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امیر فرماندهی محترم ارشد نظامی ارتش در استانهای اصفهان و چهار محال بختیاری

فرمانده محترم سپاه صاحب الزمان (عج )

فرمانده محترم انتظامی استان اصفهان

دبیر محترم هیئت امناء و رئیس  دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان

ریاست محترم دانشگاه صنعتی اصفهان 

ریاست محترم دانشگاه اصفهان 

ریاست محترم دانشگاه پیام نور اصفهان 

ریاست محترم دانشگاه هنر اصفهان 

ریاست محترم موسسات غیرانتفاعی استان اصفهان

ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان

سرپرست محترم مدیریت پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان 

معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با سالم و احترام،

            پس از حمد خدا و درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص)، عطف به نامه شماره ۱۰۳۶ 

مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص برگزاری هفته ازدواج، مصادف با 

سالروز ازدواج فرخنده حضرت فاطمه (س) و حضرت علی (ع) از تاریخ ۱۰تیرماه لغایت ۱۷ تیرماه، باشعار" 

ازدواج آسان" این دانشگاه در نظر دارد به منظور ترویج ازدواج آسان در جوانان در راستای سیاست های 

ابالغی جمعیت با مشارکت کلیه ذینفعان درون و برون سازمانی مسابقاتی با عناوین ذیل برگزار نماید. لذا 

خواهشمند است دستور فرمائید اطالع رسانی به پرسنل و دانشجویان آن دانشگاه جهت شرکت در       

برنامه های پیشگفت صورت پذیرد.قبال" از بذل توجه جنابعالی در این خصوص سپاسگزارم.

ارسال چالش های پیش رو در امرازدواج و ارائه راه حل های مورد لزوم درسطح ملی براساس لینک ذیل: -۱

https://survey.porsline.ir/s/WN790VL/#?ref=wh  :آدرس لینک

https://survey.porsline.ir/s/WN790VL/#?ref=wh
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شرکت در مسابقه کتابخوانی با مطالعه کتاب "آموزش پیش از ازدواج " براساس لینک ذیل: -۲

 https://survey.porsline.ir/s/7CV3AcS#?ref=wh:آدرس لینک مسابقه کتابخوانی

https://phc.mui.ac.ir/fa/node/2282 : آدرس سایت دانلود کتاب پیشگفت -۳

شایان ذکر است به برندگان شرکت کننده در مسابقات پیشگفت جوایزی به قید قرعه اعطا می گردد.

مهلت شرکت در مسابقه : از تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۲  لغایت ۱۴۰۱/۴/۳۰

https://survey.porsline.ir/s/7CV3AcS#?ref=wh
https://phc.mui.ac.ir/fa/node/2282

