ثبت نام نوزدهمين دوره مراسم ازدواج دانشجويي همزمان با عيد خجسته عيد غدير با رويکردسفرهاي زيارتي و آموزشي در
مشهد مقدس از تاريخ  49/7/11لغايت 49/7/03آغاز شد:

با توجه به تأکيدات و عنايات مقام معظم رهبري نسبت به ازدواج هاي دانشجويي ،در همين راستا و به منظوور تقويوت و توروي
فرهنگ ازدواج بهنگام ،آسان ،آگاهانه و پايدار اين برنامه و نحوه اقدام (ثبت نام اوليه ،برنامه ريزي کاروان زوج هاي دانشوجويي
بووه مشووهد مقوودس …) در مووورد دانشووجو معلمووان واجوود شووراي بووزودي هموواهنگي کاموو ابوودد مووي گووردد.
شراي وضواب ثبت نام در نوزدهمين مراسم ازدواج دانشجويي سال تحصيلي  4۹-49به شرح زير مي باشد:
 .1زوج هاي که تاريخ عقد آن ها از  40/7/1لغايت  49/7/1مي باشند مي توانند براي ثبت نام به سامانه ازدواج دانشجويي
به آدرس  www.ezdevaj.nahad.irيا به سايت اصلي دانشگاه جامع علموي کواربردي  www.uast.ac.irمراجعوه
نمايند.
 .2فاي پوستر تبليغاتي نوزدهمين دوره مراسم ازدواج به پيوست ارسال مي گردد ،لذا ترتيبي اتخاذ فرماييود توا پوسوتر
ازدواج دانشجويي منتشر و در اختيار مراکز قرار گيرد.
 .0فاي لوگوي ثبت نام جهت قرار دادن آن در سايت مرکز واحد استاني و مراکز متبوعه به پيوست ارسال مي گردد.
 .9جهت هر گونه سؤال در خصوص اين دوره از مراسم مي توانيود بوا آقواي سوجاديان  2277۹۹02وخوانم خيرالودين
 22771122تماس حاص نماييد.
 .۹در مواردي که هر دو زوج دانشجو هستند فق يکي از آنها به عنوان داوطلب اصلي اقدام به ثبت نام نمايند.
 .6ويرايش اطدعات ثبت نام شده توس خود داوطلب تنها تا قب از تاييد راب ازدواج امکان پذير مي باشد.
 .7به دانشجوياني که امسال در ازدواج دانشجويي ثبت نام مي نمايند سه بسته آموزشي به شرح ذي ارائه خواهد شد:


بسته آموزشي شماره  ( 1قب از اعزام به مشهد و از طريق مرکز آموزش مجازي نهاد ارائه مي گردد)



بسته آموزشي شماره  ( 2در زمان حضور در مشهد در غالب کارگاه هاي آموزشي و به صورت حضوري ارائه مي گردد)



بسته آموزشي شماره  ( 0بعد از پايان سفر مشهد و از طريق مرکز آموزش مجازي نهاد ارائه مي گردد )

 .2شايان ذکر است ،به داوطلبيني که از بسته هاي آموزشي مجازي استفاده و در آزمون نهايي آن شرکت نمايند ،بوه قيود
قرعه جوايز ارزنده اي از قبي کمک هزينه سفرهاي زيارتي  ،دستگاه تبلت و  ...اهدا خواهد شد.

