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  بسمه تعالی
  برنامه ملی کنترل و کاهش طالق هاي هفتگانهمحور
اهها در هر یک از دستگو نقش  تعیین نسبت  و کاهش طالق و ي برنامه ملی کنترلبمنظور پی گیري و ساماندهی اجرا

اقدامات دستگاهی مندرج در این برنامه به ها، کاري دستگاهکنترل و کاهش طالق و جلوگیري از  پراکنده کاري و موازي
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   زیر است.مشروح ابعاد و اجزاء هر محور به قرار  

  برنامه ملی کنترل و کاهش طالق آموزش محور-1

  اقشارآموزش گیرنده
 زوجین قبل از ازدواج  
 زوجین در بدو ازدواج  
 محروم مناطق آموزان دانش و دختر آموزاندانش ویژهبه آموزاندانش  
 مربیان و اولیاء انجمن  
 معلمان و مربیان اولیا، آموزان،دانش  
 ،مدرسان و والدین دانشجویان  
 مربیان، پژوهشگران  
 ازدواج و خانواده ویژه مشاورین  
 مبلغین و مشاورین  
 هاکارگردان و کنندگان تهیه ویژه به ساز برنامه عوامل 

 مددکاران  
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  آموزش ابعاد
 بهنگام فرزندآوري به نسبت سازي آگاه  
 جنسی روابط مؤثر مدیریت آموزش  
 وخانواده ازدواج حوزه در تخصصی کاربردي – علمی آموزش  
 اسالمی معیارهاي و هاارزش چارچوب در خانواده با مرتبط آموزشی محتواي تدوین و تهیه   
 آموزاندانش اجتماعی و روانی جسمی، هايآمادگی ارتقاي و توانمندسازي  
 ،مربیان و اولیاء انجمن کیفی و کمی ارتقاي و توسعه تقویت  
 خانواده بنیان تحکیم بر تأکید با خانواده آموزش جامع نظام  
 خانواده و ازدواج موضوع  پیرامون مجازي و مکتوب غیررسمی تربیتی و آموزشی محتواهاي  
 خانواده بنیان تحکیم و ازدواج موضوع با مرتبط تحصیلی هايدوره درسی هايکتاب تدوین و تهیه  
 خانواده حوزه در روزبه کاربردي هايپژوهش  
 دانشجویان پایدار و آسان آگاهانه، هنگام، به ازدواج هايمهارت ارتقاء هدف با آموزشی متون تهیه  
 سنت«  احیاي موضوع محوریت با مشاورین ویژه آموزشی هايکارگاه و تخصصی هاينشست برگزاري 

  »داوري و حکمیت
 » طالق کاهش جهت در »عترت و قرآن سبک به حکمیت  
 آنان ايحرفه صالحیت تایید و ازدواج و خانواده ویژه مشاوران تربیت  
 و حکمیت سنت«  احیاي موضوع محوریت با مشاورین ویژه آموزشی هايکارگاه و تخصصی هاينشست 

 »داوري
 آنان تحصیلی ارتقاي مددکاران و و مشاوران ايحرفه تقویت و توسعه  

  نهادهاي آموزش دهنده
 پرورش و آموزش وزارت  
 وزارت بهداشت درمان  و آموزش پزشکی  
 سازمان صدا و سیما  
 فناوري و تحقیقات علوم، وزارت  
 دانشگاهها در رهبري معظم مقام نمایندگی نهاد 
  سایر و فناوري و تحقیقات علوم، وزارت مشاوره و روانشناسی نظام و علمیه حوزه همکاري باقوه قضایه 

  ذیربط نهادهاي
 دانشگاه و حوزه ظرفیت از استفاده باکشور  بهزیستی سازمان مشاوره مراکز 
  دانشگاهی و حوزوي مراکز همکاري بانیروي انتظامی کشور 
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اقشارآموزش   تن اقدامم
  گیرنده

نهادهاي آموزش   ابعاد آموزش
  دهنده

 دوران در خدمات و هاآموزش ارائه-1
 به ویژه باتوجه ازدواج و عقد از پس

 مشترك زندگی اول سال پنج
 شهنق و جمعیتی هايسیاست براساس
 یريگبهره با کشور فرهنگی مهندسی

 دتأیی مورد مراکز و بهداشتی مراکز از
  کشور در موجود

آگاه سازي نسبت به   زوجین در بدو ازدواج
  فرزندآوري بهنگام

  

وزارت بهداشت درمان  و 
  آموزش پزشکی

  گیري ازبهره با
 مراکز و بهداشتی مراکز

  کشور در موجود تأیید مورد
  

 مستمر ارتقاي و توسعه-2
 مرکز ازدواج آستانه در هايآموزش
 با ازدواج شرف در افراد ویژه بهداشت

