
 



 

 

 

 یا متین
 

 فرادا از بسیاری زندگی، هایشیوه و فرهنگی عمیق تغییرات ایجاد و دانش و علم تپیشرف به رغم امروزه

سائل با رویارویی در ست هایمهارت و توانایی فاقد زندگی، م   در را ها آن امر همین و ندزیربنایی الزم ه

 دافرا؛ بر این اساس است نموده پذیر آسیب آن مقتضیات و روزمره زندگی چالش های و مسائل با مواجهه

  به صااحی ، های تصاامیم اخذ و زندگی مختلف هایموقعیت و هااسااترس با سااازگارانه مقابله برای

سب در را آنان که دارند نیاز راهکارهایی  و عواطف شناخت نظیر کند؛ راهکارهایی تجهیز توانایی این ک

، مدیریت اقتصادی گیری، تصمیم مسأله، حل توانایی خودآگاهی، مانند ساختارهایی قالب در که رفتارها

شکیل و تحکیم  نمایندمی تجلی...  ومدیریت زمان  شد و موفقیت فردی و اجتماعی افراد به ویژه ت و در ر

 بنیان خانواده اهمیت بسزایی دارند.

رویکرد جدید، افزون بر در آموزشااای ساااتاد ازدواج دانشاااجویی نیز های با عنایت به این مهم، برنامه

سب با نیازهای آنان شده و بر مهارت افزایی متنا شامل  شجویان متاهل، مجردین را هم  ست. دان  متمرکز ا

سوی دیگر  شیوع ویروس کرونا و از  شور که به با توجه به  شتی ویژه ک به  تعطیلی تجمعات وشرایط بهدا

ور تداوم ارتباط با ستاد به منظاین ، منجر شدستاد ازدواج دانشجویی برای مجردین های همایش ،تبع آن

ماه »طی ایام ماه مبارک رمضان با ویژه برنامه  ، در نظر داردخودشی آموز هایبرنامه استمرارو دانشجویان 

   گردد.می تشری  آن در ادامهجزییات را همراهی کند که دانشجویان « عاشقی
 

 :  اهداف* 
 های سراسر کشوردانشگاه دانشجویانتداوم ارتباط با  .1

 بهره برداری هرچه بیشتر از فرصت معنوی ماه مبارک رمضان .2

 دانشجویان مجردشی با سرفصل ها و موضوعات مورد نیاز آموز هایبرنامه استمرار .3

 استفاده بهینه از ایام قرنطینه خانگی  .4

 

   :زمان اجرا* 
 رمضان( به جز روزهای جمعه)ابتدا تا انتهای ماه مبارک 1333 خرداد 3 لغایت اردیبهشت 6  
 

 :اجرا بستر* 
 بازار(  کافه ) قابل دریافت ازباشگاه ازدواج اپلیکیشن -    

 (nahad.ir)ستاد ازدواج دانشجویی سایت -   
 

 شرایط شرکت کنندگان: * 
 (33تا  39)سال های 39کشور طی دهههای و فارغ التحصیالن دانشگاههمه دانشجویان    



 
 
 

 :برنامه ویژههای بخش* 
الفبای ما »و « های زندگیآیه» ،«آوای کتاب»، «قاب ماندگار» ،«مهربان یار» بخشپنج شااامل ماه عاشااقی 

 گردد:در ادامه تشری  میهر یک که  است« شدن
 

  یار مهربان .1

از سوی ستاد  معرفی شده کتاب چهار بایست یکی ازت این بخش میابرای شرکت و اخذ امتیازدانشجویان 

شنایی با مهارتمطلع مهر، ) سب و کار موفق، آ ساس آیاتهای ک صد ،  زندگی بر ا سب و کارصفر تا  طی ماه را  (ک

 )یک صفحه(کاراکتر 1499اپلیکشین با حداقل خالصه آن را در قسمت مربوطه در و  مبارک رمضان مطالعه

