بسمه تعالی
با عرض تبریک و خیر مقدم به دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد  ،به اطالع
می رساند جهت تکمیل فرایند ثبت نام ،نیاز به ارائه کارنامه سالمت جسم به دانشگاه می باشد.

خواهشمند است با مطالعه دقیق متن اطالعیه و راهنما کارنامه سالمت جسم خود را
تکمیل نمایید.
گام اول :دانشجویان عزیز جهت تکمیل کارنامه سالمت جسم به روش اینترنتی می بایست با لینک
 http://portal.saorg.ir/physicalhealthاقدام نموده
گام دوم :پس از تکمیل کارنامه سالمت جسم در انتها از خروجی آن همراه با کد پیگیری و صفحه آخر که
مربوط به معاینات پزشکی می باشد پرینت گرفته شود.
گام سوم :با در دست داشتن برگه خروجی چاپ شده شخصاً (ترجیحاً طبق زمان بندی داده شده) به مرکز
بهداشت و سالمت جهت معاینات و ثبت نهایی پرونده پزشکی مراجعه نمایند و از تحویل آن به سایر واحدها
خودداری نمایند.
انتخاب واحد ترم آینده منوط به ارائه فرم تکمیل شده اینترنتی کارنامه سالمت جسم (پس از تأیید مرکز
بهداشت و سالمت) به اداره کل آموزش می باشد.

الزم به ذکر است دانشجویانی که معاینات جسمی خود را در شهر
محل سکونت خود انجام داده و توسط پزشک مهر و تأیید گردیده
حتماً از صفحه معاینات جسمی پرینت گرفته و همراه با پرینت برگه
کد رهگیری به مرکز بهداشت دانشگاه تحویل دهند.
آدرس مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه:
پردیس شماره یک دانشگاه سمنان روبروی مسجد امام علی (ع)

عواقب عدم مراجعه به عهده شخص دانشجو می باشد.

راهنمای ثبت نام طرح پایش جسم سال 1401
الف -هنگام ثبت نام روی لینک http://portal.saorg.ir/physicalhealthکلیک
نمایید.
 اگر در قسمت نام کاربری(که کد ملی می باشد) پیام خطا مشاهده گردید باید مجدداً
ثبت نام انجام شود.
 اگر بنا به دالیلی کد رهگیری را فراموش کرده اید باید از گزینه ورود مجدداً وارد سامانه
شوند.
 زمان ارسال کد  5دقیقه می باشد و اگر مشکلی پیش آمد و تا  5دقیقه ارسال نشد
روی گزینه تماس کلیک نمایید تا کد برای شما خوانده شود.
ب -چنانچه رمز عبور را فراموش کرده اید شماره موبایل و کد ملی را وارد نمایید تا کد
مجدداً فعال سازی گردد( .در قسمت فراموشی رمز عبور)
ج -اگر به شماره تماس قبل دسترسی ندارید و یا عوض شده پشتیبانی سامانه را کلیک
کرده و در قسمت فراموشی رمز عبور دکمه یا گزینه عدم دسترسی به شماره قبل را کلیک
نمایید (معموال  3روز کاری طول می کشد)
د -دانشجویان اتباع جهت ثبت نام از قسمت  Englishوارد شوند .
 اگر قبال ثبت نام کرده اند گزینه  Log inرا انتخاب نمایند
 اگر می خواهند ثبت نام کنند گزینه  Sign upرا انتخاب نمایند.

