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 اطالعیه ثبت نام 

 1399سال )با آزمون(  پیوستهورودی دوره کارشناسی پذیرفته شدگان نهایی ویژه           

 

 پذیرفته شده محترم:

نماییم. این اولین قدم شما برای ورود به این دانشگاه را تبریک عرض می دانشگاه کوثر)ویژه خواهران(بدینوسیله ورود شما به خانواده             

ها را با دقت و حوصله برداشته و اند، لذا سعی کنید این اولین قدموستن به خیل فرهیختگانی است که پیش از شما در این راه قدم نهادهو پی

  .توضیحات این صفحه را بطور کامل مطالعه فرمایید

 دانشگاه کوثر)ویژه خواهران(نام در  فرایند ثبت،  باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

 ازطریق "پذیرش غیرحضوری"ی مرحله کهپذیرد صورت می "ک به صورت ارسال پستیتحویل مدار"و  "پذیرش غیرحضوری"به روش 

  گیرد.می صورت ( kub.ac.ir) به آدرس آموزشی سادا سامانه مراجعه به

 (22/08/1399لغایت  14/08/1399) پذیرش غیرحضوری

 اهشمند است مدارک ذکر شده در اطالعیه ثبت نام را آماده و سپس نسبت به ثبت نام الکترونیکی خود اقدام فرمائید.خو 

 ساعتاز  و  حضوریغیرز مطالعه دقیق راهنمای پذیرش پس ا  kub.ac.ir آموزشی سادا شده با مراجعه به سامانه در این مرحله فرد پذیرفته

وارد کردن  نسبت به ،شنبهپنجتا پایان ساعت اداری روز    22/08/1399لغایت   41/08/1399صبح  روز چهارشنبه مورخ   9 

قابل ذکر است جهت شناسه کاربری و نماید. های تعهد اقدام میمشخصات فردی، بارگذاری کلیه مدارک درخواستی و تایید الکترونیکی فرم

 کلمه عبور از کد ملی و شماره شناسنامه استفاده نمایید.

 مدارک الزم جهت ثبت نام غیر حضوری:

 )تصویر اصل شناسنامه)در صورت وجود توضیحات صفحه آخر شناسنامه 

 (تصویراصل کارت ملی )پشت و رو 

  تهیه شده در سال جاری 3*4تمام رخ عکس اسکن شده 

 گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی یا دوره متوسطه دوم اسکن 

 وره متوسطه دومیا د گواهی موقت پیش دانشگاهی اسکن 

 (602گواهی ریز نمرات دوره پیش دانشگاهی یا گزارش کلی دوره متوسطه دوم) فرم  اسکن 

 گواهی پایان دوره متوسطه اسکن 

 گواهی موقت دوره متوسطه اسکن 

 

 نام تماس حاصل فرمایید.ثبت کارشناس واحد 058 - 32262862-4در صورت بروز مشکل فنی، در ساعات اداری با شماره   

اصل  تعهد الکترونیکی وثبت نام ، های فرمموده و همراه با سایر خود را دریافت ن "گواهی پذیرش غیرحضوری"م است امرحله الزدر پایان این 

 قابل ذکر است در صورت عدم دریافت مدارک در مهلت زمان تعیین شده . مدارک تحصیلی، به دانشگاه کوثر)ویژه خواهران( پست نمایید
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و مسئولیت تبعات آن با شخص پذیرفته می باشد و تاریخ  ارسال مدارک تمدید  شدخواهد تلقی  "کان لم یکن"(، مراحل فوق 22/08/1399) 

 نخواهد شد. 

 نکته: تمامی فرم ها می بایست توسط داوطلب محترم امضاء  گردیده و اثر انگشت و تاریخ نیز ثبت گردد. 
 

ها به و برگزاری کالس پذیردمدیریت امور آموزشی انجام میحوزه سط توو  انتخاب واحد نیمسال اول به صورت متمرکزنکته: 

ها به صورت مجازی ها در خصوص  برگزاری کالساطالعیه باشد.  سایرمی 24/08/99ها  از شروع کالس   بوده و صورت مجازی 

 متعاقباً  اطالع رسانی خواهد گردید.

