
 :آموزش هاي هنگام ازدواج

هاي دانش و كسب  با اهميت و جايگاه خطير خانوادهزوجين هنگام ازدواج در ارتباط ، افزايش اگاهي كي از اهداف برنامه سالمت باروريي
 2موزش هاي آ .استدر اين حريم مقدس  آنانوظايف اصلي بيان تشكيل يك خانواده پايدار و صميمي و  مورد نياز برايضروري و اوليه 

  .در كشور آغاز شد 1371زوجين هنگام ازدواج از سال ساعته 
از سـوي سـتاد مركـزي وزارت بهداشـت و      ييهـا  مگـا  و در ايـن راسـتا   مي شداز ديرباز احساس  ها لزوم تغيير در محتوي آموزشي اين برنامه

  .ساليان گذشته برداشته شددر دانشگاههاي مختلف علوم پزشكي 
 انيبن ميتحك درخصوص يرهبر معظم مقام يابالغ تيجمع يكل يها استيس 4 بند ياجرا در و كشور يفرهنگ انقالب يعاليشورا ميتصم رويپ
 يآموزش يها كالس ساعت رييتغ و شيافزا متبوع، وزارت مدارس و ،خانواده تيجمع سالمت كل اداره يها تياولو از يكي  خانوده يداريپا و

در كالس بايد زوجين  .با هدف توانمندسازي زوجين هنگام ازدواج براي تشكيل زندگي جديد مي باشد ساعت 6 به ساعت 2 از ازدواج هنگام
احكام و حقوق زوجين، بهداشت و مديريت روابط جنسي، روانشناسي زن و مرد و مهارت هاي زندگي  با موضوعات ساعته 6هاي آموزشي 
   شركت كنند

ي با حقوق زوجين و احكام ، آشنايامور جنسي با رويكرد اسالمي در زوجين ، افزايش آگاهي هايو بهبود روابط فرديارتقاي سالمت رواني 
با  و تحكيم بيان خانواده استحكام پيوند زناشوييو  ن زوجينپيشگيري از بروز اختالف بي در جهت زوجينتوانمندسازي و در نهايت  ازدواج

  .ايراني از اهداف اين طرح است -ارزش هاي اسالميتسلط بر 

مركز (و شهرستان آران و بيدگل ) مركز گالبچي(مركز آموزش هنگام ازدواج در شهرستان كاشان  2دانشگاه علوم پزشكي كاشان داراي 
و ديده آموزش  و آموزش پزشكي،، درمان ت بهداشتمصوب وزارتمامي زوج ها بر اساس بسته هاي آموزشي هنگام ازدواج . مي باشد) فاطميه

، تمايل يا عدم تمايل به دريافت هازوجين شركت كننده در خصوص نحوه برگزاري كالس% 10رضايت حدود  بررسي در پايان كالس عالوه بر
رايگان در  كارت مجازي به صورت ياوجين كتاب آموزشي، فيلم زتمايل اعالم با و  شدهپرسش  موجود در واحد مزدوجين بسته هاي آموزشي

  .اختيار آنان قرار مي گيرد

  روزهاي آموزش  شماره تماس  آدرس مركز  نام مركز مزدوجين  شهرستان
ميه جنب حوزه عل -خيابان امام خميني -كاشان  گالبچي  كاشان

  حضرت آيت اهللا يثربي
55447575  
55442061  

چهارشنبه -يكشنبه

جنب شبكه بهداشت و= خمينيبلوار امام  -آران و بيدگل  فاطميهآران و بيدگل
  درمان آران و بيدگل

54735906  
55479988  

  دوشنبه

  

