
 (همسفر تا بهشتطرح ملی مراسم ازدواج دانشجویی )بیست و سومین دوره  دستورالعمل

 بروید باهم بسازید. : (هیرحمة اهلل عل)امام خمینی 

 گوییم.می ریکبت یزهمه شما فرزندان عز ها و سرنوشته است صمیمانه برجسم و لهاپیوند د هک جوانان عزیز را شماهمسری : ی(مدظله العال) مقام معظم رهبری

 مقدمه: 

عظم نهاد نمایندگی مقام مستاد ازدوا، دانشجویی روح و جان است. از این رو نرامش زندگی در پرتو تعالیم دین مبین اسکمم  سنت پیشوایان نن و اا  وجودی ازدوا،   تشکیی    
 و سکالهای گششته حین و پس از ازدوا، با تییه بر تجارب درخشکان  قب    های علمی از طریق نموزش  ریزی سکاختار مدیریت ییاارهه نامهها  با طراحی و بردانشکاا  رهبری در 

های جوان  در جوار داری در سرنیاز زندگی زو،پیشکبرد هد  تریی  قشر فرهیتته دانشجو به ازدوا، بهناام  نگاهانه  نسان و پایدار  بستر فرهنای نموزشی مهار  های همسر 
 .را فراهم نورد  است « والثناء هیعلیه اال  التح»مضجع شریف حضر  رضا 

 یتهایرنیندها  فعالاست که کلیه ف« همسکرر تا بهشت »ملی  ازدوا، دانشکجویی طرح ومین دور  سک امه ریزی و روند برگزاری بیسکت و  ننچه پیش روسکت دسکتورالعم  نحو  برن  
 بر اساس مدیریت ییاارهه با راهبرد تغییر روند برگزاری طرح از کمی به کیری  از ابتدا تا انتهای طرح تشریح شد  است. هابرنامهزیرها و برنامه

 الی فضای فرهنای کشور را بوجود  بهبود روند نموزش مهارتهای زندگی و تع«همسرر تا بهشت»ما بزرگواران  ارتقای سطح کیری ش هریک ازامید اسکت با همیاری و همیاری  
 نورد.

 مقررات ثبت نام  و پذیرش

 است.  ezdevaj.nahad.ir به نشانی ازدوا، دانشجویی سایتاولین گام برای شرکت در طرح ملی همسرر تا بهشت ثبت نام الیترونییی زوجین دانشجو در 

 شرایط و دستورالعمل( (مقررات پذیرش 

 .باشدحداق  ییی از زوجین در زمان عقد می دانشجو بودنِاستاد یا   «ر تا بهشتطرح ملی همسر» و دانشجوییمراسم ازدوا، ممک شرکت در  .1

باشد   (1931ما   نار 93انتهای مهلت ثبت نام )تا  1931فروردین  1در فاصله زمانی  هانن تنها زوجینی که حداق  یک نرر از ننها دانشکجو بود  و تاری  رسکمی عقد   .2

ر ) د.کندثبت نام  سایتمجوز ثبت نام در سکامانه خواهند داشت. اما در مواردی که هر دو زو، دانشجو باشند  الزم است فق  یک از ننها به عنوان داوطل  اصلی در  

 ید خواهد شد( .صور  استقبال بیشتر دانشجو و درخواست دبیران استانی و نهایتا موافقت معاونت محترم فرهنای مهلت ثبت نام تمد

ازدوا، دانشجویی اعزام امیان ثبت نام دانشکجویانی که ازدوا، مجدد کرد  اند در سامانه ازدوا، وجود ندارد  مار اینیه هر دو نرر زوجین در سنوا  ماضی به جشن    .9

ام نمود  تا در صور  صمحدید  اعزام این زو، و امیان ثبت مرکزی اقد ستادنشکد  باشکند. در اینرور  ستاد استانی پس از تییید این مورد  نسبت به نامه نااری با   

) دانشجویانی که در دو سال گششته تاری  رسمی عقد ننها ثبت شد  و سالهای گششته در طرح ملی همسرر تا بهشت شرکت نیرد  اند می توانند نام ننان میسر شود. 

