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 هب انم خدا 
 «آسان سالم و ازدواج»با شعار هفته ازدواج راهنمای اجرایی برگزاری 

برمبنای  و جواناندر آسان  و ترویج ازدواج سالم منظوربه، مناسبت در نظر استبدین است.آغاز هفته ازدواج ، 9311ماه سال مرداداول 
مدت هب ،برون سازمانی نفعان درون وكلیه ذیبا مشاركت  مردادماه سال جاریاول تاریخ ازازدواج  هفته ،جمعیت ابالغی هایسیاست

  .برگزار شود ایصورت مجازی و رسانهبه یک هفته،

  ازدواج و هفته روز اهداف برگزاری 
هایی كه خود و حیطهاجتماعی  و خانوادگی ،فردیكردن توجه جوانان به امر سالمت سازی اجتماعی و معطوفحساس .9

 .باید به آن توجه كنند

 .توسط مقام معظم رهبریابالغی های كلی جمعیت خصوص سیاستسازی اجتماعی درآگاه .2

چگونگی درخواست دریافت و در امر ازدواج دار سالمت جوانان های اولویتمورد حیطهها دررسانی به خانوادهآگاهی .3
 ها خدمات در این حیطه

لزوم پرداختن به سالمت جوانان و ضرورت خصوص ، درربطهای ذیآشنایی واحدهای ارایه خدمات در سازمان .4
 .خدمات در آینده برای این گروه سنیگونه اینمین منابع و ساختارسازی جهت ارایه أمنظور تریزی بهبرنامه

 

، ایصورت مجازی و رسانهمورد نیاز جوانان به ایهای آموزشی و مشاورههای گذشته، برنامهقبلی و همچون سالهای طبق هماهنگی
 در زمینه ازدواج سالم توسط همکاران محترم انجام شود.

 
  گردد:میپیشنهاد شرح ذیل این هفته بههای بر نامهدر راستای اهداف فوق 

منظور اطالع برون بخش به های درون وارگان ها وهماهنگی با سازمانمنظور های ارتقای سالمت بهتشکیل كمیته .9
  .راستای ارتقای سالمت نسل جوان بالفعل ایشان در های بالقوه واز پتانسیل

حضور اساتید فن و حتی حضور جوانان جهت طور اخص جهت انجام میزگردهایی با هب صدا و سیماهماهنگی با  .2
 .تشریک مساعی

 .طریق سازمان صدا و سیمازار جوانان با حضو  رسانیهای اطالعنشستمسابقات و رگزاری ب .3
، واج سالماهمیت ازدداری در زمینه استانو  دانشجویی دانشگاهو  فرهنگی، ، معاون آموزشیدانشگاه مسئولینمصاحبه با  .4

  .در شبکه صدا و سیمای استان

 

 شود: موارد زیر جهت پربار نمودن هفته پیشنهاد می 
 جوانان با رویکرد معیارهای همسر گزینی مناسب وازدواج سالم. مجازی آموزش .9

 .و اجتماعی خانوادگی ،های مختلف فردیخصوص مهارترایگان درمجازی های آموزش .2

  

 در سایت دفتر سالمت خانواده و جمعیت ، در زمینه ازدواج آسانهای آموزشی بسته
  باشد.موجود می family heath. behdasht. gov.ir به آدرس 

 


