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 روساي محترم دانشگاه هاي استان مركزي

 معاونين محترم فرهنگي دانشگاه هاي استان مركزي

 با سالم و احترام

 نخستینو « همسفرتابهشت»قالب طرح ملي نام بیست و پنجمین دوره ازدواج دانشجویي در  به استحضار مي رساند با عنایات الهي ثبت    

 آغاز گردیده است.«ردانهدُ»های دانشجوی دارای فرزند با عنوان طرح ملي ایران جوان با هدف تکریم زوج

نام نموده و مدارک خود را جهت بررسي ثبت ezdevaj.nahad.irتوانند با مراجعه به سامانه اینترنتي در این راستا زوجین دانشجو مي

اری نمایند تا پس از تایید دفتر نهاد دانشگاه، امکان انتخاب کاروان در طرح همسفر تا بهشت و امکان بهره مندی از هدیا و تسهیالت بارگذ

 ردانه برای آنان فعال گردد. لذا خواهشمند است دستور الزم جهت اطالع رساني به دانشجویان را معمول فرمایید.در طرح دُ

 «:همسفرتابهشت»در خصوص طرح 

 برگزار خواهد شد. در مشهد مقدسو   روزه ۴شب و  ۳های در دوره 

 است. ۱۴۰۱شهریورماه  ۳۱تا  ۱۴۰۰ماه فروردین ۱نام از تاریخ عقد مجاز جهت ثبت 

 باشد.نام، دانشجو بودن حداقل یکي از زوجین در تاریخ رسمي عقد ميمالک ثبت 

 شد.باهای گذشته میسر نميامکان شرکت جاماندگان دوره 

 بعمل آورند.با دفتر نهاد دانشگاه هماهنگي الزم جهت ثبت کاروان را ، ریزی اعزام به صورت کارواني دارند دانشگاه هایي که برنامه 

 :«ردانهطرح دُ»در خصوص 

 (زوج یا زوجه دانشجو باشد )ثبت نام کننده دانشجو باشد 

  باشند ۱۴۰۱دارای فرزند متولد. 

  :هدایا و تسهیالت 

 میلیون تومان ۱5الحسنه به مبلغ  وام قرض .۱

سالگي و با امکان  ۱8درصد و قابل برداشت در سن  ۱8میلیون تومان با سود  2انداز به نام فرزند به مبلغ سپرده پس  .2

 افزایش موجودی از طرف والدین

 هدیه یک میلیون توماني به مادر .۳

 خواهد شد اعطا مي شود.ردانه که در پایان ترم جاری برگزار در همایش دُ ،تسهیالت و هدایا 

مربوطه دانشگاه هایي که دفتر نهاد ندارند و یا ارتباط آنها از طریق رابط مي باشد )غیرانتفاعي، علمي کاربردی، فني و حرفه ای و ...(، امور 

 انجام خواهد شد. ۰86۳2222۳۱۴توسط دفتر نهاد استان و با شماره تماس 

 مهدی ایمانی مقدم 

 ی مقام معظم رهبریرئیس نهاد نمایندگ

 استان مركزی هایدانشگاهدر 

 


