
 

 
 دانشجوی گرامی ورودی جدید دانشگاه هنر شیراز

 

هر الی م 6ی زمانی ی دانشجویان ورودی جدید در بازهرساند کلیه، به اطالع میضمن تبریک به مناسبت ورود شما به دانشگاه هنر شیراز

  باشند.می «ح کشوری کارنامه سالمت روانطر»ماه موظف به شرکت در  آبان 15

اوره و نام شما در نیم سال دوم سال تحصیلی منوط به تشکیل کارنامه سالمت روان و دریافت گواهی شرکت در طرح از مرکز مشثبت *

دانشگاه،  مرکز مشاوره  یدرماندم مراجعه به مرکز مشاوره و روانع ایدر صورت عدم شرکت دانشجو در طرح و درمانی دانشگاه است. روان

 دوم نخواهد داشت. مسالیدر قبال عدم ثبت نام دانشجو در ن یتیلئومس چیه

 منظور خواهشمند است برای تکمیل فرم کارنامه سالمت روان خود، مراحل زیر را طی فرمایید.بدین  *

 ورمورود به سایت سازمان ا (4) لینک کارنامه سالمت روان.( 3)ها. قسمت رویدادمراجعه به  (2) .ورود به سایت دانشگاه هنر شیراز (1)

پرینت خروجی کارنامه ( 8). رهگیریدریافت کد (7) .رنامه سالمت روانتکمیل کا (6)ثبت نام و دریافت کد کاربری و رمز.  (5). دانشجویان

  سالمت. تحویل پرینت خروجی کارنامه (10)واقع در شعبه ادبیات.  مراجعه به مرکز مشاوره دانشگاه هنر شیراز (9)سالمت روان خود. 
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