 دانشااهها در طرح شرکت نمایند.(با هماهنای و میاتبه دبرخانه استانی ازدوا، ویا دفاتر نهاد 

های فرهنای نموزشی در مشهد مقدس را بر عهد  خواهد های اسیان  پشیرایی و برنامههزینه کلیهمرکزی  ستادهای ایاب و اهاب به عهد  دانشجویان بود  و هزینه .4

 داشت. 

وجین ز و انواع تسهیم  ویژ  هزینه های ایاب و اهابهماهنای جهت اعزام گروهی استانی و پرداخت شایسته خواهد بود ستاد استانی تمش نماید حتی االمیان تبصره: 

 دانشجو از منابع دانشاا  و استانی تامین اعتبار نمایند.

 جهت ثبت نام:مدارك الزم 

 مدارک الزم جهت ثبت نام در طرح همسرر تا بهشت عبارتند از:

 اص  عقدنامه .1

 اص  شناسنامه زوجین  .2

 اص  کار  ملی زوجین   .9

 اص  کار  دانشجویی   .4

  اید ثبت نام در سامانه اقدامین تیلیف در خروص تائید یا عدم تاپس از دریافت مدارک زوجین  نسبت به تعیی روز 13ها حداکثر یک است دفاتر نهاد رهبری در دانشاا  مطلوب

 باشد. ثبت نام توس  داوطل  صرفا قب  از تائید مدارک در سامانه میسر میویرایش اطمعا  الزم به اکر است که . فرمایندمبشول را الزم 



 با شمار  های ای  فعال خواهد بود: 23الی  1ضمنا جهت پاستاویی به سواال   مرکز پیام طرح همسرر تا بهشت  به صور  همه روز  

 33117111241--  33117111243     شمار  تماس متتص دانشجویان:

 

 ازدواج دانشجویی ستاد استانی

 دانشجویی  ،ستادهای استانی ازدوا  های موجود در هر استانو بهر  گیری از پتانسی  مراسم ازدوا، دانشجوییدور  تر بیست و سومین تر و منظمبرگزاری هرهه باشیو به منظور 

 . فتگر یت خود را از سر خواهندفعال

 اعضای ستاد استانی

  راب  استان( های)ییی از مسولین دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشاا  متشی  از دبیر استانی ازدوا، دانشجوییدر هر استان ازدوا، دانشجویی  سکتادهای استانی 

ی و تیثیرگشاران فعالین دانشااهدبیر و راب  استانی  یص و با تشت های استان()ییی از مدیران اجرایی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشاا  استانی ازدوا، دانشجویی

 است. استاندر هر حوز  خانواد  

 وظایف دبیران استانی  

 های استاندانشاا  برگزاری جلسا  ستاد استانی ازدوا، دانشجویی با حضور کلیه مدیران اجرایی دفاتر نهاد در نن استان و نیز رابطان فرهنای 

 استان ازدوا، دانشجوییبرنامه های  کارریزی و تقسیم برنامه 

 فوق هاینظار  و پیایری بر حسن انجام فعالیت 

  ارسال خواهد شد.  هااستان برایمرکزی  ستادجهت پتش تیزرهای ازدوا، دانشجویی که توس   هنای و پیایری صدا و سیمای استانهما 

  حداکثری زوجین دانشجو در سایتتبلیغا  و اطمع رسانی گسترد  در سطح استان جهت ثبت نام 

 مرکزی  ادستمراسم ازدوا، دانشجویی که از طر  دور  و سومین  بیستدر، بنرها و تبلیغا   اسکتان جهت  هایدانشکاا   یایری ارتباط با مدیران پرتالهماهنای و پ

 ارسال خواهد شد. 