 :(22/08/1399لغایت  14/08/1399) "مدارک الزم برای ثبت نام: ارسال پستی مدارک

 توضیح و موارد بررسی نوع مدرک تحصیلی( یا مدرکمورد )دیپلم  فردی

1-1 

 متوسطه آموزشقدیم  نظام

مدرک تحصیلی دوره چهار ساله یا دوره شش ساله دبیرستان یا گواهی اصل  -

و یا هنرستان با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج نوع دیپلم، 

 دیپلم.بخش و شهرستان محل اخذ 

اخذ دیپلم، سال ما قبل و دو سال ماقبل دیپلم محل و شهرستان بخش  -

 یکسان باشد. در لیستمندرج  با سه سال تحصیلبایست می

باید  نیمسال اولبرای تحصیلی های تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشته -

برای نیمسال و برای رشته های تحصیلی پذیرش    31/06/1399حداکثر تا پایان 

لغو " باشد و در غیر اینصورت  قبولی فرد 30/11/1399دوم باید حداکثر تا تاریخ 

 " خواهد شد.

 ارائه شده با عنوان دیپلم مندرج در فایل اطالعات یکسان باشد. عنوان دیپلم -

و شهرستان  بخش ماقبل دیپلم با درج سال 2ماقبل و سال تحصیلی گواهی  - 2-1

و هنرستان با درج بخش  مدیر دبیرستان و یابا مهر و امضای  حصیلمحل ت

 1-3 سال قبل از دیپلم. 2و ماقبل سال شهرستان 

1-2 

سالی واحدی یا ترمی نظام آموزشی 

 واحدی

 

دانشگاهی با مهر و امضای مدیر مرکز اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیش -

دانشگاهی با درج رشته تحصیلی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرک پیش

 دانشگاهی.پیش

های تحصیلی نیمسال اول از رشته دانشگاهی در هر یکدوره پیشتاریخ اخذ  -

های تحصیلی پذیرش برای نیمسال و برای رشته 99/06/31باید حداکثر تا پایان 

باشد در غیر اینصورت قبولی فرد باطل  99/11/30دوم باید حداکثر تا تاریخ 

 خواهد شد.

و سال  گاهی، اخذ دیپلمدانشپیش دوره اخذ مدرکمحل و شهرستان  بخش -

سال تحصیل مندرج تقاضانامه ثبت نامی یکسان بایست باسهمی از دیپلمماقبل 

 باشد.

2-2 

آموزشی ترمی واحدی / سالی  نظام متوسطهدیپلم یا گواهی مدرک اصل  -

یا هنرستان با درج بخش و و واحدی با مهر و امضای مدیر دبیرستان 

 اخذ مدرک. محلشهرستان 

3-2 
و با مهر و امضای مدیر دبیرستان  دیپلمما قبل  سالیا گواهی و  مدرکاصل  -

 محل اخذ مدرک. با درج بخش و شهرستانیا هنرستان 

4-2 

آموزشی ترمی واحدی / سالی  نظامارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه اصل ک -

انسانی و علوم و معارف اسالمی( در فیزیک، علوم تجربی، علوم  واحدی )ریاضی

به بعد با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش  1384های از سال هر یک

 و پرورش.
در کارنامه با نمرات مندرج در اطالعات  بررسی دقیق نمرات دروس مؤثر -

 سازمان.دریافتی از پرتال

دانشگاهی دانشگاهی ارائه شده با عنوان دیپلم و پیشعنوان دیپلم و پیش -

 2-5 باشد. فایل اطالعات یکسانمندرج در 

تجربی، فیزیک، علومدانشگاهی )ریاضی اصل کارنامه تحصیلی دوره پیش -

با امضاء و مهر  1391و معارف اسالمی و هنر( از سال علوم انسانی، علوم 

 دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش
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1-3 

 (6-3-3) نظام آموزشی جدید

نظام  دوره چهارساله) پایه دوازدهم متوسطه  دیپلمیا گواهی مدرک اصل  -

با مُهر و امضای مدیر دبیرستان با درج بخش و جدید آموزشی جدید( 

 اخذ مدرک. محلشهرستان 

های تحصیلی برای از رشته تاریخ اخذ مدرک تحصیلی پایه دوازدهم در هر یک -

های تحصیلی پذیرش در و برای رشته 31/6/99نیمسال اول باید حداکثر تا پایان 

" باشد در غیر اینصورت قبولی فرد  99/11/30نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 

