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تعالیبسمه
بر کشورجامع سالمتخدماتدر مراکزازدواجهنگامآموزشهاينامه برگزاري کالسشیوهمتن توجیهی 

برنامه همکاري مشترك بین دستگاهی آموزش و مشاوره هنگام ازدواجاساس: 

سالمتجامعخدماتمراکز(شش ساعته) در هنگام ازدواج گردش کار براي شفاف سازي نحوه ارائه خدمات آموزش 
شود:آموزش پزشکی به شرح ذیل ارائه میوزارت بهداشت، درمان و 

رئیس محترم کانون 13/5/1397مورخ 386/97زوجین پس از مراجعه به محضر منتخب بر اساس نامه شماره -1
مشاور و مدیر کل محترم 9/2/1398مورخ 1270/800/9000سردفترداران ازدواج و طالق کشور و نامه شماره 

مدت زمان از "پیوست"هاي فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی پیشگیري از وقوع جرم قوه قضاییه یشگیريپ
مطلع گردیده و برگه ارجاع به مرکز جامع خدمات سالمت ارائه دهنده این "روز2"الزم جهت تخصیص به این امر 
آموزش ها را دریافت می نمایند.

برگزارکنندهسالمتجامعخدماتکزمرمسئول محترمبر عهده ها سکالبرگزاري این حسن اجرايمسئولیت-2
.خواهد بودهاي آموزش هنگام ازدواجکالس

روز اول 
زوج با معرفی نامه محضر به مراکز خدمات جامع سالمت مراجعه نموده و به نحو شفاف با کمک تابلو، بنر و -3

می شود.خطوط راهنما از فرایند مراحل دریافت این خدمت آگاه 
با مراجعه زوج به پذیرش آزمایشگاه، نوبت دهی آزمایش ثبت می گردد.-4
آزمایش ها، جهت انجام واحد نمونه گیري ورود به -5
گام بعدي مراجعه به واحد واکسیناسیون براي بررسی نیاز زوجین به تلقیح واکسن توام و تزریق این واکسن در -6

صورت نیاز
سشنامه ژنتیک توسط کارشناسان برنامه راهنمایی گردیده و در صورت نیاز به مرحله بعدي زوجین براي تکمیل پر-7

مشاوره تخصصی ارجاع به واحد بیماریها براي انجام مشاوره ژنتیک صورت می گیرد.
در صورت گام بعدي دریافت نتیجه موقت آزمایش ها می باشد. در مرحله اول نتیجه آزمایش اعتیاد بررسی و-8

".پروتکل واحد مربوطه اقدام می گرددطبقمثبت بودن آن ، 

به واحد نمونه گیري بررسی تاالسمی خانم عروس ؛ دامادآقا در صورت داشتن  مشکالت اندکس هاي خونی -9
معرفی می شود. در صورت منفی بودن نتیجه با مراجعه زوجین به واحد ثبت نام شرکت در کالس هاي آموزش 

رت می پذیرد.هنگام ازدواج و نوبت دهی آموزش ها صو
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:روز دوم

مراجعه زوجین براي شرکت در کالس هاي آموزشی.1
شناسیروانحقوق واحکام،واخالقسالمت،وبهداشت:ي چهارگانههار کلیه زوجین در کالسحضو

الزامی است.خانواده
د بود.خواهکاملطوربهچهارگانه هايکالسمنوط به گذراندن زوجینگواهی دوره آموزشیصدور
استثنایی، مگر در موارداستهاي آموزشی کامل کالسگذراندنپس اززدواجصدور گواهی آزمایش ا

هر یک ازدر آنان امکان حضور،موجه زوجیندلیل عدم حضور یکی از مربیان و یا دالیلکه به 
حداقل گواهی زوجین کهدرصورتید، نداشته باشوجودشناسیروانوحقوقاحکام،گانهسههايکالس

، ممهور به با اخذ گواهی موقتتوانندمیشرکت در کالس بهداشت و سالمت جنسی را دریافت نموده، 
تایید تعداد کالس هایی که زوجین شرکت نموده اند با تعیین وقت براي شرکت در کالس هاي آموزشی 

ثبت ازدواج خود اقدام نمایند.باقیمانده، جهت 
 هايکالسصورت پایان و ارائه آن به زوجین فقط دریدوره آموزشعی قطصدور گواهیبدیهی است

و سند ازدواج خود را عقدنامهاین گواهینامه قادر خواهند بود ارائه که با آموزشی چهارگانه خواهد بود
مفاد برنامه همکاري مشترك 3- 3- 1این بند بر اساس بند (از دفاتر رسمی ثبت ازدواج تحویل بگیرند.