  های رفت و برگشت به سرر مشهد. بالقو  هر دانشاا  جهت تسهی  هزینهبرقراری رابطه با رؤسای دانشااههای استان جهت استراد  از پتانسی  های 

  و ارائه گزارش ننستاد ازدوا، دانشجو کشور پیایری امور محوله 

 جهت اطمع رسانی عمومی طرح  هنمایندگان ولی فقیاستان از جمله های ظرفیتتمامی سنجی استراد  از امیان 

 

 وظایف رابطین استانی

 جلسا  ستاد استانی ازدوا،نظم در شرکت م 

 برای هر استان « روانیکا»ها جهت حضور های الزم با رؤسای دانشاا انجام هماهنای 

  و پشیرش سامانه ازدوا، دانشجوییدر روند ثبت نام ها و رابطین ازدوا، دانشاا دفاتر نهاد به مشاور  و نموزش 

  .،تائید نهایی مدارک ثبت نام دانشجویان استان در سامانه ازدوا 

  و ستاد استانی و ارائه گزارش نن. مرکزی  ستادپیایری امور محوله 

 وظایف دفاتر نهاد 

  دانشجو در خروص روند ثبت نام و پشیرش در سامانه ازدوا، دانشجویی و توجیه زوجین نموزش 

 ازدوا، دانشجویی»ها درخروص دانشاا نی مناس  در محی  پیایری امور تبلیغی جهت اطمع رسا» 

  همسرر تا بهشت»با نن در خروص  های مرتب نر  پوسترهای ثبت نام و فراخوانپیایری» 

 ا اص  مدارک  در سامانه ازدوا،.تائید مدارک ثبت نام دانشجویان  پس از بررسی و انطباق ب 

 ها  ادار  فرهنگ و ارشاد اسممی  ادار  ورزش و جوانان و...( بهتر )شهرداری های شهری جهت اطمع رسانیاستراد  از ظرفیت 

   پروفای  دانشجویان و صرحه اصلی همچنین فضاهای مجازی دانشجویی های شهری جهت تقویت حس نشاط عمومی مرتب . فضکاسکازی محی  دانشاا  و المان  

 سایت دانشاا 



 

 تبرر :

  استانی وظایف فوق را به انجام خواهند رساند. ستادبا هماهنای  رابطین ازدوا، نن دانشاا معاونین فرهنای و هایی که دفتر نهاد ندارند در دانشاا 

  مند شوند:اند میتوانند از تسهیم  ای  بهر استان هایی که اقدام به تشیی  و رزرو کاروانی نمود 

 کیلومتر هستند از مزایای یک ش  اقامت اضافه نسبت به سایر کاروانها برخوردار خواهند شد. 1133بیش از  استان هایی که دارای مسافت .1

 زو، دارند. 133تا  43همراهی یک زو، به عنوان سرپرست کاروان  برای هر کاروان که بین  .2

  همراهی دبیر و راب  ازدوا، ستاد استان همرا  با کاروان .9

 .مشتص شد  توس  ستاد مرکزی خواهد بود اسیان این عزیزان در میان .4

 

 نحوه اعزام  

و در  رد ک انتتاب کارواناعمم ستاد مرکزی اقدام به  بایست پس ازاز سوی دفتر نهاد دانشاا  می ید مدارکیتا ودر سکامانه ازدوا، دانشکجویی   ثبت نام از  پسزوجین دانشکجو  

 . شوندمشر   مقدس مشهداند به تاریتی که انتتاب نمود 

 روند اسکان 

  در مشهد ارسال می گردد.  هت یک روز پیش از تاری  اعزام زوجین دانشجو به مشهدمقدس  از طریق سامانه پیامیی نام و ندرس 

  تا پشیرش شوندخود مراجعه نمود   هت   به )روز اول(روز پشیرش  12الی  1زوجین دانشجو می بایست از ساعت . 

   ظهر روز سوم هرکاروان و همرا  با صر  ناهار خواهد بود 12ساعت ساعت خرو، زوجین از هت 

   ی هانامهبر  حضور داشته که ضمن خوش نمدگویی با ارائه بسته فرهنای نموزشی یک زو، به عنوان نمایند  سکتاد مرکزی « همسکرر تا بهشکت  » هایهت در کلیه

 . کردد نخواه و توجیه تشریح طرح را

 

 هاکاروانجدول اطالعات اعزام 

بایست تاری  مد د  است که ستادهای استانی جهت انتتاب کاروان میارائه گردی 1های بیسکت و سکومین دور  مراسم ازدوا، دانشجویی در جدول   تاری  و اطمعا  اعزام کاروان

 است تایید تاریخ از سوی ستاد مرکزی به منزله قطعیالزم به ذکر  نظر کاروان خود را به صکور  میاتبه ای با سکتاد مرکزی ازدوا، دانشکجویی هماهنگ نمایند.   

