آشنایی با اهدافکالسهای آموزشی
هنگام ازدواج

ازدواج را یاد بگیرید
برنامه آمــوزش هنگام ازدواج از سال  1372با هدف
افزایش دانش و مهارت زوج ها در آغاز زندگی مشترک
و برای برقراری روابط عاطفی ،اجتماعی و زناشویی با
همسر ،با تأکید بر سالمت بــاروری در راستای تحکیم
بنیان خانواده در مراکز خدمات جامع سالمت منتخب
کشور اجرا میشود.
در راستای تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در
زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و در اجرای
بند ج ماده  102قانون ششم برنامه توسعه در چارچوب
سیاست ها و خط مشی های مصوب شــورای اجتماعی
کشور با هدف تحکیم بنیان خانواده و بهبود و گسترش
خدمات آموزش هنگام و پس از ازدواج ،تفاهم نامه ای
میان وزارت کشور ،دبیرخانه شــورای عالی انقالب
فرهنگی ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها منعقد شد.
کار گروه ملی ترویج ازدواج و کنترل و کاهش طالق ،با
هدف آشنایی بیشتر همسران با جایگاه و قداست خانواده
و کسب مهارت های الزم برای تشکیل خانواده های امن،
پویا ،متعالی و پایدار و کنترل و کاهش دعاوی خانوادگی
و طالق با حضور دستگاه های عضو (قوه قضاییه ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان بهزیستی
کشور ،نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاهها،
سازمان تبلیغات اسالمی ،مرکز مدیریت حوزه های
علمیه ،وزارت ورزش و جوانان و بنیاد ملی خانواده)
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دکتر حسن امامی
رییسگروه سـالمت بـاروری
دانشگاهعلومپزشکیمشهد
منورالسادات آچشمه
کارشنـاس سالمـت بـاروری
دانشگاهعلومپزشکیمشهد

برنامه ملی آموزش های هنگام ازدواج را در بهار 1396
به تصویب رساند.
در حال حاضر در برنامه ملی ابالغی ،متولی آموزشهای
حین ازدواج وزارت بهداشت و درمــان و آمــوزش پزشکی
است و این آموزشها ذیل برنامه همکاری مشترک شورای
عالی انقالب فرهنگی از  2ساعت به  6ساعت ارتقا خواهد
یافت و در مراکز خدمات جامع سالمت منتخب آموزشهای
هنگام ازدواج ،با نظر وزارت متبوع اجرا خواهد شد.
زوج هــا پــس از مراجعه بــه محضر و پــس از دریافت
معرفی نامه به مراکز خدمات جامع سالمت مراجعه کرده
و پس از انجام آزمایشهای الزم و غربالگری از نظر
بیماریهای ژنتیکی ،در کالسهای چهارگانه :بهداشت
و سالمت ( 90دقیقه) ،اخالق و احکام ( 90دقیقه) و
حقوق ( 45دقیقه) و روان شناسی خانواده ( 90دقیقه)
شرکت کــرده و صــدور گواهی دوره آموزشی منوط به
گذراندن کالسهای چهارگانه بهطورکامل خواهد بود
که با ارایه این گواهینامه زوج ها می توانند عقدنامه و سند
ازدواج خود را از دفاتر رسمی ثبت ازدواج تحویل بگیرند.
(حضور همه زوج ها در این کالسها الزامی است).
امید است شاهد اثربخشی بیشتر این آموزشها و تامین
مــهــارتهــای الزم بــرای بــرقــراری ارتــبــاطــات عاطفی،
فرهنگی ،زناشویی در خانواده ها و ارتقای رضایتمندی
زوج های جوان از زندگی مشترک و درنهایت کاهش
آسیب های احتمالی باشیم.
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