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 "بسم اهلل الرحمن الرحیم "

 تفکرونی لقوم اتیآل ذلک یف ان رحمة  و مودة نکمیب جعل و هایال لتسکنوا ازواجا انفسکم من لکم خلق ان اتهیآ من..

 در که دیافریب یجفت خودتان جنس از شما یبرا که است آن او( لطف) اتیآ از یکی باز و  ..."

 امر نیا در. فرمود برقرار یمهربان و رأفت شما انیم و دیریگ انس هم با   و افتهی آرامش او کنار

 یاادله بافکرت مردم یبرا زین

 21سوره روم ، آیه ".است آشکار( حق حکمت و علم از) 

 

 مقدمه 
این پیمان مقدس  .است کردهزن و مرد معرفی ترین نعمت برای کتاب وحی الهی، ازدواج را امر مهم، محبوب و مقدس و باال

سالمتی فرد، خانواده و  حفظ و ارتقاءمنجر به  زناشویی برخوردار باشند،روابط متعهدانه و سالم رتی که زوجین از علم و هنر در صو

وزارت بهداشت، تاکنون  1372 از سال .های آتی می شود نسلو ارتقای حفظ در نتیجه تداوم چرخه باروری خانواده و در عین حال 

نگاه ویژه به اهمیت ارتقاء توانمندی  نموده است.در کشور های آموزش هنگام ازدواج،  اقدام به برگزاری کالسدرمان و آموزش پزشکی 

 -گسترده اجتماعی زوجین در مدیریت زندگی زناشویی در همه ابعاد سالمتی، حقوقی و اخالقی و همچنین با توجه به تغییرات

 س از ازدواج را می رساند. و پهای هنگام  آموزشارتقاء کمی و کیفی توسعه اهمیت جدی به فرهنگی، لزوم 

برنامه آموزش های هنگام ازدواج به صورت شش ساعته با رویکرد بین دستگاهی با همکاری  اسناد باالدستی، مطابق با

شورای عالی انقالب فرهنگی، نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه ها، سازمان بهزیستی، قوه قضاییه و سازمان تبلیغات اسالمی در دانشگاه 

مجهز به آزمایشگاه جامع خدمات سالمت مرکز  450بیش از در کل کشور حاضر،  در حال می شود.اجرا لوم پزشکی کشور های ع

یفیت با ک و ارائه خدماتبا صالحیت  پشتیبانی و به ویژه تامین مربیاندر صورت برنامه ریزی و  .هستندرنامه متولی اجرای این ب

کنترل و کاهش مدیریت ر تا حدودی داین برنامه انتظار می رود  ،کالتی تخصصی در صورت بروز مشهامشاوره در ادامه آموزش و 

 باشد.شور موثر کروند طالق 

 

  نشان از اهمیت این برنامه و اجرای با کیفیت آن است:  ی )ره(رهبر معظم مقام امیپمتن 

 قبل -است معمول و هست هم االن البته است؛ خوبی چیز ازدواج از بعد و ازدواج از قبل هایمشاوره..."

 منتها .دهندمی جوان پسر و دختر به آموزشهائی و تعالیم یک و کنندمی ییهامشاوره روند، می ازدواج از

 انجام کار این که بشود تأیید و بشود تأکید باید. نیست اجباری یا نیست فراگیر یا که شودمی معلوم حاال

 پسر و دختر به ییها آموزش آنجا و میروند که دارد مراکزی بهداشت وزارت هست؛ مراکزی االن. بگیرد

 و دیندان شده تمام جا نیا را کار شما که گفت ها آن به شود یم جا همان است، مفیدی کار که دهند می

. کنند حل بروند داشت وجود یمشکل اگر تا بشود مراجعه نهایا به ازدواج از بعد که دارد وجود یمراکز

 (1384)"...است خوب هم نیا
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واج ازدتامین و تثبیت مربیان آموزش های هنگام و پس از ازدواج،  توسعه و ارتقاء کمی و کیفیبر همین اساس مبنای 

در آموزش و مشاوره بین دستگاهی / مربیان سالمت ازدواج اصل مهم در اجرای این برنامه، تامین مربیان  می باشد. دارای صالحیت