بود.)و پیگیري خواهداجراقابلگاهی آموزش و مشاوره هنگام ازدواج بین دست
 پس از گذراندن دوره خانوادهشناسیروانحقوق،احکام،واخالقهاي کالسواجد صالحیت مربیان

گر دانشگاه هاي آغازبراي "دفتر نهاد مقام معظم رهبرياز رسمیمعرفی نامه داشتن با آموزشی 
به مراکز "1398آغاز برنامه قبل از "،مربیان سایر دانشگاه هاکادرتکمیلو 1398مه در سال برنا

شوند.معرفی میارائه دهنده این خدمتسالمتجامعخدمات
شناسی)، به روانحقوق،احکام،وسه گروه دیگر آموزشی (اخالقشدهمعرفیبا تماس با مربیان مراکز

حضور خود در بنديزمانروز قبل از آغاز هر فصل برنامه 15رد که تا خواهند کرسانیاطالعآنان 
یید تدریس مربیان تأجوازو صدور مربوطه را اعالم کنند. تنظیم نهایی برنامه آموزشی مرکز هايکالس

سالمت خواهد بود.جامعخدماتمراکزبه عهده رؤساي
زوجین و مربیان) برگزار خواهد شد.ز اعم ابه تفکیک زن و مرد (لزوماًکالس بهداشت و سالمت
حقوق زوجین در صورت امکان به تفکیک زن و مرد برگزار احکام و ، اخالق وشناسیهاي روانکالس

خواهد شد.
تعدادومربیانلیستها،کالسبرگزاريگزارشفصلی،طوربه،هاشهرستانمربوطه در سالمتجامعخدماتمراکز.2

و جهت جمع بنديمرکز بهداشت شهرستانبه را در اجراي برنامهآمدهپیشت احتمالی ومشکالدیدهآموزشزوجین
وفصلیطوربههاگزارشاین خواهند کرد.گزارش پزشکیعلومهايدانشکده/ هادانشگاهمعاونت بهداشتبه ارسال 

خواهد اعالم ،پزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتمدارسوخانوادهجمعیت،سالمتبه دفتر مقتضیزماندریا
.شد
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کتاب/ جزوه محتوي مفاد آموزشی چهارگانه فوق با آرم مشترك دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی و معاونت .3
بطور رایگان، و سازمان امور اجتماعی کشور(وزارت کشور)پزشکیآموزشودرمانبهداشت وزارت بهداشت،

ر اختیار تمامی زوجین متقاضی ازدواج قرار خواهد گرفت.مجري دسالمتجامعخدماتتوسط مراکز
دستگاهیبینمشتركهمکاريعضو برنامههايدستگاهپیشنهادي از سوي آموزشیکمکفشردههايلوحسایر کتب/ .4

در ازدواج، هنگامهاياز طریق سامانه مجازي آموزشازدواج با تأیید کمیته علمی این هنگاممشاورهوآموزش
آن را خواهند داشت.تهیهدر صورت تمایل امکانید زوجین قرار خواهد گرفت و زوجینمعرض د

خودو یااولیههايتشخیص، باهاآندر هنگام مراجعه زوجین و ثبت اطالعات اولیه مجريسالمتجامعخدماتمراکز.5
علمی، کمیتهسويازهشدتعیینمعیارهاياساسبرخاصشرایطبازوجیندر صورت شناساییزوجین،اظهاري

تکمیلی توجیه مشاورهودریافت خدمات آموزشیبرايمشاوره ذیصالحمشاوران و مراکززوجین را جهت مراجعه به
علمیکمیتهتأییدموردذیصالحوقانونیمشاورهمشاوران و مراکزلیستاندموظفبهداشتی واحدهايخواهند کرد.

ار دهند.آن منطقه را در معرض دید زوجین قر
زوجین و در اختیار بهتکمیلیهايآموزشارائهبراي،ازدواجهنگامهايآموزشمجازيسامانهاندازيراهپس از .6

، امکان عضویت زوجین در این سامانه را برقرار خواهند کرد تا زوجینمجريسالمتجامعخدماتمراکز،گذاشتن آن
اولیه پس از ازدواج از هايسالدر کنند و نیزتکمیلراو مربیانهاکالسبهمربوطنظرسنجیهايبرگهبتوانند

.شوندتکمیلی این سامانه برخوردارهايآموزش

:استبه شرح ذیل االمکانحتیهات برگزاري کالساساع
ساعات پیشنهادي برگزاريزمان کالسعنوان کالس

9:40تا8:10دقیقه90سالمتوبهداشت
10:30تا 9:45یقهدق45زوجینحقوق

10:45تا 10:30دقیقه 15پذیرایی 
12:15تا 10:45دقیقه90شناسی روان
13:50تا 12:20دقیقه90احکامواخالق

کز بهداشت و هماهنگی با مربیان بالمانع است.اها با مدیریت مرجایی زمان کالسجابه:1تذکر