 خواهد شد. کان لم یکن" 

تا دوازدهم،  های دهمتحصیلی پایه اخذ مدرکمحل و شهرستان  بخش -

 مندرج تقاضانامه ثبت نامی یکسان باشد. سال تحصیلبا سه بایست می

2-3 
با مهر و امضای مدیر  دوره ازدهمی و دهم  اصل مدرک و یا گواهی سال -

 محل اخذ مدرک.با درج بخش و شهرستان  دبیرستان

3-3 
صل کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان )پایه دهم تا دوازدهم( با ا -

 امضاء و مهر دبیرستان یا ادارت آموزش و پرورش.

در کارنامه با نمرات مندرج در اطالعات  بررسی دقیق نمرات دروس مؤثر -

 سازمان.دریافتی از پرتال

ته شدگان بررسی معدل کتبی دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه برای پذیرف -

 رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی.

 :3و  2 های  ردیفتوضیحات 

نیمه دوم ( در 6-3-3آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی( و یا پایه دوازدهم )برای نظام آموزشی  نظام برای) دانشگاهیپیش دوره جبرانی امتحانات برگزاری به توجه با *

تعهدی مبنی بر ارائه گواهی  از آنان  است الزم نگردند، فراغت از تحصیل نام حسب مورد موفق به ارائه گواهی شدگان در زمان ثبترتی که پذیرفتهشهریور ماه، در صو

  دد.گرقبولی آنان لغو می  30/07/99ر صورت عدم ارائه گواهی مذکور تا تاریخ دبدیهی است  . ارائه نمایند  30/07/99 تا تاریخ التحصیلی غراف

به  «تأییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش»سامانه  به مراجعه با بایستشدگان میپذیرفته: تأییدیه مدارک تحصیلی دیپلم*

. نمایند دریافت پرداخت تأییدیه و کدپیگیری هزینه، پرداخت و اطالعات ثبت از پس و نموده تکمیل را مربوط فرم https://emt.medu.ir آدرس

را « تحصیلی وزارت آموزش و پرورش مدارک تاییدیه» سامانه از شده دریافت کدپیگیریپرینت  ،ارسال پستی مدارک  مرحله در بایستمی شدگانهپذیرفت

 همراه با سایر مدارک به دانشگاه پست نمایند.

4 

دانشجویان: اخراجی آموزشی و یا 

ها و مؤسسات انصرافی دانشگاه

 ش عالیآموز

 اصل فرم انصراف از تحصیل -

ها و دانشجویان اخراجی آموزشی و یا دانشجوی انصرافی دوره روزانه دانشگاه-

الزم است فرم انصراف از  31/02/1399مؤسسات آموزش عالی حداکثر تا تاریخ 

تحصیل و گواهی تسویه حساب کامل تأیید شده دانشگاه و اداره کل امور 

 (1شماره  دفترچه 70 ص – 2نمایند. )فرم شماره  دانشجویان داخل ارائه

 :4ردیف  -

الزم بوده فرم انصراف از تحصیل و گواهی تسویه  31/02/1399انشجویان انصرافی دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی حداکثر تا تاریخ د

ز د شده دانشگاه و اداره کل امور دانشجویان داخل ارائه نمایند. بدیهی است این دسته از داوطلبان می توانند کلیه تعهدات مربوط را پس احساب کامل تأیی

 اتمام تحصیالت خود به صورت یکجا به انجام برسانند.

 ادل.ی معآموختگی در دورهاصل مدرک و یا گواهی دانش - کاردانیمعادل دارندگان مدرک 5

مورخ  77633/2مفاد بخشنامه شماره  معادل مدرکدارندگان در خصوص  -

های الزم عمل بوده و بررسیمالک  متبوع وزارت آموزشیمعاونت  28/5/92

شدگان دارای پذیرفتهگیرد. ضمناً قبولی  بایست براساس این بخشنامه صورتمی

 باشند، لغو خواهد شد.یمذکور نم مدرک معادل که مشمول مفاد بخشنامه

6 
ها مدرک کاردانی دانشگاه دارندگان

 و مؤسسات آموزش عالی

 اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی )فوق دیپلم(. -

 

های تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا ی رشتهکاردانی براتاریخ اخذ مدرک  -

های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باید و برای رشته 30/07/99پایان 

 کان لم یکن"" باشد در غیر اینصورت قبولی فرد  30/11/99حداکثر تا تاریخ 

 بود.خواهد 
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7 
دارندگان مدرک کاردانی پیوسته و 

 ناپیوسته نظام جدید

ای، و حرفه های فنیآموزشکدهپیوسته  کاردانی مدرکو یا گواهی  اصل -

 .اسالمی آزاد دانشگاه یا و کاربردی–علمی  دانشگاه جامع

اصل یا گواهی تحصیلی سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان با مهر  -

محل اخذ  یا هنرستان با درج بخش و شهرستانو  و امضای مدیر دبیرستان

 مدرک.

 دانشگاهیانی پیوسته بدون شرط معدل به جای مدرک پیشمدرک کارد -

 .باشدقبول میو قابلشدگان مالک عمل برای پذیرفته

 

یمسال اول باید های تحصیلی نکاردانی برای رشتهبا قید تاریخ اخذ مدرک  -

های تحصیلی پذیرش در نیمسال دوم و برای رشته 30/07/99حداکثر تا پایان 

 کان لم یکن"" در غیر اینصورت قبولی فرد باشد  30/11/99باید حداکثر تا تاریخ 

 بود.خواهد 

 باشد.نام مالک نمیشرط معدل برای ثبت -

بایست با میم و سوم اخذ سال تحصیلی اول، دومحل و شهرستان  بخش -

 باشد. سال ذکر شده در فایل ارسالی یکسانسه

 شوند.فنی مشمول سوابق نمیهای پلمهدی -

 :7تا  5های ردیف -

ای، دانشگاه وحرفههای فنیها و مؤسسات آموزش عالی و یا کاردانی پیوسته آموزشکدهدانشگاه (دیپلمفوق) کاردانی مدرک دارندگان از هریك یا و التحصیالنفارغ -1

 برای و 30/07/99حداکثر تا تاریخ  که 1399-1400 سال تحصیلی  نیمسال اول برای پذیرش های تحصیلیبرای رشتهکاربردی و یا دانشگاه آزاد اسالمی -علمیجامع

 :اندشده التحصیلفارغ 30/11/99 تاریخ تا که 1399-1400 تحصیلی سال دوم نیمسال برای پذیرش تحصیلی هایرشته

 باشد.آزاد اسالمی دانشگاه و یا  و آموزش پزشکی بهداشت، درمانرشته تحصیلی آنها مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت الف( 

 قد دوره کارشناسی ناپیوسته باشد.رشته تحصیلی دوره کاردانی آنان فا ب(

 دارندگان مدرک حوزوی 8
ارائه موافقت نامه رسمی و بدون قید و شرط مدیریت حوزه های علمیه و یا 

 مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصفهان.

شورای انقالب فرهنگی، دارندگان  3/11/1374مورخ  368بر اساس مصوبه جلسه 

دانشگاهی مدرک حوزوه علمیه فقط در صورت دارا بودن مدرک دیپلم یا پیش

 توانند در دوره کارشناسی پیوسته ادامه تحصیل دهند.می

 12نمونه فرم شماره  - قید و شرط.و بدون  رسمییا موافقت ساالنه  مرخصی حکم اصل - کارمندان دولت 9

 گواهی اشتغال 10

 و بازنشستگان تصویر حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، شاغلین -

، درمان و آموزش پزشکی و و بهداشتهای علوم، تحقیقات و فناوری وزارتخانه

 های مذکور.سایر مؤسسات آموزشی تابعه وزارتخانه

 22693صویب نامه شماره درصدی ) به اسثتناد ت 50براس استفاده از تخفیف  -

هیأت وزیران(در یکی از رشته های تحصیلی  19/05/1377مورخ ـ ھ 19834ت 

 دوره شبانه) مقاطع کاردانی و کارشناسی( برای خود و یا فرزندانشان.
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علوم،  وزارترسمی کارکنان 

ها و تحقیقات و فناوری، دانشگاه

آموزشی و پژوهشی مؤسسات 

 هایرشتهدر  شدهوابسته پذیرفته

 دوم )شبانه(نوبت  تحصیلی

 و اداری سازمان مشمول رسمی گواهی یا و استخدامی حکم اصل - 

 .کشور استخدامی

سال تمام به هنگام ثبت نام در آزمون سراسری بوده است در  35حداکثرسن،  -

 غیر اینصورت قبولی آنان لغو می شود.