 کاروان است. بودن

  



 «بهشت تا همسرر» ملی طرح دور  سومین و بیست های. تقویم اعزام کاروان1جدول 

شماره 

 کاروان

 روز سوم )خروج( روز دوم )صبا( روز اول )حرم(
 مناسبت ها

 تاریخ روز تاریخ روز تاریخ روز

   10/18/89 سه شنبه 10/18/89 دوشنبه 10/18/81 یکشنبه 1

   10/18/89 جمعه 10/18/89 پنجشنبه 10/18/89 چهارشنبه 9

   10/18/81 دوشنبه 10/18/80 یکشنبه 10/18/89 شنبه 9

 میالد حضرت زینب)س( دی، 11 10/18/19 پنج شنبه 10/18/11 چهارشنبه 10/18/18 سه شنبه 9

   10/18/19 یکشنبه 10/18/19 شنبه 10/18/19 جمعه 9

   10/18/10 چهارشنبه 10/18/19 سه شنبه 10/18/19 دوشنبه 9

 روز99دی، شهادت حضرت زهرا)س(  11 10/18/91 شنبه 10/18/98 جمعه 10/18/11 پنج شنبه 9

   10/18/99 سه شنبه 10/18/99 دوشنبه 10/18/99 یکشنبه 0

   10/18/99 جمعه 10/18/99 پنج شنبه 10/18/99 چهارشنبه 1

   10/18/98 دوشنبه 10/18/91 یکشنبه 10/18/90 شنبه 18

   10/11/89 پنج شنبه 10/11/89 چهارشنبه 10/11/81 سه شنبه 11

بهمن به علت ایام شهادت حضرت  01الی  7از  10/11/89 یکشنبه 10/11/89 شنبه 10/11/89 جمعه 19

 10/11/19 یکشنبه 10/11/19 شنبه 10/11/11 جمعه 19  پذیرد.اعزام کاروان صورت نمیزهرا )س( 

   10/11/19 چهارشنبه 10/11/19 سه شنبه 10/11/19 دوشنبه 19

 وفات حضرت ام البنین )س(بهمن،  11 10/11/11 شنبه 10/11/10 جمعه 10/11/19 پنج شنبه 19

 پیروزی انقالب اسالمیبهمن،  99 10/11/99 سه شنبه 10/11/91 دوشنبه 10/11/98 یکشنبه 19

   10/11/99 جمعه 10/11/99 پنجشنبه 10/11/99 چهارشنبه 19

 والدت حضرت زهرا )س(بهمن،  99 10/11/90 دوشنبه 10/11/99 یکشنبه 10/11/99 شنبه 10

   10/19/81 پنج شنبه 10/11/98 چهارشنبه 10/11/91 سه شنبه 11

   10/19/89 یکشنبه 10/19/89 شنبه 10/19/89 جمعه 98

 والدت امام باقر )ع(اسفند،  9 10/19/89 چهارشنبه 10/19/89 سه شنبه 10/19/89 دوشنبه 91

   10/19/18 شنبه 10/19/81 جمعه 10/19/80 پنج شنبه 99

   10/19/19 سه شنبه 10/19/19 دوشنبه 10/19/11 یکشنبه 99

 والدت امام جواد )ع( اسفند، 19 10/19/19 جمعه 10/19/19 پنجشنبه 10/19/19 چهارشنبه 99

 والدت امام علی )ع( اسفند، 10 10/19/11 دوشنبه 10/19/10 یکشنبه 10/19/19 شنبه 99

 وفات حضرت زینب )س( اسفند، 98 10/19/99 پنج شنبه 10/19/91 چهارشنبه 10/19/98 سه شنبه 99

