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  به نام خدا

  " ازدواج آسان"با شعار هفته ازدواج راهنماي اجرايي برگزاري 

  مقدمه :   

ترويج ازدواج سالم  به منظور ، بدين مناسبت در نظر است است.آغاز هفته ازدواج ، 1398ماه سال مرداد12

با  مرداد ماه سال جاري 12از تاريخ   ازدواج   هفته ،جمعيت  ابالغي سياست هايبر مبناي  و، جواناندر 

از آنجايي كه مساله سالمت  .برگزار شودبه مدت يك هفته ،  ،برون سازماني كليه ذينفعان درون ومشاركت 

، با توجه به رسالت جوانان يك مساله فرابخشي است و در درون وزارت بهداشت نيز واحدهاي متعددي

لذا موفقيت در اجراي برنامه هاي مرتبط  هستند،  بخش ها و حيطه هايي از سالمت جوانان متوليخود، 

   ميسر است.كليه ذينفعان اين امر با سالمت جوانان با مشاركت 

  :ازدواج و هفته روز اهداف برگزاري 

 واجتماعي خانوادگي ،فرديحساس سازي اجتماعي و معطوف كردن توجه جوانان به امر سالمت  .1

 كنندخود و حيطه هايي كه بايد به آن توجه 

 توسط مقام معظم رهبريابالغي آگاه سازي اجتماعي در خصوص سياست هاي كلي جمعيت  .2

و در امر ازدواج آگاهي رساني به خانواده ها در مورد حيطه هاي اولويت دار سالمت جوانان  .3

 چگونگي درخواست دريافت خدمات در اين حيطه ها 

لزوم پرداختن به سالمت  ، در خصوص آشنايي واحدهاي ارايه خدمات در سازمان هاي ذيربط  .4

اين گونه جوانان و ضرورت برنامه ريزي به منظور تامين منابع و ساختارسازي جهت ارايه 

 خدمات در آينده براي اين گروه سني
 

طبق هماهنگي هاي قبلي و همچون سال هاي گذشته، برنامه هاي آموزشي و مشاوره اي مورد 

 الم توسط همكاران محترم انجام شود.نياز جوانان، در زمينه ازدواج س

 پيشنهاد مي شود:اين هفته به شرح ذيل بر نامه هاي در راستاي اهداف فوق 

رون ب هماهنگي با سازمانها وارگانهاي درون ومنظور هاي ارتقاي سالمت به تشكيل كميته  -1

 بالفعل ايشان درراستاي ارتقاي سالمت نسل بخش به منظور اطالع از پتانسيل هاي بالقوه و

  جوان 

 ي استان صدا و سيماهماهنگي با   -2
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  ارائه آموزش هاي ازدواج سالم و نيز ازدواج آسان  راه اندازي غرفه هاي مشاوره در خصوص -3

 ر جوانانبا حضو  نشست هاي اطالع رسانيمسابقات و  رگزاري سمينارها ، همايش ها وب  -4

  ، حوزه علميه، ارتش، ادارات و...سيما، شهرداري، دانشگاهها ز طريق سازمان صدا وا

ا ها ، فرهنگسراهمانند پارك  مي مرتبط با جوانانايجاد فضاهاي اطالع رساني در اماكن عمو -5

 ... واكز تفريحي ، باشگاه هاي ورزشي ، مر

ر زمينه داري داستانو  دانشجويي دانشگاه-فرهنگي-، معاون آموزشيدانشگاه مسئولينمصاحبه با  -6

 ، در شبكه صدا و سيماي استان اهميت ازدواج سالم 

 برگزاري جشنواره هاي فرهنگي در زمينه سالمت جوانان  -7

 ر دربه منظور هماهنگي بيشتارسال برنامه هاي آن حوزه به اداره سالمت جوانان وزارت بهداشت  -8

 اجراي برنامه ها

  موارد زير جهت پربار نمودن هفته پيشنهاد مي شود : 

 جوانان با رويكرد معيارهاي همسر گزيني مناسب وازدواج سالم .آموزش  -1

 و اجتماعي  ،خانوادگيآموزش هاي رايگان در خصوص مهارت هاي مختلف فردي -2

برگزاري همايش ها، برنامه هاي فرهنگي و آموزشي و مسابقات توسط كانون هاي جوانان  -3

 شهرداري در هر محله انجام شود.

بسته هاي آموزشي موضوعات مرتبط، قبال خدمتتان ارسال شده است وشامل ( دانستني هاي 

ازدواج ، موانع ازدواج ، طرح درس ازدواج ، سياست هاي ابالغي جمعيت  و ليست كتب ارسالي 

جلسات هماهنگي و سازمانهاي فوق الذكر در ادارات و مي باشد.) خواهشمند است نمايندگان 

 بزرگداشت هفته جوان در هر شهرستان، به عنوان همكاران اصلي دعوت شوند.

 


