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مقدمه
نظر به اينكه مطابق با اصل  ١٠قانون اساسي جمهوري اسﻼمي ايران خانواده واحد بنيادي جامعه اسﻼمي است و همه
قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت پاسداري از قداست خانواده و استواري روابط خانوادگي بر پايه
حقوق و اخﻼق اسﻼمي باشد و در بند  ١٤سند چشمانداز بلندمدت و سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسﻼمي
ايران ،تقويت نهاد خانواده به عنوان يك سياست كلي مورد توجه قرار گرفته است .همچنين با استناد به تكاليف قانوني
سازمان بر اساس بند الف  ١-ماده  ٨٠قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي سازمان بهزيستي مكلف است در انتهاي برنامه
نسبت به پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي به ميزان  %٢٥از طريق :اصﻼح برنامه ها و متون درسي دوره آموزشي عمومي و
پيش بيني آموزشهاي اجتماعي و  ...اقدام به عمل آورد .همچنين بر اساس بند ج ماده  ١٠٢قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
اقتصادي ،دولت موظف است بر اساس سياستهاي كلي جمعيت و خانواده و سند جمعيت مصوب شوراي عالي انقﻼب در
زمينه آموزش و مشاوره مستمر و مسئوﻻنه نوجوانان و جوانان با اولويت خانواده ها قبل ،حين و دست كم پنج سال پس از
ازدواج با همكاري همه دستگاههاي ذيربط ،از جمله سازمان بهزيستي ،با برخورداري خدمات مشاوره و روانشناسي از
تسهيﻼت و مزاياي بيمه هاي پايه و تكميلي ،اقدام به عمل آورد و همچنين با استناد بند" الف"ماده  ١٠٤قانون برنامه پنج ساله
ششم توسعه اقتصادي سازمان بهزيستي مكلف است در راستاي كنترل و كاهش نرخ طﻼق به  %٢٠سال پايه اجراي قانون
برنامه ،زمينه سازي ﻻزم را از طريق مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي به عمل آورد و جهت پيشگيري از اختﻼف و بحران
هاي خانوادگي و پيشگيري از وقوع طﻼق و با كمك نهادهاي مردمي خدمات خود را گسترش دهد.
يكي از مهمترين اركان توسعه ،توجه به خانواده؛ يعني كوچكترين واحد اجتماعي كه فرد در آنجا اجتماعي ميشود،
ميباشد .جوامعي كه داراي خانوادههاي سالم و پويا هستند در واقع داراي نيروي انساني سالم و پويا هستند ،لذا در
برنامهريزي اجتماعي بايد به خانواده اهميت زيادي داده شود .انتخاب همسر و ازدواج ،هم از بعد اجتماعي و هم از بعد
فردي براي افراد هر جامعه ،مرحله مهم و حساسي است .چرا كه انتخاب درست و مناسب هم فرد را به آرامش ميرساند
و هم جامعه را از بحران مسايل اجتماعي آسيبزا مانند طﻼق و پيامدهاي آن حفظ مينمايد .از طرفي انتخاب همسر
مناسب و راههاي برقرار كردن ارتباط همسران با يكديگر به شناخت نياز دارد و مسيري كه اين شناخت را نيز ميسر سازد
به آگاهي نيازمند است و آگاهي هم در پرتو آموزشهاي مناسب به افراد در جامعه بدست ميآيد .بسياري از طﻼقها به
اين دليل رخ ميدهند كه زوجين براي ازدواج آماده نبوده و در نتيجه تصميمات ناپختهاي گرفتهاند .مطابق با آمارهاي
ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال كشور ،ميزان ازدواج در هر سال نسبت به سال گذشته خود روند كاهشي داشته است
و آمار طﻼق تقريبا ثابت و با تغييرات حداقلي همراه بوده است.
در سال  ١٣٩٨تعداد  ٥١٩٢٥٠ازدواج و در مقابل ١٧٤٨٣١طﻼق ثبت گرديده است و اين آمار نشان از نسبت ٣٣/٦٧
درصدي طﻼق به ازدواج ميباشد .آمارهاي مربوط به تعداد ازدواج به ازاي يك طﻼق ،نشان دهنده شرايط نگرانكننده
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در كشور و بدتر شدن شاخص طﻼق نسبت به ازدواج است .بر طبق آمارهاي ارايه شده ،درصد تغييرات ازدواج در سال
 ١٣٩٨نسبت به سال  ١٣٩٥حدود  -٢٦/٣٢درصد تغيرات منفي داشته است؛ اين در حالي است كه جمعيت افراد در سن
ازدواج در كشور بيشتر شدهاند كه نشان دهنده روند كاهشي است .همچنين يافتههاي آماري نشان ميدهد كه نسبت
طﻼق به ازدواج درسال  ١٣٩٥از  ٢٥/٦٩به  ٦٧/٣٣در سال ١٣٩٨افزايش يافته است كه نشانه بدتر شدن اين شاخص در
كشور است.
طﻼق كه يكي از ناگوارترين پيامدهاي انتخاب نادرست و ناآگاهانه همسر مي باشد ،خود ميتواند پيامدهايي در بعد
رواني همچون افزايش احتمال بروز نشانگان افسردگي و اضطراب ،كاهش فعاليت جنسي و در نتيجه كاهش شادكامي و
نيز پيامدهايي در بعد جسمي همچون افزايش رفتارهاي پر خطر ،افزايش گرايش به مصرف مواد ،ماري جوآنا و الكل،
مرگ نابهنگام ،بيماريهاي قلبي عروقي و  ...داشته باشد .تحقيقات ،حاكي از آن است كه افراد مطلقه در مقايسه با افراد
متاهل ،سﻼمت روان پايينتري دارند و سﻼمتشان در مقايسه با افراد متاهل تقريبا  %١٥سريعتر رو به افول ميگذارد.
هرچند كه تمام نارضايتمنديهاي زناشويي به طﻼق منجر نميشوند ،با اين حال تعارض زناشويي نيز به خودي خود
منجر به كاهش سطح سﻼمت رواني همسران مثل افسردگي ،كم شدن سطح رضايت از زندگي ،احساس تنهايي بيشتر و
اختﻼل در روابط اجتماعي و نيز بسياري مشكﻼت جسماني ديگر ميشود.
از ديرباز مداخﻼت زوجدرماني و خانوادگي بيشماري بهمنظور كاهش تجربه طﻼق و يافتن راههايي براي شكلگيري
ارتباطي مطلوب وجود داشته كه تا حدود زيادي اثربخش بوده اند؛ اما برنامهها و مداخﻼت مذكور دو نقطه ضعف عمده
دارند؛ اين كه بسياري از زوجين متعارض براي دريافت اين مداخﻼت اقدام نميكنند و در صورت اقدام نيز زماني وارد
فرايند اين مداخﻼت ميشوند كه مشكﻼت زناشويي شكل پيچيدهاي بخود گرفته است .بنابراين پس از دهه هشتاد
ميﻼدي ،استراتژي عمده ،در پيشگيري از طﻼق و ارتقاي سﻼمت زوجين به جاي آموزش زندگي خانواده به زوجهاي
جوان ،بر آموزش پيش از ازدواج و پيشگيري اوليه تمركز پيدا كرد ،بنابراين تاكيد از پيشگيري در سطح ثانويه به
پيشگيري در سطح اوليه انتقال يافت.
برنامههاي پيشگيري پيش از ازدواج در سطح دنيا به عنوان شيوهاي براي كاهش احتمال طﻼق و همچنين افزايش رضايت
از ازدواج زوجين ايجاد شده است و به زوجين مهارتهاي ضروري در مورد شناخت خود ،انتخاب همسر مناسب و
نحوه رويارويي با مسائل ارتباطي پيشرو را آموزش ميدهد .يكي از مهمترين انواع اين پيشگيريها  ،آموزش پيش از
ازدواج است و به معناي فرايندي جهت افزايش و غني سازي رابطههاي قبل از ازدواج تعريف شده كه منجر به خشنودي
بيشتر و ثبات در ازدواج ميشود و با تمايل به طﻼق احتمالي مقابله ميكند .در دنيا ده ها نوع برنامه آموزش پيش از
ازدواج وجود دارد كه نتايج پژوهش ها نشان داده كه اين برنامهها موفق به كاهش نرخ طﻼق تا  %٣١بودهاند.
بنابراين اگر ازدواج با شرايط ﻻزم و آگاهي كافي صورت گيرد نه تنها به انسجام و ثبات زندگي مشترك ميانجامد؛
بلكه اثرات مهمي بر سﻼمت رواني افراد ميگذارد و بالتبع سﻼمت رواني زوجين جوان ،سﻼمت خانواده و ايجاد نسلي
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سالم را به همراه خواهد داشت .در نتيجه آموزش پيش از ازدواج امري ضروري بوده و نياز است كه اين آموزشها به
روز ،متناسب با نياز مراجعين و حساس به تغييرات اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي جامعه باشد .با ازدواج ،بعد وسيعي از
مسايل پيش روي زوجين گشوده ميشود كه نياز به آموزش براي آمادگي در برخورد با هر يك از اين مسائل ،در
راستاي اهداف پيشگيري از آسيبهاي رواني ،جسماني و اجتماعي و در نهايت ارتقاي سﻼمت افراد و جامعه احساس
ميشود.
در اين راستا در سال  ١٣٨١معاونت امور فرهنگي و پيشگيري با هدف افزايش ميزان اطﻼعات ،دانش ،مهارت و قابليت
فراگيران در امر انتخاب همسر ،به طراحي و تدوين برنامه آموزش پيش از ازدواج) Pre-Marriage
 (Education/PMEپرداخته است .با گذشت قريب به يك دهه از تدوين و ابﻼغ دستورالعمل اجرايي آموزش پيش از
ازدواج ،با توجه به سياست معاونت مشاوره و امور روان شناختي ،بازنگري آن مجدداً در دستور كار قرار گرفت .تدوين اين

