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ضوابط و مقررات

ضوابط و مقررات ثبت نام

به گزارش روابط عموم� طرح مل� همسفرتابهشت ضوابط و مقررات ثبت نام کاروان های سال ۱۴۰۱ اعالم گردید:

زوجین دانشجو با مطالعه دقیق ضوابط و مقررات م� تواند در این طرح شرکت نمایند.

جهت اطالع از جزئیات راهنما، ضوابط و مقررات و شرح برنامه های فرهنگ� آموزش�، فایل پیوست را دانلود و مطالعه نمایید.

 
زوجین� که حداقل یک نفر از آن ها دانشجو بوده و تاریخ رسم� عقد آنان در فاصله زمان�  1 فروردین ۱۴۰۰ ال� ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ باشد، مجوز ثبت نام خواهند داشت. 

 
مالک شرکت در طرح مل� «همسفرتابهشت» دانشجو بودن حداقل یک� از زوجین در تاریخ رسم� عقد م� باشد. (نه دانشجو بودن در زمان ثبت نام)

 
در مواردی که هر دو نفر زوجین، دانشجو باشند، الزم است فقط یک از آن ها به عنوان داوطلب اصل� در سامانه ثبت نام نماید.

 
به منظور قطع� شدن ثبت نام، زوجین دانشجو م�  بایست حداکثر تا دو هفته پس از ثبت نام  اولیه در  سامانه، گام های ب�دی تا نهایی شدن ثبت نام و انتخاب کاروان را ط� نموده و تایید نهایی را  از سامانه اخذ

نمایند. 
 

کلیه  هزینه های اسکان، پذیرایی و برنامه های فرهنگ� آموزش� در مشهد مقدس به عهده نهاد نمایندگ� مقام معظم رهبری در دانشگاه ها خواهد بود. (هزینه های رفت وآمد به مشهدمقدس و بالعکس به عهده
زوجین م� باشد)

 
متاسفانه امکان شرکت جاماندگان دوره های گذشته به هیچ عنوان  میسر نیست. بر این اساس از تماس غیرضروری با ستاد ازدواج دانشجویی پرهیز فرمایید.

 
امکان ثبت نام دانشجویان� که ازدواج مجدد کرده اند وجود ندارد؛ در صورتیکه هر دو نفر زوجین در سال های پیشین به جشن ازدواج دانشجویی اعزام نشده باشند؛ در اینصورت ستادهای استان� پس از تأیید این

مورد، نسبت به نامه نگاری با ستاد مرکزی ازدواج دانشجویی (مفاد)  اقدام نموده تا در صورت صالحدید، اعزام این زوج و امکان ثبت نام آنان به صورت دست� میسر شود.
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ضوابط و مقررات ثبت نام در طرح مل� همسفرتابهشت مشخص و اعالم شد. دانشجویان عزیز با مطالعه دقیق م� توانند در این طرح شرکت نمایند


