یا متعال

آمارهای رسمی مکز آمار ایکان نشمان م دهند زه بیشمرکی آمار الق در دو دوره سمن صمرک اا پنج
سالگ و  02سالگ زندگ م شرکک (پس از ازدواج فکزندان و به ا صطقح ایجاد آ شیانه خال ) اارا م افرد زه
یک از دالیل حساسیت و آسیبپذیکی ای دورهها را م اوان عدم شناخت هیسکان از یکدیگک و نداشر
مهارت ها و آگاه های الزم بکای زندگ مشمممرکک دانسمممت زیکا مطابق نرایج حاصمممل از پشوه های
اخ ص ص  ،اغلب هی سکان زه اوانای مدیکیت صحیح چال های شان را در سالهای نخ ست زندگ پیدا
زکده و رابطه شممان را به درسممر حر و حکاسممت م زنند ،در سممالهای بعد اجکبه آرام  ،رضممایت و
احساس خوشبخر بیشرکی دارند.
با عنایت به ای مهم ،بکنامههای آموزش سراد ازدواج دانشجوی نی عیداا بک موضوعات مورد نیاز زوجی
دان شجو در سالهای نخست اشکیل زندگ  ،مریکز است .از سوی دیگک با اوجه به شیوع ویکوس زکونا
زه به اعطیل اجیعات و به ابع آن ،اعلیق اع ام اعدادی از زاروان های زوجی دان شجو به م شهدمقدس
منجک شد ،سراد ازدواج دان شجوی به منظور اداوم اراباط با زوجی و ا سریکار بکنامههای آموز ش خود،
در هرره آخک سمممال  89اا پایان نوروز  88ویشه بکنامه «پیک عاشمممق » را بکنامه ری ی و اجکا نیود زه با
نرایج و اسرقبال خوب مخاالبی مواجه شد.
سراد ازدواج دان شجوی ازنون نی با اوجه به ادامه شکایط ویشه ز شور ،در نظک دارد ال ایام ماه مبارک
رمضممان با ویشه بکنامه «ماه عاشممق » زوج های دانشممجو را هیکاه زند زه ج ییات آن در ادامه اشممکیح
م گکدد.
* اهداف:
 .1اداوم اراباط با زوجی دانشجوی دانشگاههای سکاسک زشور
 .0بهکه بکداری هکچه بیشرک از فکصت معنوی ماه مبارک رمضان
 .3اسریکار بکنامههای آموزش با سکفصلها و موضوعات مورد نیاز زوجی دانشجو
 .4اسرراده بهینه از ایام قکنطینه خانگ

* زمان اجرا:
 6اردیبهشت لغایت  3خکداد (1388ابردا اا انرهای ماه مبارک رمضان) به ج روزهای جیعه

* بستر اجرا:
 اپلیکیش باشگاه ازدواج -سایت سراد ازدواج دانشجوی

(قابل دریافت از زافه بازار)
()nahad.ir

* شرایط شرکت کنندگان:
هیه دانشجویان و فارغ الرحصیقن زشور زه ال دهه( 82سالهای  82اا  )88ازدواج زکده اند

* بخشهای ویژه برنامه:
ماه عا شق شامل چهار بخ «یار مهکبان»« ،قاب ماندگار»« ،آوای زراب» و «آیههای زندگ » ا ست زه
هک یک در ادامه اشکیح م گکدد:
 .1یار مهربان
زوجی دان شجو بکای شکزت و اخذ امریازات ای بخ م بای ست یک از چهار زراب معکف شده از سوی
سراد (چگونه فکزندان باهوش و خق اکبیت زنیم ،مهارت های گررگو بکای هی سکان ،مهارت حل اعارض )............. ،را
در ای بازه زمان مطالعه نیوده و سممم س خقصمممه آن را در قسمممیت مکبواله در اپلیکشمممی با حداقل
1422زارازرک (یک صرحه) و حدازثک  7ه ارزارازرک (پنج صرحه) اایپ و ارسال زنند.
نکته :امکان ز _پیست مر  ،داخل اپلیکیش و سایت وجود ندارد.
 oمعیارهای حائز اهمیت برای امتیازدهی این بخش:
 .1رساندن مرهوم زل زراب

