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 هب انم خدا 
 

سال  تیرماه12  «پویایی و شادابی جامعه با ازدواج آسان»با شعار هفته ازدواج راهنمای اجرایی برگزاری 

 و جوانانترویج ازدواج سالم در  به منظور ، بدین مناسبت در نظر است است.آغاز هفته ازدواج ، 2011

با  سال جاری تیرماه  12لغایت ماه  تیر12از تاریخ ازدواج  هفته ،جمعیت ابالغی هایسیاستمبنای بر

  .ودبرگزار ش ایصورت مجازی و رسانهبه ،به مدت یک هفته ،برون سازمانی نفعان درون وكلیه ذیمشاركت 

 

  ازدواج و هفته روز اهداف برگزاری 

اجتماعی  و خانوادگی ،فردیسازی اجتماعی و معطوف كردن توجه جوانان به امر سالمت حساس .2

 .هایی كه باید به آن توجه كنندخود و حیطه

 توسط مقام معظم رهبریابالغی های كلی جمعیت خصوص سیاستسازی اجتماعی درآگاه .1

و چگونگی امر ازدواج دردار سالمت جوانان های اولویتمورد حیطهها دررسانی به خانوادهآگاهی .3

 ها درخواست دریافت خدمات در این حیطه

لزوم پرداختن به سالمت جوانان  خصوص، درهای ذیربطآشنایی واحدهای ارایه خدمات در سازمان .0

خدمات در آینده گونه اینریزی به منظور تامین منابع و ساختارسازی جهت ارایه و ضرورت برنامه

 برای این گروه سنی

***************************************** 
 

 مورد نیاز جوانان ایو مشاوره های آموزشیهای گذشته، برنامههای قبلی و همچون سالطبق هماهنگی

 ، در زمینه ازدواج سالم توسط همکاران محترم انجام شود.ایصورت مجازی و رسانهبه

 شود:پیشنهاد میاین هفته به شرح ذیل های بر نامهدر راستای اهداف فوق 
 

 هبخش ببرون  هماهنگی با سازمانها وارگانهای درون ومنظور های ارتقای سالمت به تشکیل كمیته .2

  .راستای ارتقای سالمت نسل جوان بالفعل ایشان در های بالقوه ومنظور اطالع از پتانسیل

طور اخص جهت انجام میزگردهایی با حضور اساتید فن و حتی حضور هب صدا و سیماهماهنگی با  .1

 .جهت تشریک مساعی ،جوانان

 .سازمان صدا و سیماطریق زار جوانان با حضو رسانیهای اطالعنشستمسابقات و رگزاری ب .3



2 

 

 و نمایندگی محترم ولی فقیه در  دانشجویی-فرهنگی-، معاون آموزشیدانشگاه مسئولینمصاحبه با  .0

  .، در شبکه صدا و سیمای استاناهمیت ازدواج سالمداری در زمینه استانو  دانشگاه

 .جوانانریزی درراستای برگزاری مسابقات اینترنتی با محتوا و گرافیک جذاب برای برنامه .5

آشنا با  های آموزشی جذاب با تدریس اساتید و روانشناسان زبده و شناخته شدهتهیه پکیج .6

 .های ابالغی مقام معظم رهبریسیاست

 .طریق رسانه ملیبا حضور اساتید و مجریان مطرح از، مسابقات تلویزیونی های آموزشیاجرای برنامه .2

ر د اند با اشتراک تصاویرازدواج آسان داشته برگزاری كمپین ازدواج آسان و مشاركت زوجینی كه .8

 .كمپین

در سطح ملی و مشاركت جوانان  های مورد لزوم،و ارائه راه حل های ازدواجبرگزاری مسابقات چالش .9

 .ازدواج امر رو درهای پیشبا ارسال چالش

 .مجازی صورتبه ازدواج جشنواره برگزاری .21

 .ازدواج آسانبرگزاری نشست كتابخوان ویژه جوانان با موضوع  .22

 
 

 شودموارد زیر جهت پربار نمودن هفته پیشنهاد می : 

 .جوانان با رویکرد معیارهای همسر گزینی مناسب وازدواج سالم مجازی آموزش -2

  .و اجتماعی خانوادگی ،های مختلف فردیخصوص مهارترایگان درمجازی  هایآموزش -1

 


