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« پیک عا ی »
بیست و سومین دوره ازدواج دانشجویی

ستاد ازدواج دانشجویی
زمستان و بهار 98

بسمه تعالی

در حال حاضر که با توجه به شیوع ویروس کرونا ،شرایط ویژه بهداشتی کشور و تعطیلی مراکز آموزشی و همایش
های مختلف ،اعزام بخشی از کاروانهای زوجین دانشجو به مشهد مقدس جهت حضور در بیست و سومین دوره
مراسم ازدواج دانشجویی(طرح ملی همسفر تا بهشت) نیز به حالت تعلیق در آمده است ،ستاد ازدواج دانشجویی
کشور به منظور بهینه سازی اوقات فراغت زوجین و تداوم ارتباط با آنان در این ایام ،اقدام به برگزاری ویژه برنامه
ای با عنوان «پیک عاشقی» نموده است که در ادامه با نحوه شرکت در بخش های مختلف آن آشنا می شوید.
* مدت زمان اجرا:

24اسفندماه  1398لغایت 15فروردین1399
* بستر اجرا:

 -اپلیکیشن باشگاه

ازدواج( قابل دریافت از کافه بازار از تاریخ 24اسفند)98

 -سایت ستاد ازدواج

دانشجویی()nahad.ir

* شرایط شرکت کنندگان:
 همه مزدوجین کشور از ابتدای سال 93تا پایان سال 98که ازدواج دانشجویی داشته اند(خانم یا آقا یا هر دو ،درزمان تحصیل در دانشگاه ازدواج کرده اند)

 زوج های دانشجوی شرکت کننده در طرح ملی همسفرتابهشت که بازه عقدشان از سال 93تا پایان سال98باشد ( .اعم از اینکه به سفر مشهدمقدس اعزام شده اند یا خیر)
* بخشهای ویژه برنامه:

این برنامه شامل چهار م سابقه «هفتگی»« ،روزانه عیدانه»« ،یار مهربان» و «تجربهنگاری» میبا شد که جزئیات
هر بخش در ادامه تبیین می گردد:
 .1مسابقه یار مهربان

زوجین دانشجو برای شرکت و کسب امتیاز در این بخش ،میبایست یکی از سه کتاب معرفی شده از سوی
ستتتاد ازدواج دانشتتجویی)در ستتایت و اپلیکیشتتن) را در بازه زمانی اجرای ویژه برنامه پیک
15فروردین ،)99مطالعه نموده و ستس

عاشتتقی(24استتفند 98تا

خصهته آن را در قستمت مربوطه در اپلیکشتین با حداقل (1400یک

هفحه) و حداکثر 7هزار کاراکتر(پنج هفحه) تایپ و ارسال کنند( .امکان ارسال فایل وجود ندارد)

 .2مسابقه هفتگی

در این بخش ،هر هفته ستته کلیپ آموزشتتی 15دقیقهای و در مجموع 9 ،کلیپ آموزشتتی طی ستته هفته
برگزاری ویژه برنامه ،با محوریت مهارتهای استتاستتی زندگی زناشتتویی و ستتبک زندگی استتصمی -ایرانی از
ا ساتید حوزه خانواده و روان شنا سی بارگزاری می شود که زوجین دان شجو می بای ست ضمن تما شای کلیپ
ها ،به سواالت چهارگزینه ای مربوطه پا سخ هحیح دهند .الزم به ذکر ا ست ،برگزیدگان این م سابقه ،هر
هفته به هورت جداگانه انتخاب و از جوایز بهره مند می شوند.
 .3مسابقه روزانه عیدانه

در این بخش ،به مدت 15روز(از تاریخ  1تا 15فرودین ،)99هر روز یک پادکستتتت هتتتوتی از کتابی در زمی نه
خانواده به همراه سه سوال چهار گزینهای از محتوای پادکست در اپلیکی شن و سایت قرار

میگیرد( از ساعت

 6هبح تا  12شب) و زوجین برای شرکت و کسب امتیاز در این مسابقه ،میبای ست هر روز پادکست ها را گوش
داده و به سواالت مطرح شده پاسخ هحیح دهند.
تبصره :در هورتی که زوجی نتوانستند سواالت یک روز را در همان تاریخ و روز مربوطه پاسخ دهند ،امکان شرکت
و پاسخدهی به سواالت روزهای قبل ،با تفاوت دریافت یک امتیاز کمتر نسبت به سایرین ،برایشان فراهم است.
 .4مسابقه تجربه نگاری

زوجین دان شجو برای شرکت و ک سب امتیاز در این بخش ،میبای ست به انتخاب خود و تنها در یکی از سه
موضوع زیر خاطرات و تجربه هایشان را ارسال نمایند:

 .1سفر مشهد مقدس
زوجینی که در قالب طرح ملی «هم سفرتابه شت» به م شهد م شرف شده اند ،یکی از خاطرات جذاب این
سفر را ارسال کنند.

 .2عملی ساختن آموزش و مهارتهایی که در حوزه خانواده آموختهاند
زوجین می بایست یکی از تکنیک ها یا نکاتی را که از اساتید حاضر در برنامه های طرح «همسفرتابهشت»
و یا ستایر برنامه های آموزشتی آموخته اند و به کارگیری آن در زندگی شتان مورر واق شتده استت ،بازگو
نمایند.