 .0مخرصک بودن

 .3روان و ب ابهام بودن مر

 .4عدم اوضیحات غیکمکابط

 .2قاب ماندگار
دانشجویان ع ی م بای ست بکای شکزت در ای مسابقه اثکی در قالب ویدئو در یک از محورهای زیک بسازند
و آن را اا پایان اردیبهشت ماه در پیام رسان های الگکام یا بله به شیاره  28196171091ارسال زنند.
موضوعات:
 .1معنویت در خانواده (جلوههای معنویت و اراباط با خداوند در خانواده)
 .0بازی و سکگکم های خانوادگ (بازیهای گکوه و آموزنده)

 .3زارآفکین یا دسممت سممازه های خانگ

(با مولره های زاربکدی بودن ،اناسممب با فکهنا ایکان -اسممقم ،

احیای آداب و رسوم اصیل ایکان  ،آموزنده بودن ،اشرغال ای  ،زسب درآمد ،جه

اولید)

 .4مدیکیت اراوتهای روان زن و مکد (نحوه مدیکیت اراوتهای روان زه بی زنان و مکدان وجود دارد)
 .9صییییت در روابط زوجی (اقداماا زه زوجی بکای اراقای صییییت در روابطشان انجام م دهند)
 .6اکبیت فکزند (زاربکدی زکدن نکات اساس در اکبیت فکزند)
 .7مدیکیت حل اعارضات (نحوهی مدیکیت اعارضاا زه در زندگ هک زوج م اواند وجود داشره باشد)
 oمعیارهای حائز اهمیت برای امتیازدهی این بخش:
 .1خققیت و ابرکار  .0قابلیت اجکا و بهکه بکداری بکای عیوم
 .9زیریت و نور مناسب

 .3وضوح و گویای مرهوم

 .4زاربکدی بودن

نکتـه:

 هنگام فیلیبکداری الر هیکاه باید بصممورت افق  ،مدت زمان زلیپ ها حدازثک 102ثانیه و حجم
آنها حدازثک 102مگابایت باشد.
 زلیپهای ارسال نباید در پوی و جشنواره دیگکی ارائه شده باشد.
 زوجی م بایسمممت به هیکاه زلیپ ها زد مل و شمممیاره ایاسمممشمممان را نی ارسمممال نیایند.

 .3آوای کتاب (کتاب صوتی)

در ای م سابقه ،ال 09روز (از روز اول اا س ام ماه مبارک رم ضان به ج روزهای جیعه) پادز ست های
صوا اهیه شده از زرابهای حوزه روان شنا س و خانواده از ساعات ابردای هک روز در اپلیکی ش بارگ اری
م شود و زوجی م بایست پس از گوش دادن به پادزست ،به دو سوال اسر اسرخکاج شده از آن اا ساعت
10شب پاسخ دهند.
تبصره:

در صورا زه زوج نروان ست سواالت یک روز را در ااریخ و روز مکبواله پا سخ دهد ،اگک اا آخکی روز
آن هرره (جیعه) شکزت و به سواالت روزهای آن هرره پا سخ صحیح دهد ،امریاز زامل دریافت میکند
ول اگک در هررههای آینده شکزت زکده و پاسخ صحیح دهد یک امریاز زیرک دریافت خواهد زکد.

 .4آیههای زندگی
در ای م سابقه ،ال 09روز (از روز اول اا س ام ماه مبارک رم ضان به ج روزهای جیعه) از ساعات ابردای
روز در اپلیکی ش  ،او ضیح از یک آیه قکآنِ مکابط با حوزه خانواده ،به هیکاه یک سوال چهارگ ینه ای ارائه
م شود و زوجهای دان شجو م بای ست اا ساعت 10هیان شب ،آیهای را زه او ضیح ارائه شده به آن مکبوط
م شود ،مشخص زنند.
پس از پایان روز (ساعت 10شب) ،یک زلیپ اصویکی شامل نشان  ،شکح و اکجیه آیه مذزور اوسط اسااید
سراد ازدواج دانشجوی در اپلیکیش و سایت بارگ اری م شود و دانشجویان صکفا پس از ایاشای ای زلیپ
م اوانند به درست یا نادرست بودن پاسخ خود پ ببکند.
نکته :محدودیر در زمان پاسخگوی به سواالت ای مسابقه وجود ندارد.

