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جشنواره مسیر خوشبختی

تسهیالت ویژه

میلیون تومان به ازای هر نفر20ماهه بدون پیش پرداخت تا سقف 36خرید لوازم خانگی با وام 

معرفی مراکز خرید لوازم خانگی به صورت نقد پایین تر از قیمت بازار

...معرفی تسهیالت با تخفیفات ویژه از قبیل تاالر پذیرایی،مزون،آرایشگاه  و

ارائه مشاوره تخصصی قبل و بعد ازدواج به دانشجویان

برگزاری کارگاه های تخصصی برای جوانان مجرد و متاهل

بخش مسابقات

ادبی

هنری

فناوری

بخش آموزشی

آزمون آنالین

کالس های 

آموزشی

همایش ها
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مشمول جوایز زیر میشوید. در صورتی که در دو بخش مسابقات و آموزشی شرکت کنید:جوایز شرکت در جشنواره  

 

جوایز

بخش مسابقات

ادبی

(درصورت رسیدن تعداد به حد نساب)نفر اول هر رشته  میلیون ریالی5کارت هدیه

(درصورت رسیدن تعداد به حد نساب)نفر دوم هر رشته میلیون ریالی3کارت هدیه 

(درصورت رسیدن تعداد به حد نساب)نفر سوم هر رشته میلیون ریالی2کارت هدیه 

هنری

(درصورت رسیدن تعداد به حد نساب)نفر اول هر رشته میلیون ریالی5کارت هدیه

(درصورت رسیدن تعداد به حد نساب)نفر دوم هر رشته میلیون ریالی3کارت هدیه 

(درصورت رسیدن تعداد به حد نساب)نفر سوم هر رشته میلیون ریالی2کارت هدیه 

فناوری

(درصورت رسیدن تعداد به حد نساب)نفر اول هر رشته میلیون ریالی5کارت هدیه

(درصورت رسیدن تعداد به حد نساب)نفر دوم هر رشته میلیون ریالی3کارت هدیه 

(درصورت رسیدن تعداد به حد نساب)نفر سوم هر رشته میلیون ریالی2کارت هدیه 

باالترین امتیازات

متاهلین (میلیون ریال4هر نفر)نفراول3میلیون ریال به 4اعطای 

مجردین (میلیون ریال4هر نفر )نفراول3میلیون ریال به 4اعطای 
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.شرکت کنندگان صرفا باید دانشجو باشندنام:شرایط ثبت   

مراجعه نموده وضمن تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره ودرج اطالعات  nahad.mums .ac.irباید به سایت دانشجو  محل ثبت نام:

 ثبت نام نماید.صحیح ،

کد و و حق عضویت پرداخت کرده باشید در صورتی که در هفتمین جشنواره مسیر خوشبختی ثبت نام کردهنحوه استفاده از تسهیالت:

 استفاده کنید. جشنوارهمیتوانید از تسهیالت  ردیدرهگیری از طریق پیامک دریافت ک

 ستاد ازدواج استان  اعالم خواهد شد.و سایت   تسهیالت#با  عنوان     ستاد ازدواج  جزئیات استفاده از تسهیالت به زودی در کانال های رسمی

به علت عدم امکان حضور دانشجویان شهرستانی در دوره های آموزشی، امتیاز دوره های متمرکز در مشهد،  ای شهرستانیها:محاسبه امتیاز بر

 درمحاسبه ی امتیازات دانشجویان شهرستانی لحاظ نخواهد شد.

 امتیازات شهرستانی ها با همتایان خود محاسبه خواهد شد.

دانشجو می تواند در همه محورهای جشنواره شرکت نماید. به این ترتیب که از هر بخش فقط یک رشته را انتخاب نماید به طور مثال  شرکت در مسابقات:شرایط 

 اثر ارسال کند. 2و در هر رشته میتواند فقط  نماید.شعر یا نثر طنز را انتخاب  ،در بخش ادبی فقط یکی از رشته های داستان کوتاه 

 از زمان شروع ثبت نام هفتمین جشنواره مسیر خوشبختی زمان شروع مسابقه:

  .کند( ارسال @masir_7آدرس) به آیدی تلگرام جشنواره باکلیه آثار به همراه مشخصات خود را دانشجو باید نحوه ارسال آثار:
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:شیوه امتیاز دهی  

 

 

 

 

 

 

 

 