زوجین بر ازدواج است به طوریکه آموزش و مشاوره ازدواج به زوجین توسط افراد دارای صالحیت فنی، علمی و اخالقی ارائه گردد و 

نمایند.  دریافت د کیفیت زندگی زناشوییآموزش و مشاوره های الزم را در جهت بهبو خدمات، اساس محتواهای باکیفیت و به روز

ه این برنامه را اجرا و نسبت ب بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور مطابق با این دستور عمل، معاونتانتظار می رود  لذا 

 د.نظارت دقیق داشته باشآن پایش مستمر و 

 ی پشتیبانقوانین و سیاست هااهم 

 نسبت به اجرای برنامهضروری است با استناد به قوانین و سیاست های زیر معاونت بهداشت دانشگاه و دستگاه های همکار 

 و گزارش نمایند ، رصدآموزش هنگام و پس از ازدواج اقدام

 

 ؛اصل ده قانون اساسی -

  ؛ 1404سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران افق   -

 ؛غربالگری ژنتیکی زمان ازدواجو  10/1/1376: مصوبه هیئت وزیران مورخ غربالگری تاالسمی :قانون اجباری کردن آزمایشات  -

 ؛قانون برنامه توسعه پنجساله ششم کشور 75ماده  -

 ؛کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایرانسیاست های  5بند  -

 ؛قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 112ماده  -

 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی؛ 43ماده  -

 ؛1384سیاست های تشکیل تحکیم و تعالی خانواده مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی سال  -

 ؛متسیاست های کلی سال -

 30/2/1393مورخ  بند چهار سیاست های کلی جمعیت -

صالت خانواده و با تاکید بر اموزش مهارت های زندگی و     " صالح و تکمیل آموزش های عمومی درباره ا تحکیم بنیان خانواده با ا

 ارتباطی و خدمات مشاوره ای بر مبنای فرهنگ و ارزش های اسالمی و ایرانی

 ند ده سیاست های کلی خانواده  ب -

سالمی            " ساس مباتی ا ساماندهی نظام مشاوره ای و آموزش قبل حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی بببه ان بر ا

 "ایرانی 

 برنامه ششم توسعه  104و  102،  80اده م -

وزارت بهداشت درمان و آموزش  تعیین ازدواج و شش ساعته آموزش   مصوبه هیات دولت در مورد اجرای بین دستگاهی برنامه    -

 (27/6/1397ه مورخ  55681/ت/ 84440)دستگاه مسئول پزشکی به عنوان 

شت، درمان و     نفی مابی 15/1/1398مورخ  2876و  14/11/96مورخ  188778شماره  های تفاهم  - وزارت کشور و وزارت بهدا

 آموزش پزشکی با هدف کنترل و کاهش آسیب  اجتماعی طالق
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 ازدواج  های هنگام و پس آموزشهمکاری مشترک بین دستگاهی  اول: کلیات برنامه  فصل

محور آموزش ازدواج به عنوان یکی از راهبردهای  ( ،کالن کاهش آسیب های اجتماعی )طالقمصوب برنامه ی  در راستای

ین اایف ابالغ شده از سوی هیات دولت تمام دستگاه ها بسته به نقش و وظاساسی این برنامه به تصویب رسیده است. از این رو 

درمان و آموزش پزشکی هم با توجه به فرصت  ،کاهش طالق همکاری نمایند. وزارت بهداشتترویج ازدواج و در جهت مسئولیت دارند 

 آزمایشات مچنین حضور الزامی زوجین در انجامو ه سی همگانیبا هدف دسترمراقبت اولیه سالمت نظام استقرار به ویژه  های موجود

فت ادریارتقاء کیفیت زندگی زناشویی  در جهتهای الزم را به طور رسمی آموزش  برای اولین بار این امکان وجود دارد زوجین ازدواج،

زناشویی خوشایند و پایدار بسیار حائز اهمیت زندگی . این امر به ویژه در ترغیب زوجین به یادگیری و تمرین برای داشتن نمایند

 انتظار داشت.را  پایدارترازدواج می توان ، تداوم آموزش ها در طول زندگی مشترک زوجینوی دیگر . از ساست

 تعاریف :دوم  فصل

-، برنامه آموزش هنگام و پس از ازدواج طالق(در راستای برنامه کالن کاهش آسیب های اجتماعی) :برنامه همکاری مشترک بین دستگاهی -

دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت کشور، نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، همکاری مشترک بین دستگاهی با همکاری 

رسما به  96-98های  و در طی سالتصویب  26/4/1396سازمان بهزیستی، سازمان تبلیغات اسالمی، قوه قضاییه در قالب تفاهم نامه مورخ 

 دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شده است.   

