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بب تَجِ بِ اّویت بْذاضت ٍ سالهت ٍ بزًبهِ سزاسزی پبیص سالهت جسن ٍ رٍاى در داًطگبُ فزٌّگیبى، هزحلِ اٍل تکویل 

در  98-99ضزٍری است کِ داًطجَهعلوبى هقطع کبرضٌبسی پیَستِ ٍرٍدی هْزهبُ .. سبهبًِ کبرًبهِ سالهت آغبس هی گزدد

ٍرٍد ًوبیٌذ ٍ  "سامانه کارنامه سالمت"بق دستَرالعول سیز بِ ط 09/09/98شنبه تب  18/08/98شنبه  ببسُ سهبًی 

هعبیٌبت "بذیْی است سهبى هزحلِ دٍم آى کِ ضبهل . بخص خَداظْبری ٍ سَاالت رٍاًطٌبسی آى را تکویل ٍ ثبت ًوبیٌذ

 .است، هتعبقببً اعالم خَاّذ ضذ "پشضکی

صلی داًطگبُ دراًتْبی سوت چپ صفحِ در قسوت یب اس طزیق سبیت ا health.cfu.ac.irٍرٍد بِ سبهبًِ بِ آدرس -1

 .اقذام ًوبیٌذ "سبهبًِ کبرًبهِ سالهت"

 کلمه عبوربِ عٌَاى  123456  اعذادٍ  کاربزبِ عٌَاى ًبم  شماره ملیدرج -2

دانشجویاى هحتزهی که اقدام به تغییز رهش خود هی نوایندباید در نظز داشته ))تغییز کلوِ عبَرکِ اختیبری است-3

 ((.در صورت فزاهوشی رهشجدید ؛ جهت تعزیف رهش هجدد، تواهی اطالعات ثبت شده حذف هی گزددباشند که 
بقیِ ( تواهی هوارد ستاره دار باید حتوا تکویل گزدد)ٍرٍد بِ قسوت هذیزیت پزٍفبیل تکویل ٍ تبییذ اطالعبت ضخصی-4

 ( کیلو بایت بیشتز نباشد 300حجن آى اس ) هَارد را ضزٍرتبً تکویل ًوبیٌذ ٍ ببر گذاری عکس پزسٌلی 

به هنظور قابلیت رهگیزی کلوه عبور در صورت فزاهوشی، ضزوری است تواهی دانشجویاى نسبت به ثبت :  نکته

 .شواره هوبایل فعال و هتعلق به خود دانشجو اقدام نوایند

 ٍرٍد بِ قسوت سؤاالت رٍاًطٌبسی ٍ پبسخ بِ توبهی سؤاالت-5

 ٍ پبسخ بِ توبهی سؤاالت(  خود اظهاری ها)  ٍرٍد بِ قسوت پزًٍذُ ّبی جسوبًی -6

  "پبیبى هزحلِ اٍل  "ثبت پبسخ ّب  ٍ  -7

 : تذکز

پبسخ بِ سؤاالت را بب دقت ٍ صذاقت بیبى ًوَدُ ٍ هطوئي ببضیذ کبرًبهِ سالهت ضوب کبهالً هحزهبًِ است ٍ صزفبً  -

 .سن ٍ رٍاى استفبدُ خَاّذ ضذجْت تجشیِ ٍ تحلیل ّبی آهبری ٍ بزًبهِ ریشی ّبی حَسُ بْذاضت ٍ سالهت ج

سزکبر خبًن  87751714در صَرت ٍجَد ّزگًَِ سؤال، پیطٌْبد یب اًتقبد در ایي خصَظ را بب ضوبرُ تلفي  -

سزکبر خبًن خَش هٌظز کبرضٌبس  87751799ًَرضبّی کبرضٌبس هسئَل بْذاضت ٍ پیطگیزی ٍیب بب ضوبرُ تلفي 

 .ارسبل ًوبئیذ  salamat@cfu.ac.irهسئَل سالهت هطزح ٍ یب بِ ایویل ادارُ کل هطبٍرُ، بْذاضت ٍ سالهت بِ ًطبًی 

رٍاًطٌبسی ٍ بقیِ سَاالت تَجِ داضتِ ببضیذ کِ در قسوت سَاالت . هزاحل تصَیزی ٍرٍد بِ سبهبًِ بِ پیَست هی ببضذ

خَد اظْبری ّب بذًببل ّز پبسخ چٌذ ثبًیِ هکث ًوَدُ ٍ اگز سَالی را بذٍى پبسخ بگذاریذ ،  ًوی تَاًیذ بِ هزحلِ بعذ ٍرٍد 

 .ًوبییذ،پس ضزٍری است داًطجَیبى بِ توبهی سَاالت پبسخ دٌّذ
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