( امتیاز100)ورودی و ثبت نام اولیه

بخش مسابقات 

(امکان انتخاب یک رشته)فناوری

امکان )ثانیه ای100فیلم موبایلی 
(اثر2ارسال 

برگزیده

امتیاز100

ارسال  یک اثر

امتیاز50

امکان )عکس نوشته موضوعی
اثر2ارسال 

برگزیده

امتیاز100

ارسال یک اثر

امتیاز50

(امکان انتخاب یک رشته)هنری

2امکان ارسال )کاریکاتور
(اثر

برگزیده

امتیاز100

ارسال یک اثر

امتیاز50

(اثر2امکان ارسال )عکس

برگزیده

امتیاز100

ارسال یک اثر

امتیاز50

(امکان انتخاب یک رشته)ادبی 

امکان )شعر
(اثر2ارسال 

برگزیده

امتیاز100

ارسال یک اثر

امتیاز50

امکان )نثر طنز
(اثر2ارسال 

برگزیده

امتیاز100

ارسال یک اثر

امتیاز50

داستان 
امکان )کوتاه

(ارسال دو اثر

برگزیده

امتیاز100

ارسال یک اثر

امتیاز50

بخش آزمون آنالین

متاهلین

آزمون1

امتیاز100

مجردین

آزمون1

امتیاز100

بخش آموزشی

همایش

مجردین

50هر برنامه 

امتیاز

متاهلین

بدون همسر

50هر برنامه 

امتیاز

باهمسر

امتیاز100هر برنامه 

دوره های 

آموزشی

مجردین

امتیاز40هر جلسه

متاهلین

بدون همسر

امتیاز40هر جلسه 

با همسر

امتیاز80هر جلسه 
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 مقررات شرکت در مسابقاتسایر 
شخص شده مشرکت کنندگان باید آثار خود را با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی جشنواره تا تاریخ های تعیین شده به آدرس تلگرام 

 ارسال نمایند. (@masir_7)جشنوارهدر 

 *آیین نامه اختصاصی هر رشته با ثبت نام وکلیک روی نام آن رشته  قابل رویت میباشد .

 جوایز مسابقات:

به شرح زیر باشد تعداد دریافت  که تعداد نفراتی که در هر رشته)مثل عکس،نثر و...(شرکت کرده باشنددر صورتی 

 کنندگان جوایز متفاوت خواهد بود.

  مشمول جوایزاست. یک نفر : فقطدر هر رشته)مثل شعر وعکس و...(  نفر شرکت کننده 0-01بین 

 نفر اول ودوم(دونفر:فقط و...(در هر رشته)مثل شعر وعکس  نفرشرکت کننده 00-21بین( 

  نفر اول و دوم و سوم( سه نفر:به در هر رشته)مثل شعر وعکس و...( نفر به باال 21تعداد( 

 * اثر و اجزاء به کار رفته در آن نباید مغایر قوانین و مقررات جاری، فرهنگ و ارزش های ملی و دینی باشد.

یی یا اصل گواهی اشتغال به تحصیل، کپی کارت ملی به دبیرخانه جشنواره * در صورت برگزیده شدن ارسال کپی کارت دانشجو

 الزامی است. 

 * پس از اتمام داوری و اعالم نتایج و معرفی برگزیدگان، اعتراض ها حداکثر تا سه روز بعد از آن رسیدگی خواهد شد. 

 راضی پذیرفته نخواهد شد.* پس از پایان جشنواره و معرفی برگزیدگان در مراسم اختتامیه هیچگونه اعت
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* دبیرخانه جشنواره ارسال کننده اثر را صاحب اثر تلقی می کند. در صورت اثبات خالف آن در هر مرحله، اثر حذف شده و عواقب آن 

 متوجه ارسال کننده خواهد بود.

 * همه ی آثار باید هماهنگ با یکی از موضوعات مطرح شده در جشنواره باشد.

 خلق شده باشد.  * آثار باید جدید

 * افرادی که فایل اثر خود را مطابق با آیین نامه ارسال ننمایند از دور رقابت ها حذف خواهند شد.
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 :تقویم جشنواره

 7931بهمن ماه  02: مسابقات آخرین مهلت ارسال آثار

 7931ماه اسفند  7اعالم نتایج نهایی: 

 7931ماه  اسفند زمان برگزاری اختتامیه: 

، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد –71روبروی دانشگاه –خیابان دانشگاه –مشهد نشانی دبیرخانه جشنواره: 

  مسیر خوشبختی دبیرخانه جشنواره 

 21791471139-21791417101تلفن : 

                                                                                                                   

 mojarad_taranom@ تلگرام مجردین:

 setad_ezdevaj@ تلگرام زوجین:

 Instagram.com/masir.kh97اینستاگرام: 

 nahad.mums.ac.ir سایت:

 922210212 سامانه پیامکی:

  masir.kh96@gmail.irآدرس الکترونیک: 

Masir.kh6@yahoo.com       

http://www.nahad.mums.ac.ir/
mailto:masir.kh96@gmail.ir
mailto:Masir.kh6@yahoo.com