 

ها و  پس از انجام آزمایشزوجین و  اجرا می گردددر آستانه ازدواج این برنامه با هدف ارتقای آگاهی زوجین : آموزش هنگام ازدواجبرنامه  -

 نمایند.می دریافت گواهی دائم را   ،دوره آموزشی شش ساعته و کسب ازدواجمشاوره ژنتیک در هنگام 

 

ازدواج جهت دریافت خدمات سالمت و آموزش  دفاترزن و مرد های که جهت انجام عقد و ثبت ازدواج از طریق   زوجین در آستانه ازدواج: -

 مجاز به دریافت سند ازدواج هستند. ،معرفی می شوند و بعد از دریافت گواهی دائم به مراکز مجری ازدواج

 

را در اختیار دفاتر ازدواج قرار گواهی خدماتی است که زوجین جهت ثبت و دریافت سند ازدواج ملزم هستند مل شاخدمات سالمت ازدواج:  -

ترکیبات شیشه )آمفتامین  مواد مخدر؛ مورفین،سوء مصرف  آزمایش ادرار از نظرو )بررسی تاالسمی...(  خونآزمایش دهند. این آزمایشات شامل: 

ت صورواکسن کزاز برای خانم ها تزریق و در صورت نیاز برای زوجین پرخطر غربالگری ژنتیکی  فتامین( می باشد. همچنین خدماتمت آم –

 می گیرد.

 

دقیقه(، روانشناسی  90دقیقه(، اخالق و احکام ) 90) جنسی و باروریمباحث سالمت  شامل آموزشدوره  این :شش ساعته آموزش ازدواجدوره  -

 فصل های مصوب به زوجین در مراکز مجری ارائه می گردد.  مطابق با سرمی باشد و دقیقه(  45دقیقه( و حقوق ) 90)

 

در سالمت  اولیهخدمات جامع مراقبت ، که در ساختار شبکه بهداشتی درمانی کشور است جامع خدمات سالمت مراکز منظور مجری:  مراکز -

 د.نازدواج می باش هنگام و پس ازهای  آموزش و مجری برنامه گرددارایه می این مراکز 
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و واجد شرایط برای دریافت ازدواج شرکت نموده آموزش گواهی دائم برای زوجینی صادر می شود که در دوره شش ساعته  :/ موقتدائم گواهی -

جهت این دوره، گواهی موقت در صورت عدم تکمیل "2/4/1398مورخ   986/300نامه شماره  موضوع ابالغ شده طی ". سند ازدواج می باشند

 ارائه می گردد.  به زوجین انجام عقد

 

هستند زوجینی شامل سال اول زندگی مشترک می باشد و گروه هدف  5در دوران عقد و برنامه آموزش تکمیلی  :ازدواج های پس از آموزش -

  دارند.و نیاز به دریافت آموزش های تکمیلی  انددائم را دریافت نموده گواهی که 

 

کمیته ی ابالغ شده توسط معاون محترم بهداشت   986/300طی نامه شماره  2/4/1398ورخ ممطابق با شیوه نامه کشوری  :کشوری کمیته -

ی دبیرخانه شورای عالاز  نمایندگان تام االختیارکل از اعضای بین دستگاهی هستند. اعضای این کمیته شامل متش کشوری آموزش های ازدواج

 انقالب فرهنگی، سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، معاونت فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، معاونت مشاوره

های اجتماعی و فرهنگی قوه ، معاونت پیشگیری ، معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسالمیو امور روانشناختی سازمان بهزیستی

