قابل توجه دانشجویان ورودی جدید کلیه مقاطع تحصیلی
”تکمیل نمودن  )1کارنامه سالمت و  )2تست تندرستی و مشاوره ورزشی

الزمه نهایی شدن ثبت نام است“.
اطالعیه شماره 6

الف) کارنامه سالمت
الزم به ذکر است که ثبت نام نهایی دانشجویان ورودی جدید سال  96در مقاطع مختلف
تحصیلی شامل :کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکتری حرفهای و دکتری تخصصی منوط به
مراجعه به پورتال سازمان امور دانشجویان به آدرس https://portal.saorg.ir :و تکمیل
نمودن فرمهای کارنامه سالمت جسم و روان به صورت جداگانه میباشد.
به این منظور الزم است دانشجویان محترم ورودی جدید پس از ورود به پورتال باال ،ابتدا
ثبت نام انجام داده و پس از انجام ثبتنام و ورود به کاربری شخصی ایجاد شده و طی مراحل
مختلف بر اساس راهنمایی صورت گرفته در این پورتال در پایان فرمهای سالمت جسم و روان
را به صورت جداگانه پرنموده و براساس توضیحات ،از صفحه خواسته شده پرینت گرفته و به
واحد مشاوره در قسمت امور دانشجویان تحویل نمایند تا در ادامه و درصورت نیاز وقت مشاوره
برای آنها در نظر گرفته شود.
 در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر ،فایلهای راهنمایی شامل )1 :ثبت نام )2 ،تکمیل فرم

سالمت روان و  )3تکمیل فرم سالمت جسم که در آدرسهای زیر موجود است مطالعه گردند.
( daneshjooee.razi.ac.ir -1وب سایت حوزه معاونت دانشجویی)
( Telegram.me/unirazi -2کانال تلگرامی دانشجویی)
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ب) تست تندرستی و مشاوره ورزشی
به منظور ارتقاء سالمتی دانشجویان ورودی جدید ،تست تندرستی و مشاوره ورزشی انجام می-
شود .به این منظور دانشجویان ورودی جدید میبایست از هفته اول مهرماه جهت نوبتگیری به
شرح ذیل اقدام نمایند.
نحوه نوبتگیری:
بر اساس برنامهای که واحد مدیریت تربیت بدنی حوزه معاونت دانشجویی به دانشکدههای
مختلف در مهرماه ابالغ خواهد نمود ،دانشجویان هر دانشکده براساس برنامه زمانبندی شده به
واحد مدیریت تربیت بدنی مراجعه خواهند نمود.
توجه:
 الزم به ذکر است آن دسته از دانشجویانی که در زمان ثبتنام اولیه فرمهای کارنامه سالمت
جسم و روان را تکمیل نکرده باشند و تا پایان مهرماه جهت نوبتگیری تست تندرستی و مشاوره
ورزشی اقدام نکرده باشند ،ثبت نام آنها نهایی نشده و اجازه انتخاب واحد در ترم دوم را نخواهند
داشت.
 تمامی این تستها با هزینه دانشگاه انجام خواهند شد.
حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه رازی
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