دستورالعمل در چارچوب شرح وظايف و اختيارات قانوني سازمان تدوين گرديده است و مبناي كار استان خواهد بود.
ماده  -١تعاريف:
 .١پيشگيري :به مجموعه اي تدابير و فعاليت ها كه براي جلوگيري از بروز و گسترش پديده اي حاصل قبل از اينكه به اختﻼل
يا ناتواني منجر گردد ،اطﻼق مي شود.
 .٢مهارت هاي اساسي :به مجموعه اي از توانايي هاي فردي اطﻼق مي گردد كه امكان مواجهه با هرگونه تغيير يا بروز هر
مشكل را در جهت حفظ تعادل و ارتقاء ميسر ميسازد.
 .٣آموزش پيش از ازدواج:به آموزش هايي اطﻼق مي شود كه با هدف آماده سازي جوانان براي ازدواج ارايه مي شود
و در انتخاب مناسب و صادقانه تر همسر موثر است .دوره آموزش پيش از ازدواج اين فرصت را قراهم مي سازد كه افراد
در خصوص كسب داده هاي ﻻزم براي ازدواج به تفحص بپردازند و مهارت هاي ﻻزم در اين زمينه را آموخته و تمرين
نمايند .اين آموزش ها با افزايش توانمندي هاي مورد نياز براي مديريت خانواده ،به اتخاد تصميم آگاهانه در زمينه
انتخاب همسر و ازدواج كمك مي كنند و در استحكام و ثبات ازدواج،كاهش طﻼق و ارتقا كيفيت ازدواج موثرند.
 .٤مدرسين آموزشگران :مدرسين آموزشگران يا مربي ارشد به فردي گفته ميشود كه ساير مربيان را آموزش ميدهد.
 .٥آموزشگران :آموزشگران يا مربي مخاطبان به فردي گفته مي شود كه به مخاطبان يا گروه هدف آموزش ميدهد.
 .٦سامانه مديريت يكپارچه مراكزمشاوره كشور): (CRMسامانه اي است براي مديريت يكپارچه خدمات روانشناختي
كشور ) (CRMباهدف مديريت ،نظارت و گزارش گيري از فعاليتهاي مراكز و خدمات روانشناختي در ايران ،اين سامانه با
ارائه ابزارهايي كارآمد سعي دارد ،تا راهكاري جامع ،سريع و مطمئن براي مديران ،مشاورين و مراجعان مراكز مشاوره و
آموزشگران و تسهيل گران اقدامات اجتماع محور در سراسركشور ايجاد نمايد.
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ماده  -٢اهداف برنامه
برنامه آموزش پيش از ازدواج به عنوان يك برنامه پيشگيرانه و ارتقايي داراي اهداف ذيل ميباشد:
هدف غايي برنامه:
آموزش به همة نوجوانان و جوانان با هدف ارتقاي توانمندي فردي آنها در انتخاب همسر و تشكيل خانواده موفق
اهداف كلي:
الف ـ ارتقاي كيفيت و سﻼمت ازدواج
ب ـ پيشگيري از آسيبهاي مرتبط با ازدواج
ج ـ نهادينه سازي ضرورت آموزش پيش از ازدواج
اهداف اختصاصي:
الف ـ ارتقاي كيفيت و سﻼمت ازدواج
 .١ارتقاي احساس رضايت از زندگي خانوادگي
 .٢ارتقاي دانش افراد در مورد خانواده به صورت يك كل
 .٣ارتقاي توانمندي افراد در انتخاب همسر مناسب
 .٤ارتقاي مهارتهايي كه در جهت تقويت و ثبات خانواده نقش دارند.
 .٥تقويت نگرش اجتماعي مثبت به ازدواج
ب ـ پيشگيري از آسيبهاي مرتبط با ازدواج
 .١پيشگيري از طﻼق
 .٢پيشگيري از انحرافات جنسي
 .٣پيشگيري از اعتياد
 .٤پيشگيري از همسرآزاري
 .٥پيشگيري از كودك آزاري
 .٦پيشگيري از خودكشي
ماده  -٣گروه هدف برنامه
كليه افراد مجرد در دامنه سني  ٣٠تا  ١٥سال
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ماده  -٤بسترهاي آموزش
 .١مركز خدمات بهزيستي) +زندگي(
 .٢مراكز مشاوره و خدمات روان شناختي دولتي و غيردولتي
 .٣مراكز سﻼمت روان محلي
 .٤انجمن هاي ازدواج و خانواده

 .٥سازمانهاي مردم نهاد ) (NGOsو همياران سﻼمت روان محلي
 .٦دانشگاه هاي تابعه وزارت علوم و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسﻼمي
 .٧مكان هاي آموزشي و خدمت سربازان وظيفه
 .٨آموزش و پرورش به خصوص انجمن اوليا و مربيان
 .٩مراكز ـ ادارات ،كارخانجات
 .١٠مراكز جامع سﻼمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
 .١١همكاري با صدا و سيما براي گسترش و توليد برنامههاي متنوع آموزشي
 .١٢ساير موارد بنا به تناسب موقعيتها يا فرصتهاي موجود در استان
ماده  -٥ديدگاه برنامه
الف ـ آموزش يكي از شناخته شدهترين مداخﻼت پيشگيرانه و ارتقايي است.
ب ـ خانواده گروه هدف بسيار مناسبي براي مداخلة پيشگيرانه و ارتقايي است ،چرا كه خانواده در سـﻼمت فـرد واجتمـاع
موثر اسـت .مكانيسـمهاي خـانواده متفـاوت از مكانيسـمهاي فـردي و سـاز وكارهـاي اجتمـاعي اسـت  .خـانواده يكـي از
قديميترين نهاد هاي جامعة بشري است كه تاكنون به صورت يك نهاد منعطف دوام آورده ،نسلهاي مختلـف را در خـود
جاي داده و منشأ اجتماعي شدن فرد است.
ج ـ خانواده و نهاد خويشاوندي با ازدواج شكل ميگيرد و ازدواج ،پايه و بنيان نهاد خانواده و نهاد خويشاوندي است.
د ـ افراد براي ازدواج و تشكيل خانوداة موفق ،نياز به آموزش دارند.
ماده  -٦اصول پذيرفته شده در برنامه
 .١برگزيدن همسر يك انتخاب است كه همراه با اصل اختيار و آزادي انسان است.
 .٢ازدواج يك ارزش انساني است.
 .٣تشكيل خانواده سالم براي بقاي اجتماع سالم و كارا يك ضرورت است.
 .٤ازدواج موفق در سﻼمت رواني ،اجتماعي و اقتصادي افراد نقش مثبتي دارد.
 .٥بهتر است افراد قبل از اينكه همسر خود را انتخاب كنند ،آموزش ببينند.
٥

ماده  -٧راهبردهاي برنامه
 .١توليد دانش پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي با تاكيد بر شناسايي عوامل موثر در كارآيي خانواده
 .٢بهرهگيري از دانش بومي در طراحي ،آموزش ،و تدوين منابع
 .٣تدوين بستة آموزشي براي آموزشگران طرح )تربيت آموزشگر(
 .٤ايجاد فرصت براي ارائة آموزش به جوانان و افراد مجرد
 .٥ايجاد ديدگاه و روية مشاركتي در سطح برنامهريزان و مسئوﻻن اجرايي در امر آموزش پيش از ازدواج
ماده  -٨استراتژي برنامه
الف ـ استراتژيهاي ارتباطي
 ١ـ ارتباط درون بخشي
 ١ـ  ١ـ ارتباط درون سازماني
 ٢ـ  ١ـ ارتباط درون گروهي )گروه آموزش پيش از ازدواج(
 ٢ـ ارتباط برون بخشي
 ١ـ  ٢ـ ارتباط با سازمانها و نهادهاي دولتي
 ٢ـ  ٢ـ ارتباط با سازمانها و انجمنهاي غيردولتي ) NGOها(
 ٣ـ  ٢ـ ارتباط با بخش خصوصي شامل مراكز آموزشي و مشاورهاي
 ٣ـ ارتباط فرابخشي
 ١ـ  ٣ـ ارتباط با سازمانها و نهادهاي جهاني كه در حوزه ازدواج فعاليت ميكنند.
ب ـ استراتژيهاي توسعهاي
 ١ـ توسعه محتوايي شامل جزوه ،كتاب ،فيلم و…
 ٢ـ توسعه فرايندي شامل شيوهها ،ابزارها و كيفيت كار
 ٣ـ توسعه ساختاري
 ١ـ  ٣ـ ساختار نيروي انساني
 ٢ـ  ٣ـ ساختار برنامه
ج ـ استراتژيهاي آموزشي
 ١ـ آموزش مستقيم
 ٢ـ آموزش غيرمستقيم