و رئیس و کارشناسان اداره باروری سالم  دبیر اجرایی این کمیتهبه عنوان مدیرکل دفتر سالمت جمعیت خانواده و مدارس  .ندقضاییه می باش

 برنامه را به عهده دارد.بر حسن اجرای نظارت و ارزیابی مستمر ریزی، می باشند. این کمیته ، برنامه اعضای این دبیرخانه 

 

استانداری/ :تام االختیار  گاننمایندمتشکل از به استناد شیوه نامه کشوری فوق الذکر اعضای کمیته استانی آموزش های ازدواج   :میته استانیک -

ی ماداره کل تبلیغات اسالمی  ؛اداره کل بهزیستی  ؛ اداره کل دادگستری ؛نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه  ؛فرمانداری 

گروه  رئیسو  یس کمیته اجراییئربه عنوان / دانشکده معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه باشند.

رنامه ریزی، بوظایف  کمیتهاین  می باشند. کمیته اجراییو اعضای بیر دبهداشت خانواده و کارشناسان باروری سالم دانشگاه/ دانشکده 

امه برنامه مطابق با شیوه نو نظارت مستمر بر بین دستگاهی مدیریت و سامان دهی مربیان ایجاد هماهنگی بین بخشی، پیگیری و هماهنگی، 

 کشوری را به عهده دارد.

 

با همکاری کمیته استانی  خانواده شناسیروان و مشاوره خانواده، حقوق خانواده، احکام و سه حوزه اخالقدر مربیان بین دستگاهی ازدواج:   -

ی مورد نظر معرفمجری هماهنگی با حراست دانشگاه، به مراکز و  صالحیت توسط نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها انتخاب و پس از  تأیید

 می گردند.  

 

 و مدرک )پزشکی عمومی برای مربی مرد(  مربیانی که دارای 9/2/1391د مورخ 1500/308نامه شماره  بر اساس ازدواج: )سالمت( مربیان  -

(  بوده و در دوره های نظری و عملی آموزش ازدواج 2/5/91د مورخ 6172/302اره  )نامه شمماما  یا  عمومیبرای مربی زن  دارای مدرک پزشک 

 شرکت نموده و  مهارت الزم را کسب نموده اند. 

 

: جمعیت، باروری، اهمیت اصول سالمت باروری و جنسی :به ترتیب شاملآموزش های هنگام ازدواج  مصوبهای  فصل سر: مصوب فصل سر -

مهارت های اخالقی ، ارزش و فضیلت ازدواج  اخالق و احکام : ازدواج، سالمت جنسی، سالمت باروری و فرزند آوری؛و استانداردهای آموزش 

 روابط زناشویی، تقلید،  موازین و مهارت های اخالقی در تحکیم خانواده،   مهارت های اخالقی در روابط با خانواده همسر ،دوران عقد و نامزدی

روانشناسی: . حقوق اختصاصی زن، حقوق اختصاصی مرد ،حقوق و تکالیف مشترک زوجین، شروط ضمن عقد،  ازدواجثبت   :حقوق . آناحکام ،

مهارت مدیریت هیجان ،  بازدارنده ارتباط موثر لاز عوامبرخی ، های ارتباط موثر مؤلفه، ویژگی اشخاص دارای روابط موفق :مهارت های ارتباطی 

 می باشد.   فرآیند مقابله، اهمیت یادگیری حل مساله، مهارت حل مسالهآن،  موثر مهار   گام های ،خشم
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  ازدواج آموزشمشترک بین دستگاهی  همکاری برنامهکیفیت  اجرای هماهنگ و با  :ومسفصل 

معاونت بهداشت دانشگاه   986/300طی نامه شماره  2/4/1398ورخ ممطابق با شیوه نامه کشوری ابالغ شده به دانشگاه ها : 1ماده

ه رصد را هر سه ما برنامهاقدام نموده و  تشکیل کمیته استانینسبت به به عنوان مسئول برنامه همکاری مشترک بین دستگاهی، 

 نماید.

با همکاری دستگاه درصد زوجین در دریافت آموزش شش ساعته ازدواج   100پوشش  دستیابی به درکمیته استانی : 2ه ماد

 .نمایدبرنامه ریزی  ها

زوجین در اجرای دو روزه آموزش ها توسط کمیته استانی با همکاری دستگاه توجیه  در معرفی ودفاتر ازدواج  همکاری :3ماده 

 قضایی جلب شود.