 .3مشارکت در ترویج یا تسهیل ازدواج اطرافیان(کمسین ترویج ازدواج)
زوجین می بایستتتت تجربه های خود از کمک مادی یا معنوی به تستتتهیل و ترویج ازدواج دوستتتتان و
اطرافیانشان(مانند معرفی دختر و پسر مناسب به همدیگر ،مشورت دادن در انتخاب همسر ،برگزاری مراسم ازدواج
آ سان ،ا هصح آداب و ر سوم غلط در زمینه ازدواج ،کمک به رها شدن از ترس ازدواج و ا هصح دیدگاه های نادر ست
نسبت به ازدواج ،بخشیدن قسمتی از جهیزیه ،در اختیار قرار دادن مسکن با هزینه اندک برای عروس و داماد و )...

را در قالب یک خاطره از طریق قسمت مربوطه در اپلیکیشن ارسال کنند.
 +نکته :به 3زوجی که تجربه یا خاطره خود را عصوه بر ارسال در اپلیکیشن ،در پیج شخصی در اینستاگرام
نیز انتشار داده ،هفحه رسمی ستاد ازدواج دانشجویی در اینستاگرام( )ezdevaj_orgرا تگ کنند و خاطره
شان بیشترین الیک را داشته باشد ،هدایایی بصورت جداگانه اهدا خواهد شد.
 هشتگ های سفر مشهد مقدس:
ازدواج_دانشجویی #فرهت_عاشقی #خاطره_بازی

 هشتگ های عملی ساختن آموزش ها در زندگی:
#ازدواج_دانشجویی #ازدواج_پایدار #مهارت_افزایی

 هشتگ های کمسین ترویج ازدواج:
#همرسان #ازدواج_آسان #بخشش_مقدس

* نحوه امتیازدهی بخشهای مختلف ویژه برنامه
عنوان طرح

امتیاز

1

مسابقه یار مهربان

30

2

مسابقه هفتگی

27

3

مسابقه روزانه

45

4

مسابقه خاطرهنویسی

12

مالحظات

پ

از تایید خصهه های ارسال شده از سوی تیم داوری ،امتیاز مربوطه تعلق

گرفته و بین زوجینی که بیشترین امتیاز را دارند قرعه کشی هورت می گیرد.
این مسابقه هر هفته شامل 9سوال و هر سوال ،دارای یک امتیاز است؛ در هورتی
که زوجین به هر 9سوال پاسخ هحیح دهند طی سه هفته می توانند  27امتیاز
کسب کنند.
این مسابقه در مجموع شامل  45سوال و هر سوال ،دارای یک امتیاز است .هر روز
 3سوال مطرح می شود و در هورتی که زوجین به هر سه سوال ،پا سخ هحیح
دهند می توانند روزی  3امتیاز و طی 15روز برگزاری مستتتابقه ،در مجموع 45
امتیاز کسب کنند.
تب صره :در هورتی که زوجی نتوان ستند سواالت یک روز را در همان تاریخ و روز مربوطه پا سخ
دهند ،امکان شتترکت و پاستتخدهی به ستتواالت روزهای قبل با تفاوت دریافت یک امتیاز کمتر از
سایرین ،برایشان فراهم است.

مجموع امتیازات

پ

از تایید خاطرههای ارسال شده از سوی تیم داوری ،امتیاز مربوطه تعلق

گرفته و بین دارندگان بیشترین امتیازات ،قرعه کشی هورت می گیرد.
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 +نکته :زوج هایی که در هر چهار بخش ویژه برنامه شرکت کرده و باالترین امتیاز را کسب کنند ،افزون بر هدیه
دریافتی از یک بخش ،از جایزه ویژه سفر مشهدمقدس نیز بهره مند می گردند.

* جدول زمانبندی ویژه برنامه

برنامه
4

مسابقه یار مهربان

5

مسابقه تجربه نگاری

6

مسابقه هفتگی اول

7

مسابقه هفتگی دوم

8

مسابقه هفتگی سوم

9
10

مسابقه روزانه
اعصم نتایج

تاریخ شروع

تاریخ پایان

98/12/24

99/1/15

شنبه

جمعه

98/12/24

99/1/15

شنبه

جمعه

98/12/24

99/1/1

شنبه

جمعه

99/1/2

99/1/8

شنبه

جمعه

99/1/9

99/1/15

شنبه

جمعه

99/1/1

99/1/15

هفته آخر فروردین

جوازی
* جایزه ویژه
8 سفر مشهد مقدس در قالب طرح ملی «همسفرتابهشت» برای هشت زوجی که در هر چهار بخش ویژه
برنامه شرکت نموده و بیشترین امتیاز را داشته باشند.

* جوایز هر بخش:
 .1یار مهربان:
سه سفر مشهد مقدس برای سه زوج  +سه کارت هدیه 2000000ریالی برای سه زوج(6برنده)

 .2مسابقه روزانه:
سه سفر مشهد مقدس برای سه زوج  +سه کارت هدیه 1500000ریالی برای سه زوج(6برنده)

 .3مسابقه هفتگی:
در هر هفته ،یک سفر مشهد مقدس برای یک زوج  +سه کارت هدیه 2000000ریالی برای سه
زوج(هرهفته 4برنده)  /در مجموع ،سه سفر مشهد مقدس  9 +کارت هدیه 2000000ریالی

 .4تجربه نگاری:
سه سفر مشهد مقدس برای سه زوج  +سه کارت هدیه 1500000ریالی برای سه زوج(6برنده)

 .5بیشترین الیک خاطره در اینستاگرام:
سه کارت هدیه 1500000ریالی برای سه زوج(3برنده)

