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سامانه  رزوجین دانشجو د ح ملی همسفر تا بهشت ثبت نام الکترونیکیراولین گام برای شرکت در ط -1

 :ازدواج دانشجویی به آدرس ذیل است
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 .باشد می عقد زمان در زوجین از یکی حداقل بودن دانشجو بهشت تا همسفر در شرکت مالک -2

ه سامانه می توانند برای ثبت نام ب ،دمی باش 1/6/1011 لغایت 1/1/98تاریخ عقد آن ها از وج هایی که ز -3

 .مراجعه نمایندازدواج دانشجویی 

 اینگونه توجیه به نسبت .نیست میسر آن از قبل و یکم و بیست دوره جاماندگان شرکت امکان -4

 .پذیرد صورت مقتضی اقدامات دانشجویان

 هر اینکه مگر ؛ندارد وجود ازدواج سامانه در اند کرده مجدد ازدواج که دانشجویانی نام ثبت امکان -5

 ستاد صورت در این. باشند نشده اعزام دانشجویی ازدواج جشن به پیشین های سال در زوجین نفر دو

 صورت در تا نموده اقدام مفاد مرکزی ستاد با نگاری نامه به نسبت مورد این تایید از پس استانی

 .شود میسر آنان نام ثبت  امکان و زوج این اعزام صالحدید

اقدام به ثبت نام  هر دو زوج دانشجو هستند فقط یکی از آنها به عنوان داوطلب اصلیدر مواردی که  -6

 .نمایند

امکان پذیر می  ویرایش اطالعات ثبت نام شده توسط خود داوطلب تنها تا قبل از تایید رابط ازدواج -7

 .باشد

 در اولیته  نتام  ثبتت  از پس هفته دو تا حداکثر بایست می دانشجویان ،نام ثبت نمودن قطعی منظور به -8

  .نمایند طی را کاروان انتخاب و نام ثبت شدن نهایی بعدی های گام سامانه،
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 ستاد عهده به مقدس مشهد در آموزشی فرهنگی های برنامه و پذیرایی و اسکان های هزینه کلیه -9

 .شوند می متقبل را ذهاب و ایاب های هزینه فقط زوجین و بود خواهد دانشجویی ازدواج

، در سایت مرکز واحد استانی و فایل پوستر تبلیغاتی بیست و چهامین دوره مراسم ازدواج بارگزاری -11

تبلیغات گزارشی در زمینه وئز اهمیت است بسیار حا مرتبط، و شبکه های اجتماعی مراکز متبوعه

 .این فایل به پیوست است .دریافت خواهد شد و مراکز، ازدواج دانشجویی از واحدهای استانی

 

 :یید مدارک دانشجوأمراحل ت

اصل سند ازدواج -رونوشت نهایی ثبت نام)پس از ثبت نام در سایت می بایست مدارک خود  دانشجویان -1

 تحصیلرا به مرکز علمی کاربردی محل ( انشجوییاصل کارت د – اصل کارت ملی -اصل شناسنامه –

  .ارائه نمایند

مدارک را با رونوشت نهایی ثبت نام تطبیق و فقط رونوشت نهایی را تایید و  مرکز مربوط موظف است -2

تطبیق و تایید مدارک به عهده مرکز بوده و مسئولیت  بدیهی است. ممهور به مهر مرکز نماید

به هیچ ).عدم مطابقت مدارک ارائه شده با پرینت ثبت نام به عهده رئیس مرکز می باشد

پس از تایید و  رونوشت نهایی ثبت نام(. دریافت و ارسال کپی مدارک برای واحد استان نیاز نیستعنوان 

 .ارسال شود استان واحدبه  مهر،

) ری و رمز ارسال شدهبا توجه به نام کارباز مراکز،  رونوشت نهایی ثبت نامپس از دریافت ، استانواحد  -3

نسبت به تعیین ( این رمز، فقط در اختیار مسئول فرهنگی یا مسئول ازدواج دانشجویی واحد استان قرار بگیرد

 .مبذول فرمایندتایید یا عدم تایید ثبت نام دانشجویان در سامانه اقدام الزم را تکلیف، 

 

  اعزام نحوه



 انجاام  از پاس  کاه  اسات  یکپارچاه  کااربری  پنل یک دارای زوج هر دانشجویی ازدواج جدید سامانه در -

 و زناان " درسانامه  گذرانادن  باا  بایسات  مای  (نام ثبت شدن قطعی و مدارک تایید یعنی) فوق فرآیندهای

 دریافات  را شارکت  هاای  گواهیناماه  آن، باه  مرباو   آزماون  در شارکت  و "ها تفاهم و ها تفاوت مردان

  .شوند میسر مشهد به اعزام و کاروان انتخاب امکان تا نمایند

 "سانتی  طا  " و "خاانواده  اقتصااد "،"زندگی سبک و اخالق" مجازی آموزش درس نامه های همچنین -

 از درس هاا،  ایان  گذرانادن  صاورت  در دانشاجو  زوجاین  کاه  باشد می انتخاب قابل اختیاری صورت به

 .شد خواهند برخوردار ارزنده جوایز و مزایا

 

  اسکان روند

 هتال " آدرس پیاامکی  ساامانه  طریاق  از مقادس،  مشاهد  باه  دانشجویی زوجین اعزام تاریخ از پیش روز یک -

 داده قارار  ازدواج سامانه در نقشه روی بر زوجین اقامت محل دقیق جانمایی .گردد می ارسال "الزهرا فدک

 (گردند مند بهره نیز امکان این از توانند می خود کاربری پنل به مراجعه با زوجین و شد خواهد

 خاود  اقامات  محال  باه  اساکان،  پاذیرش  فرایناد  نخسات  روز12 الای  8 ساعت از بایست می دانشجو زوجین -

 .گردد تحویل زوجین به اتاق تا گردیده تایید ستاد نمایندگان توسط آنان اسکان روند تا و نموده مراجعه

 

  ویژه های طرح

 مساابقات  از ساامانه  باه  مراجعاه  باا  توانناد  مای  دانشاجو  زوجاین  کاروان، انتخاب و مدارک تایید نام و پس از ثبت

 صاورت  در تاا  نمایناد  حاصال  اطاال   آموزشای  و فرهنگی جشنواره نیز و تکمیلی های طرح و تشویقی های ،طرح

 .نمایند بارگذاری سامانه در مهم این تایید بر دال مدارک شمول

  ورزشی و پژوهشی فرهنگی، علمی، پروری نخبه فرهنگ ترویج طرح -



  کالم وحی قاریان و حافظان تکریم طرح -

  آوری فرزند ترویج طرح -

  بهتر زندگی بیشتر فرزند فرهنگ ترویج طرح -

  سکه 14 از کمتر مهریه محوریت با آسان ازدواج ترویج طرح -

  تماااس  هاام چنااین شااماره  زدواج دانشااجویی، جهاات هرگونااه سااوال در زمینااه ا  1612شااماره تماااس

خانم خیرالدین جهت پاسخگویی واحدهای اساتان و مراکاز در    82772242آقای طاهری و  42573111

 .اختیار شماست

ستان های ا حد  به وا هم  مز : تذکر م کاربری و ر نام  حاوی  مه  ین نا ا

ست ستان ا حد ا برداری وا هره  هت ب شجویی ج سامانه ازدواج دان بور  .  ع

قبل از ارسال به مراکز متبوع خود، رمز و نام کاربری را از  لطفا

 .پیوست جدا بفرمایید

 