 طالعاتیا و تکمیل بانکازدواج  تامین و معرفی مربیان بین دستگاهینسبت به نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه ها نمایندگان  :4ماده 

 همکاری نموده و در کمیته استانی مشارکت فعال داشته باشند. این مربیان

برنامه را دو روزه " " مطابق با فرایندهای های ابالغ شده مراکز مجری همچنین روسای روسای شبکه بهداشت و درمان  و  :5ماده 

 اجرا نمایند

 آموزش های ازدواج در اختیار زوجین قرار گیرد.کمی و کیفی برنامه با توجه به ارتقاء  و استاندارد فضای فیزیکی مناسب : 6ماده 

کز تخصصی امرجهت آموزش و مشاوره بیشتر به را زوجین پرخطر  هماهنگی دستگاه های متناظر و مسئول،دانشگاه با :  7ماده

 وصیخصکز ادستگاهی مجاز نیستند در هنگام آموزش به زوجین، مرمربیان بین بر همین اساس هیچ یک از  د.ادد نخواهارجاع زیربط 

 .تبلیغ نمایند را دیگر

 . گذرانده اند مجاز هستند در این برنامه مشارکت نمایند راهای آموزشی  مربیان ازدواج بین دستگاهی که دوره :8ماده 

مربیان بین دستگاهی در رعایت  انتقال مطالب مطابق با ، میبایست دستگاه های همکار و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  :9 ماده

  .توجیه نمایندسرفصل مصوب 

و کمیته استانی این ماده را می  صدور سند ازدواج توسط دفاتر رسمی ثبت ازدواج صرفا از طریق گواهی دائم امکان پذیر است:  10 ماده

 بایست رصد نماید.

آموزش  برنامه شش ساعتهالزم است دانشگاه ها و دستگاه هایی که تجارب و طرح هایی در خصوص برنامه آموزش ازدواج دارند :  11ماده

آموزش بعد برنامه های صورت اثربخش بودن و در  اجرا نموده و شیوه نامه کشوری 15/1/1398مورخ  2876مطابق با تفاهم نامه ازدواج 

ز ادر مورد تجارب دیگر دستگاه ها بعد  با هماهنگی ستاد نسبت به تداوم آن اقدام نمایند.از ازدواج در معاونت بهداشت الزم است 

در کمیته استانی، گزارش مربوطه جهت تصمیم گیری نهایی به کمیته کشوری ارسال و مطابق با مصوبه ارائه گزارش طرح 

 قدام نمایند.کمیته ااین 

  .گردد رصد و گزارشمجری مرکز  رمی بایست دربیان بین دستگاهی مکلی عملکرد :  12ماده

 اقدام گردد.نسبت به عقد قرارداد و پرداخت به موقع مربیان  ،توجه به عملکرد مربیان بین دستگاهیبا :  13ماده

 نسبت به اصالح برنامه اقدام نماید. پایش و نظارت برنامه درون و برون بخشی اساس گزارشات بر کمیته استانی :  14ماده
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 ازدواج  سالمت مربیانو وظایف م: سازمان دهی چهارصل ف

 گردد. مربیان سالمت ازدواج در مرکز مجری )دو پست برای هر شهرستان( تثبیت  استخدامی پست های : 15ماده

آموزش و مشاوره سالمت  ارائه خدمات با مدرک  دکترای حرفه ای پزشک عمومی برای آقایانپست های استخدامی صرفا به : 16ماده 

ارائه برای  مامایی / کارشناسی ارشدکارشناسیمدرک  مدرک دکترای حرفه ای پزشک عمومی و برای بانوان با آقایان و  جنسی

 تخصیص یابد. سالت جنسی زنان آموزش و مشاورهخدمات 

به  گذرانده اند مجاز هستند این خدمت راکه در دوره های ارتقاء توانمندی )نظری/ عملی( ازدواج صرفا مربیان سالمت  :17ماده

 داری شود.، خودن و  استفاده از مربیانی که در این دوره ها شرکت نموده اندبر همین اساس از جابجایی مربیا زوجین ارائه نمایند.