  ویژه اساتید 10/19/99 یکشنبه 10/19/99 شنبه 10/19/99 جمعه 99



 فرهنگی و آموزشی

 

است که مشتم  بر سه  روز  برنامه ریزی شد  9برای هریک از کاروان های دانشجویی در یک دور  « همسکرر تا بهشت » مجموع برنامه های فرهنای و نموزشکی 

 ها پرداخته خواهد شد. در ادامه به تشریح نن کهمی باشد های متتلف ویژ  برنامه

 

 مطهر(حرم ) برنامه افتتاحیهاهم 

  خطاب به زوجین دانشجو)مدظله العالی( خیرمقدم و قرائت پیام مقام معظم رهبری  

  ستنرانی اساتید معزز و گرانمایه با محوریت ازدوا، پایدار 

  ،قرائت پیمان نامه ازدوا 

  برنامه های گروهی برور  زند  واکر توس اجرای 

 

 آشیانه )همایش آموزشی(اهم برنامه های 
   مهار  های پایه زندگیبا حضور از کارشناسان برتر حوز  رواشناسی و خانواد  با محوریت موضوع « مهار  های زندگی»کارگا  نموزشی  

  مردانه-های زنانه درگوشی»کارگا  اختراصی نقایان و بانوان با عنوان » 

 

 02پالك 
 با موضوع خانواد  مزمانو یا اجرای متراو  اساتید به صور  ه 23اجرای نمایش نامه پمک

 

 شوعاشقجنگ 

 
  برای خاطر  نااری لحظا  شاد با هم بودن زوجین « عاشق شو»جنگ 

   تریی  جوانان و دانشجویان به ازدوا، به هناام  نگاهانه  راستای هد  اصلی ستاد ازدوا، دانشجویی کشور در  بر اساس« شکق شکو  عا»برنامه ها و مسکابقا  جنگ

 نسان و پایدار طرح ریزی شد  است که عبارتند از: 

  شمیم وصال 

 طرح تیریم و تقدیر از حافظان کمم وحی. 

  فرصت عاشقی 

 . افتتاحیه حرمویژ  برنامه  ارائه شد  در اعمم برندگان مسابقه مرتب  با محتوای مطال 

  :همسرانه 

 .  مسابقه مرتب  با محتوای مطال  تدریس شد  در ویژ  برنامه نشیانه

  :عاشق شو 

 .  مسابقه ای حضوری مجری در جنگ  حول محور خانواد  و سبک زندگی اسممی

  :ترین ها 

 .  تیریم و تقدیر از نتباان قرننی  پژوهشی  علمی  فرهنای و ورزشی

  برگزیدگان مسابقا  قرننی بین المللی و کشوری 

  پژوهشاران / فناوران نتبه 

  متترعین دارای ثبت ملی 

 در سطح کشور برگزیدگان المایادهای علمی تا برگزیدگان جشنوار  های فرهنای 

  برگزیدگان مسابقا  ورزشی بین المللی / کشوری 

  افرادی که مقاله هاپ شد  و یا کتاب در حوز  خانواد  وازدوا، داشته باشند 

 

 آیینه شمعدان  



 تقدیر از زوجینی که مهریه ننان ههارد  سیه و کمتر از نن است. 

 های فوق می بایستت مدارك مرتبط را در سفر مشهد همراه داشته الزم به ذکر استت زوجین دانشتجو برای شترکت در هریز از طرح   

 باشند.

 دوردونه

 تقدیر و ارائه جوایز نقدی به زوجین دارای فرزند با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت 

 ود را در ننجا بارگشاری نمایند.برای شرکت در این بتش زوجین بایستی در سامانه ازدوا، در این بتش شرکت کرد  و مدارک هویتی فرزند خ)

 

  :خدا با آنالین 

  .همام امام شریف مضجع درجوار سحرگاهی مناجا  شیرین تجربه و سحرگاهی برای زیار  متیر صتفر

 

 

 ایستگاه زندگی 

دید  طراحی گر هاییبرنامهو ترویج سبک زندگی اسممی ایرانی در راستای مهار  افزایی زوجین دانشجو   «مدظله العالی»جهت عم  به منویا  مقام معظم رهبری 

 است که در ادامه به ننها اشار  می شود. 