٦

ماده  -٩راهبردهاي اصلي آموزشي
راهبردهاي اصلي آموزشي ،تشكيل گروههاي آموزشي و آموزش چهره به چهره است .بـا ايـن حـال شـواهد بـه دسـت آمـده از
حوزه بهداشت عمومي نشان ميدهد كه راهبردهاي مبتني بر وسـايل ارتبـاط جمعـي نيـز مـيتواننـد در افـزايش توجـه و آگـاهي
اجتماع به موضوع هاي سﻼمت موثر باشد .بنابراين شيوههاي آموزشي پذيرفته شـده در برنامـه آمـوزش پـيش از ازدواج بـه قـرار
ذيل است،
.١احمايت از آموزشهاي فعال و چهرهبهچهره
 .٢استفاده از روشهاي آموزش همگاني )پمفلت ،CD ،آموزشهاي رسانهاي ،كتابچههاي آموزشي و خوديار(…،
 .٣برگزاري جلسات سخنراني آموزشي توسط كارشناسان طرح و استفاده از اساتيد مجرب آشنا با اهداف طرح
 .٤استفاده از روشهاي ابتكـاري و خـﻼق بـه منظـور اسـتقبال از ازدواج )همچـون فعاليـتهـاي اجتمـاعي ،برگـزاري مسـابقات،
سرگرم ها ،راهپيماييها ،جشنها ،مراسم محلي ،و…(
تاكيد ميشود كه راهبردهاي اصلي آموزشي در حال حاضر ،تشكيل گروههاي آموزشي و آمـوزش چهـره بـه چهـرة بسـتههـاي
آموزشي توليد شده يا مورد تاييد معاونت مشاوره و امور روانشناختي است كه نمونة آن در قالـب بسـتة آمـوزش پـيش از ازدواج
در اختيار آموزشگران قرار گرفته است .اين بستة آموزشي در  ٦سرفصل تهيـه شـده اسـت و آموزشـها بـه گونـهاي تـدوين شـده
است كه سرفصلهاي آموزش پيش ازدواج و روش آموزش فعال ،پاية كار باشد .ساير مباحث و حوزههـاي آموزشـي بـه تـدريج
در قالب برنامههاي ديگر آموزشي افزوده خواهند شد.
ماده  -١٠بسته هاي آموزشي
بسته هاي آموزشي برنامه آموزش پيش از ازدواج شامل:
منابع اصلي:
 .١كتاب آموزش پيش از ازدواج ،تاليف ميرمحمد صادقي
 .٢پكيج آموزشي دانستنيهاي براي ازدواج ،با عنوان من چه رنگيام و چه رنگي بهم ميآيد
منابع تكميلي:
 .١رضايت زناشويي)بررسي عوامل موفقيت زندگي زناشويي از ديدگاه اسﻼم( ،تاليف حجت اﻻسﻼم عباس پسنديده
 .٢آموزشهاي جنسي پيش از ازدواج از ديدگاه اسﻼم ،تاليف علي نقي فقيهي

٧

در حوزه آموزش پيش از ازدواج سر فصلهاي آموزشي به قرار زير هستند:
اهداف آموزشي

انتظارت آموزشي

ضرورت آموزش پيش از ازدواج و خواستگاري

مقايسه ازدواج با ساير موارد مهم زندگي ،انواع سواﻻت خواستگاري
در حوزه هاي مختلف ،انواع شيوه هاي اخذ اطﻼعات مهم در
خواستگاري به شكل ايفاي نقش
انواع جذابيت ،نظريه هاي آشنايي،فوايد و محدوديتهاي

آشنايي

آشنايي،اشتباهات آشنايي
انواع عشق اشتنبرگ،تاثير ناخوداگاه عشق،تكرار الگوي

عشق و صميميت

كودكي،تسهيل كننده هاي عشق،خصوصيات فرد عاشق،انواع عشق
)عشق ناگهاني ،عشق مانيايي،عشق يكسويه (،آگاهي از عشق و اظهار
عشق،شناخت و هيجان در فرد عاشق،برخورد با عشق،مرگ عشق
،عشق زنده به گور شده ،سوگواري براي عشق،افسانه هايي در مورد
عشق
مﻼكهاي انتخاب همسر

دﻻيل درست و نادرست ازدواج،چه كساني براي ازدواج مناسب
هستند ،روابطي كه مناسب ازدواج نيست،عﻼئم هشدار دهنده در
ازدواج،مﻼكها و معيارهاي ازدواج موفق،پيش بيني كننده هاي ازدواج
موفق،تفاهم

نامزدي و عقد

مراحل اصلي ازدواج،تفاوت نامزدي با آشنايي،اهميت نامزدي،تعهد،
نامزدي در قانون ،ترس از نامزدي مرزها و حريمهاي نامزدي،طول
زمان نامزدي و عقد ،تفاوت نامزدي با عقد،مهريه ،

چالشهاي سال اول زندگي مشترك

روياها و واقعيت ،نظرات و مداخﻼت خانواده ،آنچه باعث تداوم
ازدواج ميشود ،چالشهاي زندگي مشترك،اعتماد ،تعادل بين نياز به
وابستگي و نياز به استقﻼل ،رقيبان زندگي مشترك،

ماده  -١١شيوه اجراي آموزش پيش از ازدواج
شيوة اجرا آموزش پيش از ازدواج بر مبناي آموزش چهره به چهره در گروههاي آموزش تدوين شده است .جلسـات بـا شـركت
حداقل  ١٠و حداكثر  ٣٠نفر برگزار ميگردد .مكان آموزش بايستي از آرامش كافي براي بحث و گفتگـو برخـوردار بـوده و بـه
دور از عوامل مخل باشد .ترتيب نشستن شركتكنندگان به گونهاي باشد كه امكان ارتباط چهره به چهرة همه شـركتكننـدگان
٨

فراهم شود)گرد يا نعلي شكل( .جلسات آموزشـي دو سـاعته و هفتگـي بـراي مخاطـب اصـلي پيشـنهاد مـيشـود .كارگـاههـاي
آموزشي تربيت آموزشگر ) (T.O.Tبه دو صورت ،كوتاه مدت  ٢٤ساعت و بلند مدت  ٣٢ساعت برگزار ميگردد.
اما در شرايط بحراني و خاص مانند همه گيري بيماري واگير )شيوع كوويد ،( ١٩آموزش ها به شيوه هاي ذيل قابل اجرا است:
 .١حضوري:
دوره آموزشي حضوري ،با رعايت با پروتكل هاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزشي و با رعايت فاصله گذاري فيزيكي
حداقل يك متر ،با مدت زمان آموزشي ،هر جلسه حداكثر  ٢ساعت ،به شرح ذيل برگزار گردد:
 .١منطقه سفيد با حداكثر  ٦٠%استاندارد آموزشي شركت كنندگان) به عبارتي  ١٨نفر(
 .٢منطقه زرد با حداكثر  ٤٠%استاندارد آموزشي شركت كنندگان) به عبارتي  ١٢نفر(
 .٣منطقه قرمز تا تغيير وضعيت ،دوره آموزش حضوري برگزار نگردد.
تبصره :١منظور از استاندارد آموزشي اين است كه حداكثر شركت كننده در كارگاه آموزشي حداكثر  ٣٠نفر مي باشد.
تبصره  :٢براي تامين ميزان ساعات آموزشي)يك دوره  ١٦ساعت آموزشي( ،صرفاً روزانه يك جلسه  ٢ساعت برگزار
گردد.
 .٢غيرحضوري:
دوره آموزشي غيرحضوري به صورت آنﻼين و يا آفﻼين از قبيل:
 .١تشكيل گروههاي آموزشي مجازي غيرحضوري و يا وبگاه هاي دولتي در كميته سﻼمت استان و ارائه مطالب
آموزشي با حضورآموزشگران حوزه ازدواج و خانواده؛
 .٢مكاتبه با دانشگاه ها ،مدارس و مراكز آموزشي جهت آموزش مجازي آموزش پيش از ازدواج؛
 .٣استفاده از ظرفيت آموزش صدا وسيما؛
 .٤برگزاري دوره هاي آموزشي به صورت اسكاي روم) كه امكان برگزاري به صورت وبينار ،آموزش آنﻼين و
جلسات وب كنفرانس را فراهم مي كند(و ساير فضاها و نرم افزارهاي مجاز داخلي؛
 .٥تهيه فيلمهاي آموزشي توسط آموزشگران حوزه ازدواج و خانواده و پخش در صدا و سيماي استاني؛
 .٦و ساير روش هاي آموزش هاي غير حضوري" تهيه و توزيع سي دي هاي آموزشي در حوزه آموزش پيش از
ازدواج توسط مراكز به جامعه هدف برنامه".
ماده  -١٢زمان برگزاري جلسات آموزشي
جلسات دوره آموزشي آموزش پيش از ازدواج براي دو گروه مخاطب اصلي و آموزش آموزشگران) (TOTبرگزار مي
گردد.
 .١آموزش مخاطب اصلي:

٩

برگزاري جلسات آموزشي آموزش پيش از ازدواج براي مخاطب اصلي به دو شيوه ذيل قابل برگزاري است:
 .١برگزاري  ١٦ساعت آموزش)  ٨جلسه  ٢ساعته يا  ٤جلسه  ٤ساعته(
 .٢برگزاري  ٤ساعت آموزش)  ٢جلسه  ٢ساعته يا  ١جلسه  ٤ساعته(
تبصره  :١استان موظف است حداقل  %٥آموزش ها را  ١٦ساعته برگزار نمايد؛ مشروط بر اينكه دورههاي برگزار شده كمتر
از  ٥دوره و باﻻتر از  ١٥دوره در سال نباشد.
تبصره :٢در شرايط خاص و بحراني مانند شيوع بيماري همه گير و  .....الزامي به برگزاري دوره آموزشي  ١٦ساعت نيست.
تبصره  :٣در برگزاري دوره هاي  ٤ساعته ،سرفصلهاي آموزشي با توجه به نيازسنجي آموزشي ،بافت فرهنگي -اجتماعي از
پكيج آموزشي معرفي شده ،توسط كارشناس مسئول و آموزشگران استان تعيين مي گردد.
 .٢آموزش آموزشگران)(TOT
دوره آموزشي براي آموزشگران)(TOTآموزش پبش از ازدواج به دو شيوه قابل برگزاري است:
 .١برگزاري  ٢٤ساعت آموزش براي آموزشگران جديد
 .٢برگزاري  ٤ساعت بازآموزي براي آموزشگران
ماده  -١٣ويژگي آموزشگران آموزش پيش از ازدواج
آموزش پيش از ازدواج همانند هر برنامه آموزشي ديگر شامل دو گونه مربي ،به اين شرح است:
الف ـ مربي آموزشگران:
مربي آموزشگران يا مربي ارشد به فردي گفته ميشود كه ساير مربيان را آموزش ميدهد .آموزشگر آموزشگران شامل:
 .١آموزشگر كشوري:
آموزشگر كشوري به فردي گفته ميشود كه دوره آموزش پيش از ازدواج با موفقيت گذارنده است و پس از ارزيـابي بـه عمـل
آمده ،داراي ابﻼغ كشوري ميباشد.
 .٢آموزشگر آموزشگران استاني:
آموزشگر آموزشگران استاني به فردي گفته ميشود كه دوره پـيش از ازدواج بـا موفقيـت گذارنـده اسـت و پـس از ارزيـابي بـه
عمل آمده داراي ابﻼغ استاني ميگردد.
ب ـ مربي مخاطب اصلي:
مربي مخاطبان يا مربي مخاطب اصلي به فردي گفته ميشود كه به مخاطبان يا گروه هدف آموزش ميدهد.

١٠

الف( :شرايط مربيان آموزشگران):(TOT
 .١داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد روان شناسي يا مشاوره
 .٢داشتن سابقة كار آموزشي حداقل ٥سال در حوزه ازدواج و خانواده
 .٣گذراندن كارگاه هاي تخصصي مرتبط با ازدواج و خانواده
 .٤داشتن ظاهري آراسته مطابق با شئونات اسﻼمي
 .٥دارا بودن تاييديه علمي از معاونت امور توسعه پيشگيري بهزيستي كشور يا استان
 .٦دارا بودن فن بيان و قدرت سخنوري و ارتباط با مخاطب
 .٧ترجيحاً داشتن سابقه تاهل
براي اينكه آموزشگر به عنوان آموزشگر آموزشگران شناخته شوند و در تيم بانك مدرسين قرار گيرند ،بايستي دوره
آموزش آموزشگران ) (Training of Trainers T.O.Tآموزش پيش ازدواج را با موفقيت مطابق مراحل ذيل طي
نمايد:
 .١شركت در  ٣دوره آموزشي  ٢٤ساعت)مطابق با دوره ها و سرفصل هاي معرفي شده توسط معاونت مشاوره و
امور روانشناختي(
 .٢شركت در دوره كارورزي به شرح ذيل:
 شركت در برگزاري  ٢دوره آموزشي  ١٦ساعت به عنوان كمك مدرس آموزش آموزشگران به همراه مدرساصلي
 برگزاري  ٢دوره آموزشي  ١٦ساعت تحت نظارت مدرس اصلي و دريافت تاييديه برگزاري از مدرس اصلي .٣شركت در دوره نشست ارزيابي با حضور مدرس اولويت دار استاني و تحت نظارت مدرس كشوري و موفقيت
در نشست ارزيابي
تبصره  :١مدرس اصلي بايستي جز تيم مدرسين اولويت دار استاني ،اولويت  ١تا  ٣باشد.
ب( :شرايط مربي مخاطب اصلي:
 .١داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد روانشناسي و مشاوره
 .٢حداقل  ٣٠سال سن
 .٣ترجيحا متاهل
 .٤داشتن سابقة كار آموزشي حداقل  ٢سال در حوزه ازدواج و خانواده
 .٥گذراندن كارگاه هاي تخصصي مرتبط با ازدواج و خانواده)داراي گواهي معتبر و مورد تاييد سازمان بهزيستي(
 .٦داشتن ظاهري آراسته مطابق با شئونات اسﻼمي
١١

 .٧دارا بودن فن بيان و قدرت سخنوري و ارتباط با مخاطب
 .٨دارا بودن تاييديه علمي از معاونت امور فرهنگي و پيشگيري بهزيستي استان
براي اينكه آموزشگر به عنوان آموزشگر مخاطب اصلي شناخته شوند و در تيم بانك مدرسين قرار گيرند ،بايستي دوره
آموزش آموزشگران ) (Training of Trainers T.O.Tآموزش پيش ازدواج را با موفقيت مطابق مراحل ذيل طي
نمايد:
 .١شركت در  ٣دوره آموزشي  ٢٤ساعت)مطابق با دوره ها و سرفصل هاي معرفي شده توسط معاونت مشاوره و
امور روانشناختي(
 .٢شركت در دوره كارورزي به شرح ذيل:
 شركت در برگزاري  ٢دوره آموزشي  ١٦ساعت آموزش پيش از ازدواج معاونت مشاوره و امور روانشناختي بهعنوان كمك مدرس آموزش مخاطب اصلي به همراه يكي از مدرسين بانك مدرسين آموزش پيش از ازدواج
 برگزاري  ٢دوره آموزشي  ١٦ساعت آموزش پيش از ازدواج معاونت مشاوره و امور روانشناختي ،تحت نظارتيكي از مدرسين بانك مدرسين آموزش پيش از ازدواج و دريافت تاييديه برگزاري از مدرس تحت نظارت
 .٣شركت در دوره نشست ارزيابي با حضور مدرس اولويت دار استاني و موفقيت در نشست ارزيابي
تبصره  :١در استان هاي كم برخوردار كه محدوديت منابع انساني واجد شرايط وجود دارد ،بهره گيري از نيروي كارشناسي
مجرب امكان پذير است .اين تبصره در مورد نيروهاي كارشناسي مجرب ساير استان ها كه با سازمان در فعاليت هاي آموزشي
همكاري فعال دارند ،صدق مي كند.
تبصره  :٢در استان هاي كم برخوردار كه محدوديت منابع انساني واجد شرايط وجود دارد ،بنا به صﻼحيت استان در كميته
استاني)متشكل از معاونت پيشگيري ،كارشناس ازدواج و خانواده مدرس اولويت دار استاني( ،با لحاظ كردن بلوغ اجتماعي و
رواني ،دارا بودن سابقه درخشان تحصيلي ،دارا بودن توانمندهاي اجتماعي ،آموزشي ،فرهنگي و  .....در خصوص افراد كمتر از
 ٣٠سال و داراي سابقه آموزشي كمتر از  ٢سال ،تصميم گيري صورت پذيرد.
ماده  ١٤ـ همكاران مشاركت كننده در برنامه آموزش پيش از ازدواج
 .١كارشناس آموزش پيش از ازدواج معاونت پيشگيري استان
 .٢مدرسين منتخب كشوري
 .٣مدرسين اولويت دار استاني
 .٤مدرسين و كمك مدرسين منتخب استاني
ماده  -١٥شرايط مراكز و مربيان تامين كنندگان خدمات برنامه آموزش پيش از ازدواج
الف :مراكز ارائه دهنده خدمات آموزشي آموزش پيش از ازدواج
١٢