 ارسال کنند. تایپ وصفحه(  پنج)کاراکترهزار 7 و حداکثر 

 پیست متن، داخل اپلیکیشن و سایت وجود ندارد._کپیامکان   نکته:
 

o امتیاز دهی این بخش برای معیارهای حائز اهمیت : 

 . عدم توضیحات غیرمرتبط4. روان و بی ابهام بودن متن     3. مختصر بودن     2. رساندن مفهوم کلی کتاب     1           
 

 قاب ماندگارمسابقه  .2

تا  رزیوضوعات در یکی از م های تولیدی خود راویدئوبایست می برای شرکت در این مسابقه دانشجویان

ضان از طریق پیامپایان  سانماه مبارک رم شماره «بله»یا  «تلگرام»های ر سال  93931333043 به  ار

 کنند.
 

 :موضوعات   

 معنویت و ارتباط با خداوند در خانواده(های )جلوهمعنویت در خانواده  .1

 (گروهی و آموزندههای بازی)های خانوادگی بازی و سرگرمی .2

سب اسالمی، ک-نیکاربردی بودن، تناسب با فرهنگ ایراهای با مولفه)های خانگی سازهدست یاکارآفرینی  .3

 زایی(، خالقیت، اشتغالدرآمد و جهش تولید

 مجردی و متاهلی( )بیان مزایا و معایب زندگی تجرد یا تاهل؟ .4

 ...( ها و الگوها و و برنامه ها، ارزش مثبت و منفی، اهدافهای )ویژگیثانیه  صدمعرفی خود در  .5

 (دداشته باشهایی  چه مالکباید م ا)همسر آینده  های انتخاب همسرمالک .6

 (شناخت پیدا کنمم اهمسر آینده نسبت به نم اتومی هاییراهچه از ) شناخت همسر هایراه .7

 (جایگاه مشاوره در ازدواج چیستش و )نق زندگینقش مشاوره در  .0

 )شیوع کرونا( در شرایط کنونی کشور همدلی، حمایت و از خودگذشتگی نسبت به همنوعان .3
 

o  :معیارهای حائز اهمیت برای امتیاز دهی این بخش 

               . کاربردی بودن                       4. وضوح و گویایی مفهوم    3. قابلیت اجرا و بهره برداری برای عموم    2. خالقیت و ابتکار     1 

 کیفیت و نور مناسب. 5 
 

 

 ه: ـنکت 

  ثانیه و حجم 129هنگام فیلمبرداری تلفن همراه باید بصااورت افقی، مدت زمان کلیپ ها حداکثر

 مگابایت باشد. 129آن ها حداکثر 

 ارسالی نباید در پویش و جشنواره دیگری ارائه شده باشد.های کلیپ 

 ارسال نمایند. نیز بایست به همراه کلیپ ها کد ملی و شماره تماسشان رامی دانشجویان 



 
 
 

 

 )کتاب صوتی(آوای کتاب .3

سابقه، طی نیدر ا ضان به جز روزهای جمعه(  روز25 م سی ام ماه مبارک رم ست)از روز اول تا   یهاپادک

شده صوت شجویی از کتابی تهیه  صفائی حائری، های در حیطه زندگی دان )روابط متکامل زن و مرد اثر 

سانه اثر محمدمحمدی، تفاوت سازی اثر دکتر های سواد ر سیتی زن و مرد اثر دکتر جان بزرگی، خود جن

  شااود ومی از ساااعات ابتدایی هر روز در اپلیکیشاان بارگزاریایرج حسااابی(، اثر تهرانی و اسااتاد عشااق 

شجویان ست دو بهپس از گوش دادن به پادکست،  ستیبایم دان شده  یسوال ت ستخراج  ساعت ا از آن تا 

 .دهندپاسخ  شب12
صره:   سخ دهد، اگر تا آخرین  تب سواالت یک روز را در تاریخ و روز مربوطه پا ست  شجویی نتوان صورتی که دان در 

کند ولی می دریافترا صحی  دهد، امتیاز کامل  )جمعه( شرکت و به سواالت روزهای آن هفته پاسخ روز آن هفته

