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دانشجویانی که دانشگاه محل تحصیلشان در استان خراسان رضوی می باشد با شرایط زیر از طرف 

 نهاد رهبری دانشگاه ها  به سفر شمال اعزام میشوند.

 تنها زوجینی که حداقل یک نفر از آنها دانشجو بوده و تاریخ رسمی عقد در فاصله زمانی: بازه عقد 

 در سامانه خواهند داشت. مجوز ثبت نامداشته باشند، 1931 دی 1تا  1931فروردین  1 

 :به منظور قطعی نمودن ثبت نام دانشجویان میبایست حداکثر تا یک هفته بعد از ثبت تایید مدارک

 د.ننام در سامانه نسبت به تایید مدارک به دفتر نهاد رهبری دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه کن

 :در دانشگاه محل تحصیل دانشجویان  دفتر نهاد رهبریدر صورت عدم وجود محل تحویل مدارک 

 د؛ نخود تحویل ده رابط فرهنگی دانشگاهمدارک را به می بایست 

  با دبیرخانه ستاد ازدواج استان تماس حاصل نمایید.در صورتی که دانشگاه رابط فرهنگی ندارد 

 92541481-34192511139      استاندبیرخانه ستاد ازدواج 

 دانشجو بودن حداقل یکی از زوجین در زمان عقد  :مالک شرکت در همسفر تا بهشت 

 ی اش فارغ التحصیل ماه از 1اگر یکی از زوجین در زمان عقد دانشجو بوده و در حال حاضر

 ثبت نام کنند. دها در بازه مورد نظر باشد میتواننو عقد آن  گذشته باشد

 :جاماندگان دوره بیست و یکم)سال قبل( و قبل از آن میسر نیست.امکان شرکت  جاماندگان از سفر 

 .در صورت ایجاد تبصره بهمن ماه از طریق کانال رسمی ستاد ازدواج استان اعالم خواهد شد 

  در مواردی که هر دو زوج دانشجو باشند فقط یکی از زوجین به عنوان داوطلب اصلی در سامانه ثبت نام

 ممکن است در حین ثبت نام با مشکالتی مواجه شوند.در غیر این صورت نماید.

 :کرده اند در سامانه  ازدواج مجددامکان ثبت نام دانشجویانی که  شرایط ثبت نام ازدواج مجدد

نفر زوجین در سنوات گذشته به سفر شمال یا مشهد اعزام نشده  ازدواج وجود ندارد مگر اینکه هر دو

از تایید این مورد،نسبت به نامه نگاری با ستاد مرکزی)مفاد( باشند.در این صورت ستاد استانی پس 

 اقدام نموده تا در صورت صالحدید،اعزام این زوج و امکان ثبت نام آنان میسر شود.

 :به عهده ستاد ازدواج  شمالهای فرهنگی آموزشی در هزینه های اسکان و تغذیه و برنامه هزینه سفر

را  نیمی از هزینه  بلیط رفت و آمدو دانشجو تنها .باشد می دانشگاه ها رهبری نهاد  دانشجویی

 میپردازد. درصورت سفر با قطار()

 :میباشد. 31سفر شمال در فروردین و اردیبهشتبازه زمانی  بازه سفر 

   شمال تا اسفند منتظر بمانید.جهت انتخاب کاروان سفر 
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 ن و دومین مراسم ازدواج دانشجوییبیستمی "نحوه ثبت نام در" 

 
ثبت نام کننده اصلی باید دانشجو باشد در صورتی که هر دو زوج دانشجو می باشند، یک نفر به عنوان 

 .داوطلب اصلی ثبت نام نماید

دانشجویان وارد شوید، کد ملی و شماره دانشجویی، مسلسل عقدنامه و کد امنیتی  ثبت ناماز قسمت -1

 .را وارد نمایید

 یان به شما نسخه چاپی میدهد.بعد از تکمیل مراحل ثبت نام در پا

 این نسخه را پرینت گرفته و همراه خود داشته باشید-8

 درصورتی که یکی از فیلد ها را کامل پر نکرده باشید امکان چاپ نسخه چاپی وجود ندارد.

داوطلب باید اصل مدارک خود و همسر و نسخه چاپی ثبت نام اینترنتی را تا حداکثر یک هفته بعد از -9

 نام به دفتر نهاد یا رابط فرهنگی دانشگاه محل تحصیل خود ارائه دهد.ثبت 

  :و تایید مدارک جهت ارائه به دانشگاه الزم مدارک  -5

 زوجین اصل شناسنامه

 کارت ملی زوجیناصل 

 داوطلب اصلی کارت دانشجوییاصل عقد نامه و اصل 

  پرینت ثبت نام

 

 از قبیل تکراری بودن کد ملی،ثبت کردن کد ملی هردو زوج به  در صورت بروز مشکالتی

 صورت همزمان که باعث بروز خطا در ثبت اطالعات میشود.

 تماس حاصل فرمایید. ستاد ازدواج کشور)مفاد(با پشتیبان سایت           

 34198825198   

     مربوط به آن برای تمامی  و دریافت گواهی و دوره های تعریف شده آموزش مجازیگذراندن -4          

 است. الزامی دانشجویان

 گواهی آموزش مجازی را پرینت گرفته و تا مراحل بعدی نزد خود نگه دارید.-1           
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 سواالت متداول 

 

 آیا می توان مدارک را به دانشگاه دیگر یا دفتر نهاد استان محل زندگی تحویل داد؟ -1

 دانشگاه محل تحصیلخیر، داوطلب باید مدارک را تا حداکثر یک هفته به دفتر نهاد یا رابط فرهنگی 

 .تحویل دهدخود

 

  بعضی از فیلدها را اشتباه وارد کرده ام، چطور ویرایش کنم؟ -2

 .قبل از تایید مدارک توسط دانشگاه امکان ویرایش اطالعات وجود دارد

 

  ام کامل انجام داده ایم؟از کجا متوجه شویم ثبت ن -3

بعد از تکمیل مراحل ثبت نام در پایان به شما نسخه چاپی می دهد. درصورتی که یکی از فیلدها را 

 .کامل پر نکرده باشید امکان چاپ نسخه چاپی وجود ندارد
 

، امسال اجازه ثبت نام و سفر شمال را نرفته ام سال گذشته در سایت ثبت نام کرده ام -4

  دهد؟را نمی 

می باشد، مدارک  1/13/31الی  1/1/31اگر در حال حاضر دانشجو هستید و تاریخ عقد شما در بازه 

 .دهید ارائهخود را به دفتر نهاد دانشگاه یا رابط فرهنگی دانشگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