12 

های ها و دانشکدهکارکنان دانشگاه

شده در  علوم پزشکی پذیرفته

دوم  نوبت تحصیلی هایرشته

 )شبانه(

سال  3گواهی مبنی بر داشتن شرایط بومی و همچنین داشتن حداقل  اصل - 

 م در استان محل قبولی.سابقه یکی از انواع استخدا

 محدودیتی از لحاظ سن ندارند. -
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 سهمیه مناطق محروم 13

 تحصیلی:های انتخاب رشتههای مندرج در دفترچهکدرشته

 (86ا ت 84و فنی )صفحات ریاضی  علوم -

 (122و  121تجربی )صفحات  علوم -

 (67و  66علوم انسانی )صفحات  -

 (48هنر )صفحه  -

 (63خارجی )صفحه هایزبان -

بایست حسب مورد و با توجه به کد قبولی بومی یکی از پذیرفته شده می -

کردستان،  های: ایالم، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان،استان

مزگان مطابق ضوابط مندرج در کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرنشاه، کرما

ها و مؤسسات های تحصیلی دانشگاهدفترچه راهنمای انتخاب رشته 21 هصفح

 (9) فرم شماره  باشد. (2آموزش عالی)شماره 

14 

متقاضیان مناطق درگیر  سهمیه

 مصوبات سایر و بالیای طبیعی

های آذربایجان شرقی و استان

ن شمالی، خوزستان، غربی،خراسا

سمنان، سیستان و بلوچستان، 

 کرمانشاه، گلستان و لرستان

 های انتخاب رشته تحصیلی:های مندرج در دفترچهکدرشته

 (91تا  87وم ریاضی و فنی )صفحات عل -

 (126تا  123علوم تجربی )صفحات  -

 (69تا  67علوم انسانی )صفحات  -

 (49هنر )صفحه  -

 (63فحه صهای خارجی )زبان -

 های ذیربط.های شهرستانبومی یکی از بخش -

محل اقامت و یا محل اخذ مدرک تحصیلی سال دوازدهم یا یازدهم و یا دهم  -

دانشگاهی یا دیپلم یا ماقبل دیپلم )نظام پیش( و یا 6-3-3)نظام جدید آموزشی 

های ها و یا شهرستاناز بخشآموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی( در یکی 

 باشد.ذیربط 

مندرج در  ) نمونهارائه گواهی تأیید محل سکونت از سوی فرمانداری ذیربط -

 (سایت دانشگاه

) فرم های اخذ تعهد از پذیرفته شدگان با سهمیه مناطق درگیر بالیای طبیعی -

  ( 19و  18شماره 

ته بایست در زمان انتخاب رشمتقاضیان مشمول استفاده از این سهمیه می -

)مندرج در  نسبت به دریافت فرم اقامت و یا تحصیل در شهرستان مربوط

که توسط فرمانداری شهرستان تایید  انتهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته(

نام به بایست در زمان ثبتنمودند. بدیهی است این فرم میگردیده اقدام می

 دانشگاه محل قبولی تحویل گردد.

15 

های تانسهمیه متقاضیان شهرس

جنوب استان کرمان )جیرفت، 

گنج و عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه

منوجان( و شهرستان بشاگرد در 

 استان هرمزگان

 دفترچه راهنمای انتخاب رشته 21متقاضیان مشمول توضیحات صفحه 
 محل همچنین و آخر سال سه تحصیلی مدرک اخذ گواهی ارائه مالک بومی: -

 مذکور( هایبخش یا) شهرها از یکی در تولد

16 

 شدگانپذیرفتهکلیه 

 ------------------- نسخه تصویر از تمام صفحات آن 1اصل شناسنامه به انضمام  -

 ------------------- برگ تصویر پشت و روی آن 1اصل کارت ملی به انضمام  - 17

 -------------------- در سال جاریشده تهیه  3×4رخ تمام عکسقطعه  6 - 18

19 
و کپی دفترچه بیمه )در صورت دارا بودن( اعم از خدمات درمانی،  اصل -

 تأمین اجتماعی، ارتش و ...
------------------- 
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 تقاضانامه( 32وضعیت تحصیلی) بند  20

گواهی اخذ مدرک تحصیلی از پذیرفته شدگان دارای مدرک کاردانی، 

 30/07/1399کارشناسی و کارشناسی ارشد تا تاریخ 

رفته شدگانی از پذی 31/02/99دریافت فرم مخصوص انصراف قطعی تا تاریخ 

 که دانشجوی دوره روزانه بوده اند.

