آنیی انهم
هفتمین جشنواره مسیر خوشبخ یت
ش
ن
ج
ه
م
ج
خ
ض
ا
وژیه ی کلیه ی دا ویان رد ومتا ل استان ر سان ر وی

1

هفتمین جشنواره مسیر خوشبختی با هدف
افزایش رغبت دانشجویان به ازدواجهای بهنگام  ،آگاهانه ،آسان و پایدار و همچنین کاهش آمار طالقهای عاطفی و ثبتی زوجین دانشجو برگزار میشود.

موضوع جشنواره :ازدواج از دیروز تا امروز
(ازدواج دانشجویی-خواستگاری-همسر ایده آل-مدیریت عشق-فضای مجازی-هنگامه ازدواج –شکست عشقی -باورهای غلط در ازدواج-نقش
والدین در ازدواج فرزندان-فواید ارتباط با خانواده همسر –نقش زن ومرد در اقتصاد خانواده-همدلی-مدیریت بحران-تجمالت در مراسمات-چشم
و همچشمی)
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مقررات عمومی
* شرکت کنندگان صرفا باید دانشجو باشند.
* دانشجو باید به سایت  nahad.mums .ac.irمراجعه نموده و ضمن تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره و درج اطالعات صحیح ،ثبتنام
نماید.
* به علت عدم امکان حضور دانشجویان شهرستانی در دورههای آموزشی ،امتیاز دورههای متمرکز در مشهد ،در محاسبهی امتیازات دانشجویان
شهرستانی لحاظ نخواهد شد.
* شرکت کنندگان باید آثار خود را با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی جشنواره تا تاریخهای تعیین شده به آدرس تلگرام جشنواره ارسال نمایند.
* اثر و اجزاء به کار رفته در آن نباید مغایر قوانین و مقررات جاری ،فرهنگ و ارزشهای ملی و دینی باشد.
* در صورت برگزیده شدن ارسال کپی کارت دانشجویی یا اصل گواهی اشتغال به تحصیل ،کپی کارت ملی به دبیرخانه جشنواره الزامی است.
* پس از اتمام داوری و اعالم نتایج و معرفی برگزیدگان ،اعتراضها حداکثر تا سه روز بعد از آن رسیدگی خواهد شد.
* پس از پایان جشنواره و معرفی برگزیدگان در مراسم اختتامیه هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
* دبیرخانه جشنواره ارسال کننده اثر را صاحب اثر تلقی میکند .در صورت اثبات خالف آن در هر مرحله ،اثر حذف شده و عواقب آن متوجه ارسال کننده خواهد بود.
* همهی آثار باید هماهنگ با یکی از موضوعات مطرح شده در جشنواره باشد.
* دانشجو میتواند در همه محورهای جشنواره شرکت نماید .به این ترتیب که از هر بخش فقط یک رشته را انتخاب نماید به طور مثال در بخش ادبی فقط یکی از رشتههای
داستان کوتاه ،شعر یا نثر طنز را انتخاب نماید.
* آثار باید جدید خلق شده باشد.
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* کلیه آثار باید به آیدی تلگرام جشنواره به آدرس ( )masir_7ارسال گردد.
* افرادی که فایل اثر خود را مطابق با آییننامه ارسال ننمایند از دور رقابتها حذف خواهند شد.
*آیین نامه اختصاصی هر رشته با ثبت نام در سامانه و ورود به پنل خود و کلیک بر روی نام آن رشته قابل رویت میباشد.

تقویم جشنواره:
آخرین مهلت ارسال آثار 20 :بهمن ماه 1397
اعالم نتایج نهایی 1 :اسفند ماه 1397
زمان برگزاری اختتامیه :اسفند ماه 1397
نشانی دبیرخانه جشنواره :مشهد –خیابان دانشگاه –روبروی دانشگاه –18ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،دبیرخانه جشنواره مسیر خوشبختی
تلفن05138416693-05138451527 :
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@mojarad_taranom :تلگرام مجردین
@setad_ezdevaj :تلگرام زوجین
Instagram.com/masir.kh97 :اینستاگرام
nahad.mums.ac.ir :سایت
300072060 :سامانه پیامکی
masir.kh96@gmail.ir :آدرس الکترونیک
Masir.kh6@yahoo.com
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ورودی و ثبت نام اولیه( 100امتیاز)
بخش مسابقات

بخش آزمون آنالین

مجردین

متاهلین

 1آزمون

 1آزمون

 100امتیاز

 100امتیاز

ادبی(امکان انتخاب یک بخش)

داستان
کوتاه(امکان ارسال
دو اثر)

نثر طنز(امکان
ارسال  2اثر)

فناوری

هنری

شعر(امکان ارسال
 2اثر)

عکس(امکان ارسال  2اثر)

کاریکاتور(امکان ارسال 2
اثر)

عکس نوشته موضوعی(امکان
ارسال  2اثر

فیلم موبایلی 100ثانیه ای(امکان
ارسال  2اثر)

ارسال یک اثر

برگزیده

ارسال یک اثر

برگزیده

ارسال یک اثر

برگزیده

ارسال یک اثر

برگزیده

ارسال یک اثر

برگزیده

ارسال یک اثر

برگزیده

ارسال یک اثر

برگزیده

 50امتیاز

 100امتیاز

 50امتیاز

 100امتیاز

 50امتیاز

 100امتیاز

 50امتیاز

 100امتیاز

 50امتیاز

 100امتیاز

 50امتیاز

 100امتیاز

 50امتیاز

 100امتیاز
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بخش آموزشی

دوره های

همایش

آموزشی

متاهلین

متاهلین

مجردین

با همسر

بدون همسر

هر جلسه  80امتیاز

هر جلسه  40امتیاز

باهمسر

هر جلسه 40امتیاز

هر برنامه  100امتیاز
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مجردین

بدون همسر

هر برنامه 50
امتیاز

هر برنامه 50
امتیاز