 مرتب  با هریک از زیر برنامه های ای  در پرتال شتری سامانه ازدوا، هریک از زوجین طراحی شد  است.  هایالزم به اکر است که مسابقه

  .رفیق دوست داشتنی: نمایشاا  و مسابقه ترویج فرهنگ کتابتوانی 

 : نمایشاا  و مسابقه ناار  ها  عیس ها و تمثیلهای برری. گرتاوی سرنوشت ساز 

  نی  به اهدا  و تعالی زندگی مشترک.  پاتوق همدلی: یرفه جلسا  مشاور  گروهی با هد  ر  نورد مناس  برای 

  .حر  دل: یرفه ثبت نام جلسا  مشاور  فردی با هد  شنیدن مشیم  و موانع زندگی مشترک زوجین دانشجو 

 به همسر گرانقدرشان.  «قدس سر  شریف»حضر  امام  نامه رفه ناارش نامه عاشقانه به همسر با محوریتمشق عشق: ی 

 : هتل نمایندگان ستاد در

و، ز مستقر می باشند که به امور زوجین در طول حضورشان در مشهد مقدس می پردازند. اینسکتاد   با انایز  و فعال به عنوان نمایند  زو،هتلها  یک هر یک از در 

 ملزم به اجرای موارد ای  هستند:   نمایند 

 ارائه  وا، وانجام امور پشیرش اقامتی در سکاعا  مقرر و اسکتقبال از زوجین دانشکجو که بررسکی مدارک ثبت نام پشیرش و تطبیق نن با اطمعا  سامانه ازد     پیایری

 تائیدیه حضور 

  مرکزی  ستادمسئولین  بهطمعا  الزم جهت گزارش و تهیه نمار و ا هتلهاتتریص اتاق به هریک از زوجین در 

  اعمم برنامه های فرهنای نموزشی و نظار  بر حضور به موقع زوجین 

  هماهنای برگزاری و برپایی ایستاا  زندگی 

  در سامانه ازدوا، « همسرر تا بهشت»توجیه زوجین جهت پر کردن کاربرگهای کیریت سنجی 

  شبها  یا مشیم  پیش نمد  برای زوجین به منظور حضور حداکثری در برنامه های فرهنای نموزشی مشاور  جهت ایجاد انایز  و رفع 

  فراهم نوردن امیانا  جهت برگزاری محاف  شبانه در مراکز اقامتی 

  و شارژ اتاق ها در طول زمان اقامت زوجین و نیز کیریت پشیرایی  تفانظنظار  بر 

 ییپشتیبانی و اجرا

 

و نیازسنجی امیانا  و تجهیزا  اسیان  پشیرایی  تغشیه و تشریرا  در حال برنامه ریزی و  ستاد ازدوا، دانشجوییفعالیت های پشتیبانی و اجرایی  با بهر  گیری از ظرفیت های 

 اقدام می باشد. 

 

 



 

  

 حمل و نقل 

ی عموم روزانه اساتید و مدیران طرح و نیز ایاب و اهاب دانشجویان از مراکز اقامتی تا حرم مطهر و بالعیس ناوگان حم  و نق  اختراصی و ایاب و اهابدر راستای 

 .برنامه ریزی گردید  است

 پشتیبانی  

   ه از ک نیاز شد  است  و اجرایی فرهنای نموزشی   فعالیت های زیرساختی فرنیند پشیرش و«همسکرر تا بهشکت  »برنامه هایجهت برگزاری هرهه بهتر و باشکیو  تر

 بسککته هایهادر سککرید  گ      قرنن برگزاری ویژ  برنامه های فرهنای نموزشککی و نیز تهیههتلها و میان های  جمله این اقداما  میتوان به هم افزایی درخرککوص

 و ... اشار  نمود.  پشیرایی

 

 

 ستاد ازدواج دانشجویی کشور                                                                              