 .١داشتن پروانه فعاليت از سازمان بهزيستي در قالب خدمات پيشگيري
 .٢حسن سابقه موثر و ظرفيت تخصصي ﻻزم متناسب با ماهيت مراكز
 .٣تامين فضاي آموزشي كارگاهي مناسب )گنجايش حداقل براي  ٣٠نفر با رعايت فاصله گذاري اجتماعي حدود ١
متر(
تبصره  :١حداقل فضاي مورد نياز براي ارائه خدمات آموزشي ،آگاه سازي  ٥٠متر مربع مي باشد كه مي تواند در مركز و يا
خارج از مركز تامين شود.
 .٤تامين تجهيزات كمك آموزشي مانند دستگاه ويديو پرژكتور ،كامپيوتر  ،تخته وايب برد ،ماژيك و ﻻزم مورد نياز براي
اجراي آموزش كارگاهي)كاغذ هاي رنگي ،كاغذ هاي رنگي و سفيد در ابعاد بزرگ و كوچك ،ماژيك ،قيچي و ( ...
تبصره :٢مراكز سﻼمت روان محلي مجاز به تشكيل كانون كسرا هستند كه عﻼوه بر موارد فوق ،آموزش ﻻزم در زمينه
فعاليتهاي اجتماع محور و تسهيلگري را دريافت نموده باشند و يا از تسهيلگر آموزش ديده مورد تاييد سازمان استفاده
نمايند.
ب :شرح وظايف مراكز مجري ارائه دهنده خدمات آموزشي آموزش پيش از ازدواج:
 .١انجام هماهنگي هاي ﻻزم جهت اطﻼع رساني و جذب و ثبت نام مخاطبين
 .٢اجراي كارگاه هاي آموزشي مطابق با شيوه نامه ابﻼغي
 .٣هماهنگي هاي ﻻزم با مربيان ،دست اندر كاران اجرايي برنامه آموزش و شناسايي افراد مجرد
 .٤تكميل بانك مربيان و مخاطبين
 .٥نظارت بر حسن اجراي برنامه
 .٦مستند سازي برنامه ها و ارائه گزارش در پايان هرفصل
 .٧ارزشيابي دوره هاي آموزشي
شرح وظايف مربيان آموزش پيش از ازدواج:
 .١حضور و برگزاري كارگاههاي ابﻼغ شده به ايشان از سوي بهزيستي استان)مطابق با دستور العمل و ساعت استاندارد
 ١٦ساعته(
تبصره :١مجموع ساعات آموزشي جهت ارائه خدمات آموزشي  ١٦ساعت در نظر گرفته شده است كه مي تواند در يك
دوره آموزشي و يا مجموعه اي از برنامه هاي آموزشي تامين گردد.
 .٢استفاده از محتوي ارائه شده از سوي سازمان
١٣

 .٣ارائه فعاليت و كارگروهي در كارگاه مرتبط با موضوع جلسه
 .٤ثبت مشخصات و ارزيابي شركت كنندگان در كارگاه.
 .٥ثبت داده ها بر اساس فرم هاي ابﻼغي
شرح وظايف كارشناسان ستادي استان:
 .١ارائه برنامه عملياتي طرح به ستاد كل كشور.
 .٢شناسايي و انتخاب مراكز مجري دوره هاي آموزشي
 .٣شناسايي و انتخاب مربيان واجد شرايط جهت شركت در كارگاههاي تربيت مربي
 .٤انجام هماهنگيهاي ﻻزم جهت تهيه و توزيع محتواي آموزشي به مدرسين و گروه هدف در استان
 .٥برنامه ريزي و نظارت به نحوه برگزاري كارگاهها در استان
 .٦دريافت و تكميل فرمهاي گزارش گيري)دريافت و ثبت اطﻼعات كارگاههاي آموزشي مخاطب اصلي و آموزش
مدرسين(
 .٧تهيه گزارشات تصويري ،صوتي و تهيه مستندات در خصوص برگزاري كارگاه ها.
 .٨تهيه گزارش از اجراي طرح در استان و ارسال به ستاد كل كشور
ماده  -١٦ارزيابي و پايش برنامه
روشهاي ارزيابي طرح شامل:
 .١ارزيابي تغيير دانش :با استفاده از پرسشنامه پيش آزمون و پس آزمون)(Pretest- Posttest
 .٢ارزيابي نگرش :به شيوه خودارزيابي و استفاده از روشهاي كمي انجام ميگيرد.
 .٣ارزيابيهاي طولي ) :(follow upدر فواصل يكماهـه و سـه ماهـه در گـروههـاي انتخـابي سـطح دانـش و نگـرش
سنجيده ميشود.
 .٤بررسي اثر بخشي بستهي آموزشي :با استفاده از تحقيقـات مـدل تجربـي ) (experimentalبـا اسـتفاده از گـروه
شاهد و آزمون
 .٥بررسي روند اجرا :با استفاده از چك ليست پايش و نيز نظرسنجي از شركت كنندگان
 .٦ارزيابي خدمات ارائه شده :بر اساس چك ليست استقبال از جلسات آموزشـي و سـنجش تمايـل بـه شـركت در
دوره هاي آموزشي و فعاليت هاي مبتني بر آن

١٤

ماده  -١٧نظارت
 .١نظارت بر روند و كيفيت برگزاري دوره آموزشي و دريافـت گـزارش تفصـيلي در خصـوص نحـوه اجـرا و اثربخشـي
دوره آموزشي از طريق تكميل فرمهاي نظرسنجي
 .٢نظارت بر مستندات برگزاري دوره هاي آموزشـي) شـامل ،فـرم مشخصـات شـركت كننـده دوره ،مشخصـات اسـتاد،
صورت جلسه حضور استاد و شركت در كارگاه ،عكس و فيلم(
 .٣بازديد طبق چك ليست نظارت
ماده  -١٨تعرفه آموزشي

جدول تعرفه خدمات آموزشي در مراكز داوطلب همكار با سازمان)حضوري و غيرحضوري( سال ١٤٠٠
نوع خدمت

مدرك تحصيلي

مدت زمان

تعرفه ) ريال (

كارشناسي

 ٤ساعت

١/٨٠٠/٠٠٠

آموزش هاي كارگاهي آموزش زندگي

كارشناسي ارشد

٢/٠٠٠/٠٠٠

خانواده

دكتري

٢/٤٠٠/٠٠٠

تبصره :١در صورتي كه مدرك تحصيلي مدرس كارشناسي باشد ،بايستي حداقل داراي سابقه برگزاري پنج دوره آموزشي
مورد تاييد مدرس باسابقه سازمان بهزيستي در حوزه آموزشي مربوطه باشد.
تبصره  :٢حداقل نفرات شركت كننده در كارگاه آموزشي  ١٥نفر و حداكثر  ٢٥نفر ميباشد و تعداد شركت كنندگان
تاثيري در مبلغ حق الزحمه مدرس ندارد.
تبصره  :٣سرانه تعرفه خدمات آموزشي در مراكز داوطلب همكار با سازمان ،طبق بودجه ساليانه برنامه آموزش پيش از
ازدواج محاسبه ميشود ،در صورت محدوديت اعتبارات حداكثر تا  %٨٠تعرفه قابل پرداخت است.
تبصره  :٤افزايش تعرفه خدمات آموزشي در مراكز داوطلب همكار با سازمان  ،هر سال متناسب با اعتبارات برنامه و با لحاظ
كردن نرخ تورم ساليانه اعﻼم مي گردد.
تبصره  :٥در صورتي كه آموزشگر از كاركنان دولتي)كاركنان سازمان بهزيستي( باشد ،به منظور تعلق حق الزحمه ،در
روزهاي برگزاري كارگاه آموزشي ،بايستي مرخصي بگيرند .همچنين به منظور پرهيز از انحصارطلبي ،هر آموزشگر
دولتي)كاركنان سازمان بهزيستي( ،در سال حق برگزاري حداكثر  ٥دوره آموزشي براي مخاطب اصلي را خواهد داشت.
١٥

جدول تعرفه خدمات آموزشي مراكز مجري فروش خدمات آموزشي)حضوري و غيرحضوري( سال ١٤٠٠
رديف

١

٢

عنوان

مدرك تحصيلي

آموزش هاي روان شناختي

كارشناسي

" فردي "

كارشناسي ارشد

مدت زمان

تعرفه ) ريال (
٦٥٠/٠٠٠

 ٦٠دقيقه

٧٧٠/٠٠٠

دكتري

٩٤٠/٠٠٠

آموزش هاي روان شناختي

كارشناسي

٢٢٠/٠٠٠

" گروهي "

كارشناسي ارشد

به ازاي هر نفر

دكتري

 ٦٠دقيقه

٢٦٠/٠٠٠
٣١٠/٠٠٠

تبصره :١در صورتي كه مدرك تحصيلي مدرس كارشناسي باشد ،بايستي حداقل داراي سابقه برگزاري پنج دوره آموزشي
مورد تاييد مدرس باسابقه سازمان بهزيستي در حوزه آموزشي مربوطه باشد.
تبصره  :٢حداقل نفرات شركت كننده در دوره آموزشي" آموزش هاي روان شناختي گروهي"  ١٠نفر و حداكثر  ٢٥نفر مي
باشد.
تبصره  :٣به منظور گسترش همگاني آموزشهاي مصوب سازمان)آموزش پيش از ازدواج( ،و حمايت از افراد دهك هاي
پايين درآمدي ،مركز غيردولتي مجري دوره هاي آموزشي مصوب مذكور ،در صورت پذيرش شرايط معاونت تخصصي
سازمان ،و عدم دريافت هزينه از مخاطب اصلي مي تواند مشمول دريافت يارانه آموزشي ،بر اساس سرانه تعرفه خدمات
آموزشي در مراكز دولتي كه طبق بودجه ساليانه برنامه آموزش پيش از ازدواج محاسبه ميشود ،گردد.
تبصره  :٤به منظور حمايت از افراد دهك هاي پايين درآمدي و بهره مندي افراد كم برخودار و نيازمند از خدمات آموزشي
در مراكز مجري غيردولتي ،با اخذ مستندات مرتبط ،يارانه آموزشي مراكز داوطلب همكار با سازمان به فرد مقتضي تعلق مي
گيرد.
تبصره  :٥افزايش تعرفه خدمات آموزشي مراكز مجري فروش خدمات آموزشي ،با افزايش تعرفه مراكز غيردولتي و لحاظ
كردن نرخ تورم ساليانه اعﻼم مي گردد.
تبصره  :٦در صورتي كه آموزشگر از كاركنان دولتي)كاركنان سازمان بهزيستي( باشد ،به منظور تعلق حق الزحمه ،در
روزهاي برگزاري كارگاه آموزشي ،بايستي مرخصي بگيرند .همچنين به منظور پرهيز از انحصارطلبي ،هر مدرس
دولتي)كاركنان سازمان بهزيستي( ،در سال حق برگزاري حداكثر  ٥دوره آموزشي براي مخاطب اصلي را خواهد داشت.