  :جهنگام ازدوا مرتبط با آموزش هايخدمات 
  تنظيم برنامه زمان بندي حضور مربيان براي برگزاري به موقع و منظم كالس ها -
  ساعته  6و نظارت بر حضور زوجين در تمامي ساعات آموزش هاي  به كالس هاي آموزش هنگام ازدواج هدايت زوجين -
  تامين پذيرايي زوجين و ساير اقالم مورد نياز -
  ينساعته با حضور زوج 6برگزاري منظم و مستمر كليه مباحث آموزش نظارت بر  -
  ساز زوجين در پايان هر كال% 10ارزيابي كالس ها با تكميل پرسشنامه هاي رضايت سنجي توسط  -
پيام نيكبختي ، كتاب  ،ازدواجمباني كتاب (ازدواج پيرو اعالم تمايل زوجين به استفاده از آنان بسته هاي آموزشي رايگان توزيع  معرفي و -

  )لوح فشرده ساقدوش، نرم افزار اينترنتي فراسا
تشكيل پرونده الكترونيك  المت دانشگاه وگاههاي سمراكز خدمات جامع سالمت و پايمراجعه به  به زوجين جهت نامهتحويل فرم معرفي -
  المت در اولين فرصتس
در  به مشاورهدر صورت نياز آنان  مراجعهمعرفي كارشناسان سالمت روان شاغل در مراكز خدمات جامع سالمت به زوجين و توصيه به  -

  رابطه زناشوييتحكيم  راستاي بهبود روابط زوجين و



  پايان هر سالقايان با چك ليست وزارتي در آ هنگام ازدواج خانمها و آموزشكالس هاي استاندارد برگزاري پايش  -
   هنگام ازدواج آموزشفرايندها و فرم هاي مرتبط با مستمر  پيگيريبازنگري و  -
  پيگيري استانداردسازي فضاي كالس هاي آموزش هنگام ازدواج -
  مباحث كالس هاي ازدواج در جهت بهبود و ارتقا سطح آموزش در كالسهابرگزاري جلسات هم انديشي و توجيهي با مربيان  -
  )نهاد رهبري، ادارات بهزيستي، تبليغات اسالمي و دادگستري(برگزاري جلسات هماهنگي با ادارات مرتبط با آموزش هاي هنگام ازدواج -

  

 يگالبچ سالمت جامع خدمات  مركز -كالس هاي آموزش هنگام ازدواج 

  

  كاشانشهرستان 
  مركز خدمات جامع سالمت گالبچي

  

  :زمان برگزاري كالس هاي آموزشي هنگام ازدواج
  طبق برنامه ذيل 14 - 8روزهاي يكشنبه يا چهارشنبه هر هفته ساعت 

  
  8:10-9:40  بهداشت و سالمت  

  9:45-10:30  حقوق زوجين
  10:30-10:45  پذيرايي

  10:45-12:15  روانشناسي
  12:20-13:50  اخالق و احكام

  

  شهرستان آران و بيدگل
  مركز خدمات جامع سالمت فاطميه 

  

  :زمان برگزاري كالس هاي آموزشي هنگام ازدواج
  طبق برنامه ذيل 14 -8روزهاي دوشنبه هر هفته ساعت 

  

  8:10-9:40  بهداشت و سالمت
  9:45-10:30  حقوق زوجين

  10:30-10:45  پذيرايي
  10:45-12:15  روانشناسي

  12:20-13:50  اخالق و احكام
  

  1397 تيلغا 1391 سال از ازدواج هنگام آموزش يها كالس در كننده شركت نيزوج تعداد

  تعداد كتاب دريافتي  درصد زوجين شركت كننده كالسها  تعداد زوجين شركت كننده در كالسها  سال
1391  4067 96,8%  3547 

1392  3769 96,7%  3391 

1393  3658 95,9%  2986 

1394  3371 97,4%  3340 

1395  3053 93,5%  2492 

1396  2742 100%  1140 

1397  2384  100%  1289  



  
  
  