 

قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی مصوب  8و  7موضوع الیحه قانونی اصالح مواد  8آیین نامه اجرایی تبصره ماده  2مطابق ماده  -1توضیحات: 

آموزشی جهت تکمیل تحصیالت در دوره اسالمی ایران، دانش آموختگانی که از آموزش رایگان استفاده کرده ان چنانچه طبق مقررات  جمهوری انقالب شورای 26/07/58

 های باالتر در کشور پذیرفته شوند، خدمت مربوط به آموزش رایگان خود را پس از خاتمه تحصیالت انجام خواهد داد.

اقدام به انصراف قطعی از تحصیل می نمودند. در خصوص برخی از این  31/02/1399نه که در ین آزمون پذیرفته شده اند ، می بایست تا تاریخ دانشجویان دوره روزا -2

 گردد.عالم متقاضیان که ممکن است دانشجوی سال آخر بوده و تا تاریخ ذکر شده انصراف نداده باشند، الزم است با ین سازمان مکاتبه شده و موضوع است

  

در هر مرحله از آزمون)ثبت نام، پذیرش و یا حین تحصیل در دانشگاه و ...(، چنانچه مشخص گردد که داوطلب 

ی باشد، قبولی وی لغو و طبق مقررات با وی رفتار حقایق را کتمان نموده و یا اطالعات غلطی ارائه و واجد شرایط نم

 خواهد شد.

تذکر مهم: کلیه پذیرفته شدگان محترم الزم است اصل تمامی مدارک فوق را برای تطبیق و اقدامات بعدی در مهلت مقرر به 

 آدرس زیر پست نمایید:

 ین نوریان، دانشگاه کوثر)ویژه خواهران(.شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحس 17استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان 

 058-32262864و     058 -32262862تلفن تماس:          9415615458کد پستی: 

 

 ) الزام برای تمامی پذیرفته شدگان(جسم و روان تکمیل پرسشنامه سالمت
 به اطالع کلیه دانشجویان گرامی می رساند:

اجتماعی دنشجویان شاغل به تحصیل، طرح غربالگری و  –به وضعیت سالمت روانی  در سال تحصیلی جاری با توجه به ضرورت توجه -1

پایش سالمت روان به صورت متمرکز و برای تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل همه مقاطع با هدایت و پشتیبانی دفتر مشاوره و 

 سالمت وزارت علوم اجرا خواهد شد.

 

یجه غربالگری در اختیار دانشجو قرار خواهد گرفته و مرکز مشاوره  و سالمت دانشگاه پس از تکمیل کارنامه سالمت روان و جسم، نت -2

 با استفاده ازاطالعات سامانه، نسبت به بررسی و پیگیری مشکالت احتمالی دانشجو اقدام خواهد نمود.

 

هماهنگی با معاونت آموزشی و  برای حصول اطمینان از تکمیل پرسشنامه کارنامه سالمت روان و جسم توسط تمامی دانشجویان، با -3

 پژوهشی، تائیدیه انتخاب واحد یا قصد انجام حذف و اضافه دروس در ترم جاری منوط به تکمیل پرسشنامه ها خواهد بود.
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به سایت دانشگاه مراجعه نموده و قسمت طرح پایش سالمت لینک آدرس سامانه کارنامه سالمت دانشجویان را وارد شده و نسبت به  -4

 در سامانه سجاد و تکمیل فرم مورد نظر اقدام نمایید.  ثبت نام

 https://portal.saorg.ir/mentalhealth    :     لینک آدرس پرسشنامه روان

 https://portal.saorg.ir/physiclahealth     :  لینک آدرس پرسشنامه جسم