* نحوه امتیازدهی بخشهای مختلف ویژه برنامه
عنوان طرح

امتیاز

مالحظات

1

یار مهربان

02

پس از اایید خقصههای ارسال شده از سوی ایم داوری ،امریاز مکبواله اعلق خواهد گکفت.

2

قاب ماندگار

19

3

آوای کتاب

92

4

آیههای زندگی

09

پس از اایید زلیپهای ارسال شده از سوی ایم داوری ،بک اساس ابرکار ،خققیت و زیریت
اثک ارسال  ،امریاز مکبواله اعلق خواهد گکفت.
ای مسابقه در مجیوع شامل 92سوال یک امریازی است؛ هک روز  0سوال مطکح م شود
زه در صورا زه زوجی به سواالت پاسخ صحیح دهند ،م اوانند روزی  0امریاز و در
مجیوع ال  09روز مسابقه 92 ،امریاز ای بخ

را زسب زنند.

ابصکه:
در صورا زه دانشجوی نروانست سواالت یک روز را در ااریخ و روز مکبواله پاسخ دهد،
اگک اا آخکی روز آن هرره (جیعه) شکزت و به سواالت روزهای آن هرره پا سخ صحیح
دهد امریاز زامل دریافت م زند ول اگک در هرره های آینده شمممکزت زکده و پاسمممخ
صحیح دهد یک امریاز زیرک دریافت خواهد زکد.

ای مسابقه در مجیوع شامل 09سوال دو امریازی است؛ هک روز یک سوال مطکح م شود
و درصورا زه زوجی به سواالت پاسخ صحیح دهند ،م اوانند روزی  1امریاز و در مجیوع
ال 09روز مسابقه 92 ،امریاز ای بخ

مجموع امتیازات

را زسب زنند..

111

* جدول زمانبندی اجرایی و اطالعرسانی ویژه برنامه
برنامه
1

اعالم خبر اجرای برنامه بصورت مکتوب و
رادیویی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

88/0/3

 2اعالم خبر آغاز برنامه

88/0/6

 3اجرای برنامه

88/0/6

88/3/3

88/3/7

88/3/32

88/0/10

88/4/3

4

بررسی و داوری آثار و جمع بندی
امتیازات

 5پوشش خبری حین اجرا
 6اعالم برندگان

جزییات

ابردا اا انرهای ماه مبارک
رمضان

 88/4/3هی مان با میقد حضکت معصومه(س)

جوازی
 جوایز همه شرکت کنندگان:
 12سرک م شهد مقدس (در قالب الکح مل هی سرکاا به شت) بکای 12زوج زه در ویشه بکنامه شکزت و حداقل
امریاز را زسب زکده باشند.
نکته :شانس بکنده شدن و دریافت جوای بک ا ساس می ان امریاز هک فکد م با شد؛ یعن هک چقدر امریاز فکد
بیشرک باشد احریال بکنده شدن

نی بیشرک خواهد بود بنابکای هیه افکاد ،امکان بکنده شدن را دارند.

 جوایز هر بخش
 .1یار مهربان:
سه سرک مشهد مقدس(در قالب الکح مل هیسرکاابهشت) بکای سه زوج  /سه زارت هدیه 902220222
ریال بکای 3زوج  /سه زارت هدیه  009220222ریال بکای 3زوج
 .0آوای کتاب:
سه سرک مشهد مقدس(در قالب الکح مل هیسرکاابهشت) بکای سه زوج  /سه زارت هدیه 902220222
ریال بکای 3زوج  /سه زارت هدیه  009220222ریال بکای 3زوج
 .3قاب ماندگار:
سه سرک مشهد مقدس(در قالب الکح مل هیسرکاابهشت) بکای سه زوج  /سه زارت هدیه 902220222
ریال بکای 3زوج  /سه زارت هدیه  009220222ریال بکای 3زوج
 .4آیههای زندگی:
سه سرک مشهد مقدس(در قالب الکح مل هیسرکاابهشت) بکای سه زوج  /سه زارت هدیه 902220222
ریال بکای 3زوج  /سه زارت هدیه  009220222ریال بکای 3زوج
نکته:
در صورا زه هک زدام از شکزت زنندگان در دو بخ  ،بکنده جای های شود فقط جای ه با ارزشاک اقدیم خواهد
شد.