١٦

جدول حق الزحمه آموزشگران ) TOTحضوري و غيرحضوري( سال ١٤٠٠
رديف

عنوان

مدرك تحصيلي

١

حق الزحمه

تهران

مدت زمان

٢٥/٠٠٠/٠٠٠

آموزشگران
TOT

حداكثر) به ريال(

 ٨ساعت
٢٠/٠٠٠/٠٠٠

استان

تبصره  :١تعرفه پرداخت به اساتيدي كه توسط ساير استانها از تهران دعوت ميشوند ،براساس موارد تهران محاسبه مي شود.
تبصره  :٢در صورتي كه آموزشگر از مدرسين دولتي)كاركنان سازمان بهزيستي( باشد ،به منظور تعلق حق الزحمه ،بايستي
در روزهاي برگزاري كارگاه آموزشي ،مرخصي بگيرند .همچنين به منظور پرهيز از انحصارطلبي ،هر آموزشگر
دولتي)كاركنان سازمان بهزيستي( ،در سال حق برگزاري حداكثر  ٢دوره  TOTرا خواهند داشت.
تبصره  :٣تعرفه خدمات آموزشي)دوره تربيت مربي  (TOTدر مراكز غيردولتي ،مطابق با درصد افزايش تعرفه خدمات
آموزشي)مخاطب اصلي( ،در مراكز غيردولتي محاسبه ميشود.
تبصره  :٤افزايش حق الزحمه آموزشگران  ، TOTهرسال با افزايش تعرفه مراكز غيردولتي و لحاظ كردن نرخ تورم ساليانه
اعﻼم مي گردد.
ماده  -١٩محل تامين اعتبار
اعتبارات برنامه آموزش پيش از ازدواج ،از محل بودجه عمومي سازمان بهزيستي كشور -رديف  ١٣١٥٠٠ابﻼغ مي گردد.
ماده  -٢٠برگزاري جشنواره گرامي داشت روز ازدواج و خـانواده) سـالروز ازدواج حضـرت علـي)ع( و
فاطمه)س(

اول ذي الحجه ،سالروز ازدواج حضرت علي )ع( و حضرت فاطمه )س( به عنوان روز ازدواج و خـانواده ناميـده مـي شـود  .ايـن
روز مناسبتي است كه موضوع خانواده محور توجه قرار گيرد .لذا با توجـه بـه اهميـت جايگـاه نقـش خطيـر خـانواده در ارتقـاي
١٧

كيفيت زندگي و سطح سﻼمت رواني اجتماعي جامعه ،برنامه هـاي بزرگداشـت روز ازدواج و خـانواده بـا اهـداف ذيـل هرسـاله
برگزار مي گردد.
 .١شناسايي متخصصان ،صاحبنظران ،و فعاﻻن حوزه ازدواج و خانواده
 .٢ارج نهادن به فعاليت متخصصان و صاحبنظران خﻼق و نوآور و پايبند به اصول علمي اين حوزه
 .٣فراهم آوردن بستري مناسب براي برقراري ارتباط و تعامل بين فعاﻻن و صاحب نظران حوزه ازدواج و خانواده
 .٤معرفي ،آگاه سازي و ارايه خدمات آزدواج و خانواده به جوانان و عموم مردم
 .٥برنامه ريزي به منظور مشاركت جوانان و عموم مردم در بزرگداشت روز ازدواج و خانواده.
تبصره :١همچنين با توجه به اهميت جايگاه نقش خطير خانواده در ارتقاي كيفيـت زنـدگي و سـطح سـﻼمت روانـي اجتمـاعي
جامعه ،مشاركت در برگزاري مراسم و برنامه هاي ابﻼغي روز جهاني خانواده نيز مدنظر قرار گيرد.
ماده  -٢١نحوه اطﻼع رساني ،آگاه سازي و تبليغات در خصوص برگزاري كﻼسهاي آموزشي
فعاليتهاي آگاهسازي جهت آموزش همگاني:
آگاه سازي درون سازماني:
منظور آگاه كردن عموم مردم از خدمات آموزشي ،آموزش پيش از ازدواج و نحـوه دريافـت خـدمات آموزشـي اسـت كـه بـا
استفاده از هر وسيله تبليغاتي اعم از بروشور ،پوستر ،پمفلت ،تابلوي اطﻼعرساني و  ....كـه دربرگيرنـده ارائـه خـدمات آموزشـي،
معرفي مكان ارائه اين خدمات به آموزش گيرندگان ميباشد .سادگي و قابل فهم بودن اطﻼعات ارائه شده بسـيار اهميـت دارد و
بايستي شامل موارد زير باشد:
 .١وجود بروشور يا تابلوي اطﻼع رساني
 .٢جامع و گويا بودن اطﻼعات ارائه شده
 .٣وجود بروشورهاي اطﻼع رساني در زمينه دوره آموزشي
آگاه سازي برون سازماني شامل:
 .١ايجاد ارتباط با نهادها و سازمانهاي ديگر با هماهنگي مسئولين ذيربط
 .٢شناسايي دستگاه هايي كه ميتوانند بازوهاي اجرايي مركز باشند و در جهت فرهنگسازي دريافـت خـدمات آموزشـي
مؤثر باشند
 .٣فعاليتهاي رسانهاي
 .٤پيشنهاد برنامههاي آگاه سازي برونسازماني به مسئولين ذي ربط
تبليغ:

١٨

مركز برگزار كننده دوره با پخش اطﻼعيه ،تيزر تلويزيوني ،پخش راديويي و استفاده از ديگـر وسـايل ارتبـاط جمعـي ،و اسـتفاده
از ديگر روش هاي اطﻼع رساني و تبليغي مردم را از وجود دورههـاي آموزشـي مطلـع مـيكنـد .يكـي از راههـاي اطـﻼع مـردم،
استفاده از ظرفيت مراكز مشاوره دولتي ،مراكز سﻼمت روان محلي ،و صداي مشاور هستند كـه افـراد را نسـبت بـه وجـود دوره-
هاي آموزشي و مراكز مجري دورهها آشنا ميكنند)با در اختيـار قـرار دادن ليسـت مراكـزي كـه دورههـاي آموزشـي را برگـزار
ميكنند و معرفي به متقاضيان شركت در دورههاي آموزشي(.
يكي ديگر از راههاي تبليغ و اطﻼع رساني ،توليدات مرتبط با آگاهسازي)از قبيل توليد پادكست ،موشن گرافي ،اينفوگرافيك
وكليپ آموزشي( ،و جريان سازي اجتماعي و بازنشر در سايت سازمان ،كليه ادارات سطح استان از طريق بارگذاري در شبكه
دولت ،شبكه هاي مجازي مجاز و رايزني جهت پخش در تلويزيون هاي قطار شهري ،فرودگاه و راه آهن و  ......مي باشد.
ماده  -٢٢توجه به موقعيتهاي بومي و تفاوتهاي منطقهاي
ازدواج و خانواده تحت تاثير عوامل فرهنگي محلـي و منطقـهاي قـرار دارد .بـه عـﻼوه آموزشـگر بايسـتي ارزشهـاي گونـاگون
خانوادهها در زمينه همسرگزيني و ازدواج را شناسايي و به آنها احتـرام گـذارد .پژوهشـها ،سـنتها ،اطﻼعـات ،آمـوزههـاي بـومي،
ضربالمثلها ،منابع مكتوب ،داستانها و غيره در تاثيربخشي آموزشها نقش به سزايي دارند .از طرف ديگر آشنايي بـا فضـاي كلـي
و آمار و ارقام محلي – منطقهاي در مورد ازدواج و طﻼق نيز به پيشبرد مداخﻼت كمك ميكند .آموزشگر در فرآينـد آمـوزش
اين فرصت را دارد كه با ابتكارات و فعاليتهايي كه در گروههاي آموزشي انجام ميدهد به شكلگيـري و تـدوين دانـش بـومي
و گسترش آن بپردازد.
ماده  -٢٣انعطافپذيري و استفاده از شيوههاي فعال آموزشي
ﻻزمه آموزش در گروه ،ميدان دادن به مخـاطبين بـراي ايجـاد فضـاي بحـث و گفتگـو و تبـادل تجربيـات شـركتكننـدگان در
موضوعات مختلف است .در اين بستة آموزشي از پرسشنامه ،تمـرين ،مثـال و بـارش فكـري بـراي ايجـاد تعامـل ميـان مخـاطبين
استفاده ميشود و آموزشگر در صورت بهرهمندي از تجربة آموزش ميتواند از شيوههـاي ابتكـاري ديگـري نيـز بـه منظـور ايجـاد
فضاي فعال و بانشاط سود جويد.
ماده -٢٤گزارش دهي
ارائه گزارش عملكرد برنامه به صورت كمي صرف در حال حاضر در پرتال سازمان بهزيستي كشور صورت مي گيـرد و ارسـال
مستندات شامل) مشخصات شركت كننده گان دوره آموزشي و ساير اطﻼعات مرتبط در قالب) پيوست شـماره  ،(١بـه صـورت
سه ماه يكبار صورت پذيرد و پس از راه اندازي سامانه مديريت يكپارچه مراكزمشاوره كشور ،گزارش عملكـرد صـرفاً از طريـق
سامانه مذكور انجام مي پذيرد.
١٩