 ت ساالنه در برنامه ی بازآموزی کشوری آموزش ازدواج شرکت نمایند.همه مربیان ضروری اس :  18ماده

ویژه مربیان ، به زوجین  -تمام مربیان ملزم هستند مطابق با بسته ی مصوب آموزش ازدواج )سالمت باروری و جنسی( : 19ماده

 العات به زوجین اطمینان حاصل گردد.آموزش دهند و نسبت به انتقال درست اط

سالمت ازدواج و همچنین اصالح عملکرد مربیان پایش  بررسی گزارشات نسبت بهدانشگاه ضروری است معاونت بهداشت  :20 ماده

 .آن )هر سه ماه( اقدام نمایند

اقدام ساعات حضور دوره های آموزشی و بازآموزی دانشگاه در ارزیابی عملکرد مربیان سالمت ازدواج نسبت به محاسبه  : 21 ماده

 .دنمای

افراد عالقه مند در حوزه بهداشت و آموزش می توانند در قالب فراخوان با دانشگاه همکاری نموده و  نقش مربی و ارزیاب   : 22ماده

 را با توجه به عملکرد و کسب دوره های آموزشی ایفا نمایند.

و ارزیاب برنامه در سطح دانشگاه و به عنوان مربی ارشد، مربی منظقه  می توانندسالمت ازدواج با عملکرد خوب مربیان   :23ماده

 .  کشوری فعالیت نمایند

 

 پشتیبانی برنامهم: پنجفصل 

تخصیص سیاست های جمعیت   1601005012مورد نیاز برنامه از اعتبارات ارتقائ سالمت باروری و فرزندآوری  اعتبارات  :42ماده 

 این اعتبار به ویژه تامین و پرداخت به موقع مربیان حائز اهمیت تامین می گردد و هزینه کرد جمعیت خانواده و مدارسدفتر سالمت 

 است.

برای آموزش های سالمت زناشویی وجنسی )کالس  دو فضای جداگانه برای آموزش همزمان و جداگانه خانم ها و آقایان: 25ماده 

 تامین گردد.شناسی، اخالق و احکام و حقوق زوجین های روانکالسترجیحا برای و  (بهداشت و سالمت

کالس های اختصاص یافته به این آموزش باید از نظر )نور و انتقال صدا، سیستم گرمایش و سرمایش مناسب، درب و پنجره :26 هماد

 سقف و کف سالم، نظافت و ...( استاندارد باشند.

 تامین گردد نیاز به آموزش تکمیلی دارندبرای زوجینی که مشاوره ویژه اتاق  ، در مرکز مجری : 27ماده

جهت پرداخت حق الزحمه مربیان از طریق خدمات  قراردادی  اشخاص صورت می پذیرد. )این قرارداد  می عقد قرارداد    :28ماده

تواند از طریق نهادهای وابسته به دانشگاه مثل جهاد دانشگاه، شرکت هایی که جهت پرداخت حق الزحمه مراقبین سالمت همکاری 

 دمات معین می توانند با دانشگاه قرارداد ببندند، منعقد گردد.(دارند و یا برای خ

 صورت پذیرد.عملکرد مربیان بررسی حق الزحمه مربیان پس از  پرداخت : 29ماده 
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 ازدواج  ارائه خدمات آموزشنحوه و ها فرایند  : مششصل ف

سردفترداران ازدواج و طالق کشور و نامه شماره انون ریاست ک 13/5/1397مورخ  386/97ماره نامه شبا استناد به  :30ماده 

از مدت زمان الزم جهت  الزم است زوجینمعاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه  9/2/1398مورخ  1270/800/9000

اطالع از آدرس  مطلع گردیده و فرم گواهی انجام آزمایش و خدمات سالمت هنگام ازدواج را دریافت و باامر  این به "روز2"تخصیص 

 نمایند. مجری به مرکز مورد نظر مراجعهمراکز 

مجری می  بر عهده رئیس مرکزازدواج و اجرای آن در دو روز  خدمات سالمتآموزش و فرآیند مسئولیت حسن اجرای :: 31 ماده