 یافت خواهد کرد.آینده شرکت کرده و پاسخ صحی  دهد یک امتیاز کمتر درهای اگر در هفته
 

 

 زندگیهای آیه .4

)از روز اول تا ساای ام ماه مبارک رمضااان به جز روزهای جمعه( از ساااعات  روز25 در این مسااابقه، طی    

  شااود ومی به همراه یک سااوال چهارگزینه ای ارائه اپلیکیشاان، توضاایحی از یک آیه قرآنابتدایی روز در 

شجویان ساعتمی دان ست تا  شب،  12بای شده به آن مربوطهمان  ضی  ارائه  شود، می آیه ای را که تو

 مشخص کنند.

ساعت  سط 12پس از پایان روز) شرح و ترجمه آیه مذکور تو شانی،  شامل ن صویری  شب(، یک کلیپ ت

شن بارگزاری شجویی در اپلیکی ستاد ازدواج دان ساتید  شای این می ا صرفا پس از تما شجویان  شود و دان

 ا نادرست بودن پاسخ خود پی ببرند.توانند به درست یمی کلیپ

 محدودیتی در زمان پاسخگویی به سواالت این مسابقه وجود ندارد.: نکته
 

 الفبای ما شدن .5

ریزی ازدواج کلیپ آموزشی( در حوزه پایه6ای)در مجموع دقیقه 5کلیپ آموزشی سه  هفتهدر این بخش هر 

شناسی که توسط موفق ساتید حوزه خانواده و روان صورت اختصاصی برای برنامه ماه عاشقی تولید شده  ا و ب

ست، شجویانشود که بارگزاری می ا ستمی دان سب امتیاز این بخش بای را مالحظه کلیپ 3هر هفته  برای ک

 .دهندصحی   پاسخ آن هفتهسوال تستی  6و سپس به کرده 
صره:   سواالت  تب ست  شجویی نتوان صورتی که دان سخ دهد، اگر تا آخرین روز آن  زمانرا در  این بخشدر  مربوطه پا

 شرکت آیندههای هفتهکند ولی اگر در می امتیاز کامل دریافت ،صحی  دهد سواالت آن پاسخهمه شرکت و به  هفته

 یک امتیاز کمتر دریافت خواهد کرد. ،کرده و پاسخ صحی  دهد
 های آموزشیسرفصل 

 

 

 

 
 

 

 

 استاد پیشنهادی مدت زمان  عنوان 

 معماریانی جلیل دقیقه ای( 5کلیپ  2دقیقه ) 19 یخود آگاه

 معماریانی جلیل دقیقه 5 یریگ میتصم یسبک ها

 روحانی مرتضی دقیقه 5 ازدواج یها یآمادگ

 روحانی مرتضی دقیقه ای( 5کلیپ  2دقیقه ) 19 پرخطر یازدواج ها

 مقدم غالمی مهدی دقیقه 5 اشتباه در ازدواج یباور ها

 صادقیان حمید دقیقه ای( 5کلیپ  2دقیقه ) 19 یجلسات خواستگار

 صادقیان حمید دقیقه 5 در ازدواج نینقش والد

 مهرجردی حمید دقیقه ای( 5کلیپ  2دقیقه ) 19 انتخاب همسر یمالک ها



 

 

 مختلف ویژه برنامههای بخشدهی امتیاز نحوه* 

 مالحظات امتیاز عنوان طرح 

 ارسال شده از سوی تیم داوری، امتیاز مربوطه تعلق خواهد گرفت. های خالصه پس از تایید 29 مهربان یار 1

بر اساس ابتکار، خالقیت و کیفیت  ،یداور میت یارسال شده از سوهای کلیپ دییپس از تا 16 قاب ماندگار 2

 .مربوطه تعلق خواهد گرفت ازیامتاثر ارسالی، 

 59 آوای کتاب 3

شود که می سوال مطرح 2هر روز ؛ است ییک امتیاز سوال59شامل در مجموع  این بخش

امتیاز و در  2توانند روزی می ،دهند پاسخ صحی به سواالت  صورتی که دانشجویان در

 امتیاز این بخش را کسب کنند. 59روز مسابقه،  25 مجموع طی

 تبصره: 