گزارش عملكرد كمي برنامه شامل:
 .١تعداد نفرات آموزش گيرنده) به تفكيك بلوك بندي آموزشي(
 .٢تعداد دوره هاي برگزار شده) به تفكيك بلوك بندي آموزشي(
 .٣تعداد مدرسين برگزار كننده دوره مخاطب اصلي
 .٤تعداد كارگاه هاي تربيت مربي)به تفكيك دوره آموزشي و بازآموزي(
 .٥تعداد مربيان آموزش ديده)به تفكيك دوره آموزشي و بازآموزي(
 .٦تعداد مدرسين برگزار كننده دوره تربيت مربي
گزارش از عملكرد كيفي برنامه ﻻزم است به صورت توصيفي و شامل موارد زير باشد:
 .١توليدات مربوط به آگاهسازي و جريان سازي اجتماعي
 .٢نقاط قوت و ضعف برنامه ،مبتني بر بازديدها و گزارش مربيان
 .٣ارسال گزارش و تحليل از ارزيابي ها
ماده  -٢٥اين دستورالعمل هر  ٢سال يكبار قابل بازنگري مي باشد.
ماده  -٢٦اين دستورالعمل در  ١فصل و  ٢٦ماده و  ٢٧تبصره در تاريخ  ١٤٠٠/٠٤/١٩بـه تصـويب شـوراي معـاونين سـازمان و
پس از ابﻼغ رياست محترم سازمان قابل اجرا خواهد بود.

٢٠

پيوست شماره ١

جدول مشخصات شركت كنندگان كارگاه مخاطب اصلي -شناسنامه كارگاه

استان برگزار كننده:

شهرستان:

مركز مجري كارگاه:

مكان برگزاري:

عنوان دوره:

مدت زمان كارگاه:

سرفصلهاي آموزشي:

نام آموزشگر:

نام و نام خانوادگي

تاريخ تولد

مدرك تحصيلي

كدملي

نمره پيش آزمون

نمره پس آزمون

شماره تماس

تبصره  :١مسئوليت تكميل اين فرم بر عهده مدرس و مركز مجري دوره ميباشد.
تبصره  :٢درج نمرات پيش آزمون /پس از آزمون براي دوره هاي  ١٦ساعته الزامي است.

٠

جدول گزارش كمي دوره هاي آموزشي آموزش پيش از ازدواج -شناسنامه فراگيران ) مخاطب اصلي( دوره هاي آموزشي
سال و ماه هاي اجرا:

نام استان:
سن تاهل
 ٠-٥سال

تعداد كارگاه برگزار شده
جمع كل

 ٥سال به باﻻ

شهرستان

مركز استان

وضعيت تحصيﻼت فراگيران
جمع كل

زيرديپلم

ديپلم

ليسانس

فوق
ليسانس

زن

مرد

زن

مرد

زنان

باﻻتر

مردان

تبصره  :١مسئوليت تكميل اين فرم بر عهده كارشناس مسئول برنامه ميباشد.

١

جمع كل

جدول مشخصات شركت كنندگان كارگاه مدرسين -TOTشناسنامه مدرسين كارگاه

استان برگزار كننده:

شهرستان:

مركز مجري كارگاه:

مكان برگزاري:

عنوان دوره:

مدت زمان كارگاه:

سرفصلهاي آموزشي:

نام آموزشگر:

نام و نام خانوادگي

تاريخ تولد

تاهل

مقطع و رشته

كدملي

تحصيلي

نمره پيش

نمره پس

سابقه تدريس) دوره

سابقه شركت در دوره هاي

شهرستان محل

آزمون

آزمون

هاي برگزار كرده(

مهارت آموزي با ذكر تعداد و

فعاليت

نام دوره

تبصره  :١مسئوليت تكميل اين فرم بر عهده مدرس و مركز مجري دوره ميباشد.
٢

شماره تماس

جدول گزارش كمي دوره هاي آموزشي  -............شناسنامه متقاضيان دوره تربيت مربي

سال و ماه هاي اجرا:

نام استان:

مشخصات شركت كنندگان
تاهل و جنسيت

دوره آموزشي

تعداد پذيرفته شدگان بر اساس نتايج پيش-پس

وضعيت تحصيﻼت

آزمون و ارزيابي مدرس
دوره بازآموزي)٤

دوره  ٢٤ساعته

جمع كل

مردان

زنان

ليسانس

جمع كل

فوق ليسانس

ساعت(
نفر

كارگاه

نفر

كارگاه

نفر

كارگاه

مجرد

متاهل

مجرد

متاهل

مجرد

متاهل

تبصره  :١مسئوليت تكميل اين فرم بر عهده كارشناس مسئول برنامه ميباشد.
تبصره  :٢درج تعداد پذيرفته شدگان بر اساس نتايج پيش آزمون و پس آزمون و ارزيابي مدرس دوره براي دوره هاي  ٢٤ساعته الزامي است.

٣

دكترا

مركز استان

شهرستان

جمع كل

ساير اقدامات انجام شده در خصوص دوره آموزشي ......

عنوان اقدام

موضوع و محتواي

تعداد

شرح اقدام

تبصره  :١در اين جدول ،اقداماتي از قبيل انعقاد تفاهم نامه ،برگزاري كمپين ،توليد محتوا ،برگزاري همايش هاي مناسبتي مثل هفته سﻼمت روان ،روز روانشناس و  .......ثبت گردد.
تبصره  :٢مسئوليت تكميل اين فرم بر عهده كارشناس مسئول برنامه ميباشد.
٤

گزارش توليدات مرتبط با آگاهسازي و جريان سازي اجتماعي
آموزش پيش از ازدواج

نام فعاليت
تعداد جلسات سخنراني يا همايش برگزار شده
تعداد افراد شركت كننده در سخنراني يا همايش برگزار شده
تعداد  CDهاي آموزشي توزيع شده
تعداد كتاب يا جزوه هاي آموزشي توزيع شده
تعداد پمفلت هاي چاپ و توزيع شده
تعداد بروشورهاي چاپ و توزيع شده
تعداد مصاحبه هاي انجام شده )منظور مصاحبه هاي آموزشي كارشناسي است(
تعداد توليدات آگاهسازي و جريان اجتماعي سازي اجتماعي
بستر توزيع و تعداد افراد بهره مند از توليدات آگاهسازي و جريان اجتماعي

بستر توزيع

موشن گرافي
كليپ آموزشي
پادكست
اينفوگرافيك

٥

نفرات بهره مند

فرم نظرسنجي كارگاه مخاطب اصلي) ويژه دوره هاي  ١٦ساعته(
نام استان

عنوان دوره:

تاريخ برگزاري:

نام مدرس:

تحصيﻼت:

جنسيت:

محورها

كامﻼ مخالفم

سواﻻت
مطالب ارائه شده مفيد و كاربردي بوده است

محتواي كارگاه

مطالب ارائه شده در كارگاه باعث تعميق يا تصحيح نسبت به موضوع تدريس شد
مطالب ارائه شده در كارگاه باعث ترغيب به مطالعه و تحقيق بيشتر در من شد
انسجام و پيوستگي در ارائه مطالب مطرح شده در دوره به چشم ميخورد.
مطالب ارائه شده باعث افزايش اطﻼعاتم در رابطه با موضوع تدريس شد
اهداف كارگاه براي من روشن و واضح بود
فعاليت هاي انجام شده در طي كارگاه باعث تحريك يادگيري من شد

طراحي كارگاه

فعاليت هاي انجام شده در طي كارگاه مهارت ﻻزم را در من ايجاد كرد
روش ها و شيوه هاي آموزشي مورد استفاده در كارگاه مناسب بود
فرصتي مناسبي جهت مشاركت در اين كارگاه برايم فراهم شد
مدرس نسبت به انجام وظايف دغدغه و دلسوزي داشت