 .باشد

 نمایند مراجعهبه آزمایشگاه  م آزمایش ازدواججهت انجا با معرفی نامه دفاتر ازدواج، تمام زوجین  : 32اده م

 الزم صورت پذیرد.طه اقدام واحد مربوطبق پروتکل ت ازدواج مطلع شوند و یشاهمه زوجین از نتیجه آزماضروری است  :33ماده

برای کالس آموزش ازدواج معرفی زوجین  ای خونی آقا و خانم و عدم ابتال به تاالسمی،اندکس ه در صورت طبیعی بودن :34ماده 

 .دشون

دائم  به  گواهی دورص ،ازدواجو پس از نگام ههمکاری مشترک بین دستگاهی آموزش  مفاد برنامه 3-3-1بند  با استناد به :35ماده

 .دندوره شش ساعته آموزش ازدواج می باشگذراندن زوجین منوط به 
ز اآنان در هر یک  در موارد استثنایی که به دلیل عدم حضور یکی از مربیان و یا دالیل موجه زوجین، امکان حضور: تبصره یک

یکی از مباحث یا مبحث سالمت جنسی و باروری را جین، که زوشناسی وجود نداشته باشد، درصورتیروان و حقوق احکام،مباحث 

 ازدواج خود اقدام نمایند. رسمی  جهت ثبتتوانند با اخذ گواهی موقت می، باشندگذارنده 

 الکترونیک و چاپی از توریع دیگر منابع آموزشی. شودتوزیع  به طور رایگانتمام محتواهای آموزشی مصوب ویژه  زوجین :  36ماده

 غیرمصوب خودداری شود.

 .دهند زوجین را آموزشمصوب، مطابق با سرفصل برای هر مبحث می بایست  مربیان  :37ماده

 

 ، پایش و نظارت بر برنامهثبت اطالعات م : تهففصل 

ونه به گ ثبت شود. سامانه ثبت الکترونیک سپاس، سینا ، ناب و سیب .....در تمام اطالعات خدمات سالمت و آموزش ازدواج  :38ماده

توسعه برنامه های آموزش تکمیلی و سالمت جنسی خانواده این اطالعات مبنای  اء باشدصگزارش ها و شاخص های آن قابل اح ای که

 .به حساسیت برنامه حائز اهمیت استقابل احضاء با توجه زوجین و درج اطالعات درست لذا می باشد. 

برنامه  در مورد 28/7/1398د مورخ 12591/302ارسالی به شماره نامه  پایش و نظارتمصوب با نمونه فرم های مطابق  : 39ماده

 .آموزش هنگام ازدواج ، اطالعات مربوطه تکمیل شود

ه جهت پایش برنام ،دیدهآموزش زوجین، عملکرد مربیان، پرداخت، تعداد مربیانفهرست  گزارشنسبت به ارائه  مجری مراکز : 40ماده

میته کهر شش ماه  به به کمیته استانی ارسال و مداخالت الزم پیش بینی و اجرا گردد. در نهایت نتایج، تحلیل و گزارشات نهایی 

 ارسال گردد.کشوری 
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عنوان مسئول برنامه می تواند نسبت به گزارش گیری از شهرستان و مراکز مجری اقدام  صرفا معاونت بهداشت دانشگاه به: 41ماده

در کمیته استانی مطرح و با توجه به نقش دستگاه  درخواستالزم است این  درخواست دستگاه ها، استانداری و.... نماید. در صورت

 . ارائه گردداز سوی کمیته گزارش 

 ، ضروریبرنامه و عملکرد مربیانپایش نمایندگان دستگاه همکار در سطح استانی و کشوری جهت در صورت درخواست  : 42ماده

ه می بایست در کمیت هاگزارش بازدید مطرح و نسبت به بازدید از مراکز مجری اقدام نمایند.کمیته استانی  در این درخواست است

  ائه گردد و نتیجه نهایی به کمیته کشوری ارسال شود.نیاز برای رفع مشکالت اجرایی ار استانی مطرح و مداخالت مورد

 

 ماده و یک تبصره از تاریخ ابالغ الزم االجرا می باشد.چهل و دو فت فصل و هدستور العمل در این 