  :زوجين پاسخ به سواالت
  
  خير آيا براي انجام آزمايشات پيش از ازدواج نياز به ناشتايي مي باشد؟ -1
  بلي زمايشات و شركت در كالس هاي آموزش هنگام ازدواج براي اتباع نيز الزامي است؟آيا انجام آ -2
  مدارك مورد نياز براي مراجعه به واحد مزدوجين چيست؟ -3
   )عكس جديد باشد( قطعه عكس يك  يا شناسنامه به همراه كارت مليسري فرم يا معرفينامه از دفتر ازدواج كه عكس زوجين با مهر دفتر ازدواج به آن پيوست شده باشد،  2 
  آيا مي توان همزمان با انجام آزمايشات پيش از ازدواج در كالس هاي آموزش هنگام ازدواج نيز شركت كرد؟ -4

جام و سپس در روزهاي بعد براي حضور در كالس آموزشي اقدام ساعته هنگام ازدواج الزامي است الزم است ابتداً آزمايشات مورد نياز ان 6خير با توجه به اينكه حضور تمام وقت زوجين در كليه ساعات آموزش 
  .نمود

  و بهداشت ق و احكام، حقوق خانواده، سالمتي ارتباط، اخالمباحث روانشناسدر كالس هاي آموزش هنگام ازدواج چه مطالبي آموزش داده مي شود؟  -5
  ي هاي هنگام ازدواج را دريافت نمود؟آيا مي توان بدون شركت در كالس ها تاييد مورد نياز براي غربالگر -6

مراجعه و آموزش  مجدداًزوجين الزم است گردد و سپس  خير تنها در صورت اضطرار براي انجام مراسم، پس از تاييد صحت نتايج آزمايشات با شركت در مبحث سالمت و بهداشت  گواهي موقت صادر مي
  مباحث باقيمانده را دريافت نمايند

  هنگام ازدواج براي زوجين به طور جداگانه برگزار مي شود؟ آيا آموزش هاي -7
  جداگانه برگزار مي گردد به صورتآموزش تمامي مباحث كالس آموزش هنگام ازدواج مشترك و با حضور هر دو زوج است و تنها مبحث سالمت و بهداشت  
 لي نيز نياز است؟ بلي حتماآيا شركت در كالس هاي آموزش هنگام ازدواج در افراد با سابقه ازدواج قب -8
  هر روز 10-8انجام آزمايشات خون و اعتياد در چه ساعتي انجام مي شود؟ ساعت   -9

  نحوه نوبت دهي براي انجام آزمايشات چگونه است؟ با گرفتن نوبت از دستگاه نوبت دهي و انتظار براي اعالم نوبت -10
  هنگام ازدواج نياز به نامه رسمي  از دفاتر ازدواج مي باشد؟ آموزشآيا براي انجام آزمايشات و ساير موارد  -11

  .هاي هنگام ازدواج به دفتر ازدواج ارسال تا ثبت در دفاتر انجام گيرد آموزشبلي تاييد گواهي فاقد مشكل بودن و انجام كامل  
  است؟ بلي خصصي و تحصيلي وي الزمزوجين علي رغم توجه به مدرك تآيا شركت در آموزش هاي كالس هنگام ازدواج براي همه  -12
  نتايج آزمايشات به خود زوجين تحويل مي گردد؟  يهآيا تاييد -13

  .خواهد گرديدتر ازدواج پست امزدوجين به دف مركزساعته آموزش هنگام ازدواج توسط  6خير نتايج پس از تاييد شركت در كالس 
  هاي آموزش هنگام ازدواج را در آن مركز ديگر شركت نمود؟ بلي انجام داد ولي كالس) كاشان يا آران و بيدگل( مركز مزدوجين 2آيا مي توان آزمايشات را در يكي از  -14
  .ين استازدواج با هدف توانمندي زوجآيا در صورت بومي نبودن زوجين تاييد شركت در كالس هاي ازدواج ساير شهرها قابل قبول است؟ بلي آنچه مهم است شركت در كالس هاي آموزش  -15



  


