

كلیه دانشجويان جديدالورود الزم است قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه  ،جهت تكمیل مراحل ثبت نام حتما به
لینك هاي زير مراجعه ،درسايت مورد نظر ثبت نام و فرم هاي الزم را تكمیل نمايند.ضمنا ارائه پرينت فرم تكمیل
شده و كد رهگیري فرم هاي سالمت روان و سالمت جسم در روز ثبت نام حضوري الزامي مي باشد.