٦

مخالفم

نظري ندارم

موافقم

مدرس كارگاه

اصول اخﻼقي و آداب اجتماعي در طول دوره توسط مدرس رعايت شد
برخورد مربي با عقايد و آراء شركت كنندگان مناسب بود
مدرس در اداره كﻼس موفق بود
مهارت مدرس در انتقال مطالب و شيوايي بيان مناسب بود
ميزان مشاركت فراگيران در طول دوره مناسب بود
قدرت مربي در پاسخگويي به سواﻻت و شبهات فراگيران مناسب بود
تسلط علمي مربي مناسب بود
ميزان استقبال استاد از اظهارنظر و طرح سوال از طرف شركتكنندگان مناسب بود

نظر خواهي در خصوص ارزيابي شما از نحوه اطﻼع رساني و ثبت نام دوره ها رضايت بخش بود
نحوه ثبت نام در دوره
آموزشي
مكان برگزاري كارگاه

مكان برگزاري كارگاه مناسب بود
برنامهريزي اجرايي از نظر ساعت و زمان برگزاري خوب بود

نظر خواهي در خصوص
برگزاري كارگاه

نظم و انضباط موسسه در برگزاري بموقع كارگاه ها مناسب بود
امكانات مؤسسه از نظر فضا ،نور ،تهويه و وسائل كمك آموزشي مورد تاييد بود
نحوه پذيرايي بين جلسات و برخورد مسئولين سازمان مناسب بود
مي توانم آنچه را در كارگاه آموختم به كار بگيرم

نتايج كارگاه

كارگاه روش خوبي براي يادگيري محتوا بود

٧

پيشنهاد شما براي برگزاري بهتر كارگاه هاي آموزشي چيست؟

تبصره  :١اين فرم توسط مدرس و مركز مجري تكميل و پس از تحليل توسط كارشناس مسئول برنامه ،تحليل نتايج نهايي به اين معاونت ارسال مي گردد.

٨

فرم نظرسنجي كارگاه مخاطب اصلي) ويژه دوره هاي  ٤ساعته(

نام استان

عنوان دوره:

تاريخ برگزاري:

نام مدرس:

تحصيﻼت:

جنسيت:

محورها

كامﻼ مخالفم

سواﻻت
مطالب ارائه شده مفيد و كاربردي بوده است

محتواي كارگاه

مطالب ارائه شده در كارگاه باعث تعميق يا تصحيح نسبت به موضوع تدريس شد
مطالب ارائه شده در كارگاه باعث ترغيب به مطالعه و تحقيق بيشتر در من شد
انسجام و پيوستگي در ارائه مطالب مطرح شده در دوره به چشم ميخورد.
مطالب ارائه شده باعث افزايش اطﻼعاتم در رابطه با موضوع تدريس شد
مدرس نسبت به انجام وظايف دغدغه و دلسوزي داشت

مدرس كارگاه

اصول اخﻼقي و آداب اجتماعي در طول دوره توسط مدرس رعايت شد
برخورد مربي با عقايد و آراء شركت كنندگان مناسب بود
مدرس در اداره كﻼس موفق بود
مهارت مدرس در انتقال مطالب و شيوايي بيان مناسب بود
ميزان مشاركت فراگيران در طول دوره مناسب بود
قدرت مربي در پاسخگويي به سواﻻت و شبهات فراگيران مناسب بود
تسلط علمي مربي مناسب بود
٩

مخالفم

نظري ندارم

موافقم

مكان برگزاري كارگاه
نتيجه كارگاه

مكان برگزاري كارگاه مناسب بود
اين كارگاه روش خوبي براي يادگيري محتوا بود

پيشنهاد شما براي برگزاري بهتر كارگاه هاي آموزشي چيست؟

تبصره  :٢اين فرم توسط مدرس و مركز مجري تكميل و پس از تحليل توسط كارشناس مسئول برنامه ،تحليل نتايج نهايي به اين معاونت ارسال مي گردد.

١٠

فرم نظرسنجي كارگاه ) TOTويژه دوره هاي  ٢٤ساعته(
نام استان:

عنوان دوره:

تاريخ برگزاري:

نام مدرس:

تحصيﻼت:

سابقه كار:

محورها

ضعيف

سواﻻت
مناسب بودن حجم مطالب ارائه شده مطابق با زمان كارگاه

ارزيابي محتواي
كارگاه

كاربردي بودن مطالب ارائه شده
برآوردكردن انتظارات علمي و دانشافزايي
پيوستگي مطالب و سرفصلهاي آموزشي
به روز بودن مطالب و محتواي ارائه شده
كيفيت محتواي جزوه /كتاب /آموزشي /اسﻼيد آموزشي
ميزان تسلط به دانش پايه)آشنايي با رويكردها(

ارزيابي مدرس

مشخص نمودن اهداف آموزشي در ابتداي جلسه
ميزان تسلط به محتوا و توانايي انتقال مفاهيم)تواناييهاي كﻼمي(
قدرت بيان و استفاده از زبان ساده و روان كردن مطلب
ميزان استفاده از مثالهاي كاربردي
رعايت توالي و انسجام مطالب
توجه به صحبتهاي آموزش گيرندگان) آموزش فعال(
١١

متوسط

خوب

عالي

ميزان مشاركت دادن آموزشگيرندگان)فعال كردن گروه(
استفاده از شيوههاي فعال گروهي
خﻼقيت در تدريس)استفاده از روشهاي بديع در تدريس(
ميزان پاسخگويي به سواﻻت و ابهامات
نحوه ارزشيابي فعاليتهاي يادگيري فراگيران
رعايت مدت زمان ارائه)مديريت زمان(
روشن بودن اهداف كارگاه
آبند بودن به موقع وسايل سمعي و بصري در كارگاه
ارزيــابي برنامــه
ريزي و طراحـي
كارگاه

چگونگي محل برگزاري كارگاه از نظر نور ،حرارت ،سر و صدا ،بهداشت و ...
چگونگي توزيع به موقع جزوات /متون آموزشي /تكثير سي دي
چگونگي شروع و خاتمه كارگاه طبق برنامه زمانبندي
نحوه رفتار مجريان برگزاري كارگاه
كيفيت پذيرايي از شركت كنندگان

ارزيابي نهايي

چگونگي كيفيت كارگاه آموزشي در مجموع

ساير
نكته :١اين فرم توسط مدرس و مركز مجري تكميل و پس از تحليل توسط كارشناس مسئول برنامه ،تحليل نتايج نهايي به اين معاونت ارسال مي گردد.

١٢

فرم نظرسنجي كارگاه ) TOTويژه دوره هاي  ٤ساعته(
نام استان:

عنوان دوره:

تاريخ برگزاري:

نام مدرس:

تحصيﻼت:

سابقه كار:

محورها

ضعيف

سواﻻت
مناسب بودن حجم مطالب ارائه شده مطابق با زمان كارگاه

ارزيابي محتواي
كارگاه

كاربردي بودن مطالب ارائه شده
به روز بودن مطالب و محتواي ارائه شده
كيفيت محتواي جزوه /كتاب /آموزشي /اسﻼيد آموزشي
ميزان تسلط به محتوا و توانايي انتقال مفاهيم)تواناييهاي كﻼمي(

ارزيابي مدرس

قدرت بيان و استفاده از زبان ساده و روان كردن مطلب
ميزان استفاده از مثالهاي كاربردي
رعايت توالي و انسجام مطالب
ميزان مشاركت دادن آموزشگيرندگان)فعال كردن گروه(
خﻼقيت در تدريس)استفاده از روشهاي بديع در تدريس(
ميزان پاسخگويي به سواﻻت و ابهامات
رعايت مدت زمان ارائه)مديريت زمان(

ارزيابي نهايي

چگونگي كيفيت كارگاه آموزشي در مجموع

١٣

متوسط

خوب

عالي

ساير
تبصره  :١اين فرم توسط مدرس و مركز مجري تكميل و پس از تحليل توسط كارشناس مسئول برنامه ،تحليل نتايج نهايي به اين معاونت ارسال مي گردد.

١٤

فرم نظرسنجي كارگاه  TOTغير حضوري
محورها

ضعيف

سواﻻت

متوسط

مناسب بودن حجم مطالب ارائه شده مطابق با زمان كارگاه
كاربردي بودن مطالب ارائه شده
ارزيابي محتواي كارگاه

به روز بودن مطالب و محتواي ارائه شده
مشخص نمودن اهداف آموزشي در ابتداي جلسه
رعايت توالي و انسجام مطالب
ميزان مشاركت دادن آموزشگيرندگان)فعال كردن گروه(
استفاده از امكانات فضاي مجازي براي انتقال مفاهيم
رعايت مدت زمان ارائه)مديريت زمان(
نحوه كنترل و اداره كﻼس
روشن بودن اهداف كارگاه

ارزيابي برنامه ريزي و طراحي كارگاه

چگونگي توزيع و در اختيار قرار دادن محتواي آموزشي شامل ويدئو آموزشي ،اسﻼيد و ....
در مجموع دوره را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
چنانچه عﻼوه بر موارد فوق نظر ديگري داردي مي توانيد در بخش بعدي نظرات خود را تايپ كنيد.

بخش پاياني

بخش جالب و مورد توجه شما:
پيشنهادات و موارد اصﻼحي از نظر شما:

١٥

خوب

عالي

نيازهاي آموزشي بعدي

١٦