و روز مربوطه پاسخ دهد،  خیروز را در تار کینتوانست سواالت  ییکه دانشجو یدر صورت

 دهد  یصح آن هفته پاسخ یروز آن هفته )جمعه( شرکت و به سواالت روزها نیاگر تا آخر

دهد   یشرکت کرده و پاسخ صح ندهیآ یاگر در هفته ها یکند ول یم افتیکامل در ازیامت

 خواهد کرد. افتیکمتر در ازیامت کی

 25 زندگی هایهیآ 4
 و شودمی سوال مطرح یک هر روز؛ است یازیامت دوسوال 25شامل در مجموع  بخش نیا

و در  ازیامت 1 یروز توانندمی ،دهند  یپاسخ صحبه سواالت  دانشجویانکه  یدرصورت

 ..بخش را کسب کنند نیا ازیامت 59روز مسابقه، 25 طیمجموع 

 24 الفبای ما شدن 5

 حوزه در( آموزشی کلیپ6 مجموع در)ایدقیقه 5 آموزشی کلیپ سه هفته هر بخش این در

 ینا امتیاز کسب برای بایستمی دانشجویان که شودمی بارگزاری موفق ازدواج ریزیپایه

 صحی  پاسخ هفته آن تستی سوال 6 به سپس و کرده مالحظه را کلیپ 3 هفته هر بخش

 .دهند

 135 مجموع امتیازات

 

 ویژه برنامه اجرایی و اطالعرسانی بندیجدول زمان* 

 جزییات تاریخ پایان تاریخ شروع برنامه 

1 
اعالم خبر اجرای برنامه بصورت مکتوب و 

 رادیویی
3/2/33   

   6/2/33 برنامه آغازخبر  اعالم 2

 ابتدا تا انتهای ماه مبارک رمضان 3/3/33 6/2/33 اجرای برنامه 3

4 
داوری آثار و جمع بندی  بررسی و

 امتیازات
7/3/33 39/3/33 

 

  3/4/33 12/2/33 خبری حین اجراپوشش  5

 همزمان با میالد حضرت معصومه)س( 3/4/33 اعالم برندگان 6
  



 

 

 

 جوازی    

 

 

 

 

 همگانی جوایز 

 تشرک ،که در ویژه برنامهدانشجویانی همه نفر از بین  سهبرای  ریالیمیلیون 19سه کارت هدیه 

سب کردحداقل و  شند.امتیاز را ک شرکت ) ه با شدن دارندهمه  ؛ در عین کنندگان امکان برنده 

 (بیشتر خواهد بود شبیشتر باشد شانس برنده شدنفرد چقدر امتیاز  هر حال

 

 هر بخش جوایز 
 

  :یار مهربان .1

 ریالی 2،599،999 زهیجاسه ی / الیر 509990999 زهیجاسه ی / الیر1909990999 زهیجا کی
 

 : آوای کتاب .2

 ریالی 2،599،999 زهیجاسه ی / الیر 509990999 زهیجاسه ی / الیر1909990999 زهیجا کی
 

 :قاب ماندگار .3

 ریالی 2،599،999 زهیجاسه ی / الیر 509990999 زهیجاسه  ی / الیر1909990999 زهیجا کی 
 

 :زندگی هایهیآ .4

 ریالی 2،599،999 زهیجاسه ی / الیر 509990999 زهیجاسه ی / الیر1909990999 زهیجا کی 
 

 الفبای ما شدن: .5

 ریالی 2،599،999 زهیجاسه ی / الیر 509990999 زهیجاسه ی / الیر1909990999 زهیجا کی 

 

 نکته:

فقط جایزه با ارزش تر ، در دو بخش برنده جایزه ای شود، در صورتی که هر کدام از شرکت کنندگان

 تقدیم خواهد شد.

 

 