 جنسی روابط مؤثر مدیریت محوریت
 و آموزشی بسته اهداء همراه به

  آن قانونی الزامات تقویت

زوجین در شرف 
  ازدواج

 مؤثر آموزش مدیریت
  جنسی روابط

وزارت بهداشت درمان  و 
  آموزش پزشکی

  بهداشت مراکز

  کاربردي – علمی آموزش-3
 وخانواده ازدواج حوزه در تخصصی

 ویژه به ساز برنامه مختص عوامل
  ها کارگردان و کنندگان تهیه

 به ساز برنامه عوامل
 و کنندگان تهیه ویژه

  هاکارگردان

 – علمی آموزش
 در تخصصی کاربردي

  وخانواده ازدواج حوزه

  سازمان صدا و سیما

 آموزشی محتواي تدوین و تهیه-4
 هايدوره کلیه آموزاندانش براي

 با تربیش آشنایی منظور به تحصیلی
 وظایف و نیازها کارکردها، ها،ویژگی

 و هاارزش چارچوب در خانواده
 سند براساس اسالمی معیارهاي

 از پرورش و آموزش بنیادین تحول
  آن 6-4 راهکار جمله

 کلیه آموزاندانش
  تحصیلی هايدوره

 محتواي تدوین و تهیه
 مرتبط با خانواده آموزشی

 و هاارزش چارچوب در
   اسالمی معیارهاي

 پرورش و آموزش وزارت

 ارتقاي و توانمندسازي-5
 و روانی جسمی، هايآمادگی

 ویژهبه آموزاندانش اجتماعی
 آموزان دانش و دختر آموزاندانش

  محروم مناطق

 ویژهبه آموزاندانش
 و دختر آموزاندانش
 مناطق آموزان دانش

  محروم

 ارتقاي و توانمندسازي
 جسمی، هايآمادگی
 اجتماعی و روانی

  آموزاندانش

 پرورش و آموزش وزارت

 و کمی ارتقاي و توسعه تقویت،-6
 آموزش مربیان و اولیاء انجمن کیفی

  کشور سراسر در پرورش و

 و اولیاء انجمن
  مربیان

 ارتقاي و توسعه تقویت،
 انجمن کیفی و کمی

  مربیان و اولیاء

  پرورش و آموزش وزارت
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 جامع نظام اجراي و طراحی-7

 تحکیم بر تأکید با خانواده آموزش
 و آموزاندانش آموزش خانواده، بنیان

 مناسب ازدواج براي آمادگی والدین،
 خانواده هايآسیب از پیشگیري و

  طالق بروز و متزلزل
  

 آموزش جامع نظام  والدین و آموزاندانش
 بر تأکید با خانواده
  خانواده بنیان تحکیم

 پرورش و آموزش وزارت

 و آموزشی محتواهاي انتشار-8
 مجازي و مکتوب غیررسمی تربیتی

 و مربیان اولیا، آموزان،دانش براي
 و ازدواج موضوع  پیرامون معلمان
  خانواده

  

 اولیا، آموزان،دانش
  معلمان و مربیان

 و آموزشی محتواهاي
 توبمک غیررسمی تربیتی

  پیرامون مجازي و
  خانواده و ازدواج موضوع

 پرورش و آموزش وزارت

 درسی هايکتاب تدوین و تهیه-9
 موضوع با مرتبط تحصیلی هايدوره

  خانواده بنیان تحکیم و ازدواج
  

 هايکتاب تدوین و تهیه  آموزاندانش
 تحصیلی هايدوره درسی

 ازدواج موضوع با مرتبط
  خانواده بنیان تحکیم و

 پرورش و آموزش وزارت

 کاربردي هايپژوهش انجام-10
  خانواده حوزه در روزبه

 کاربردي هايپژوهش  
  خانواده حوزه در روزبه

 پرورش و آموزش وزارت

 براي آموزشی متون تهیه-11
 ایشان مدرسان و والدین دانشجویان،

 به ازدواج هايمهارت ارتقاء هدف با
 پایدار و آسان آگاهانه، هنگام،

  دانشجویان
  

 و والدین دانشجویان،
  مدرسان

 با آموزشی متون تهیه
 هايمهارت ارتقاء هدف
 آگاهانه، هنگام، به ازدواج
  دانشجویان پایدار و آسان

 و تحقیقات علوم، وزارت
  فناوري

 و تخصصی هاينشست برگزاري-12
 و مشاورین ویژه آموزشی هايکارگاه
 « احیاي موضوع محوریت با مبلغین
  »داوري و حکمیت سنت

 هاينشست برگزاري  مبلغین و مشاورین
 هايکارگاه و تخصصی

 مشاورین با ویژه آموزشی
 احیاي موضوع محوریت

 و حکمیت سنت« 
  »داوري

 معظم مقام نمایندگی نهاد
 دانشگاهها در رهبري

 و آموزشی هايگارگاه برگزاري-13
 صورت به مربی تربیت هايدوره

 و رسانی روز به هدف با کشوري

 سبک به حکمیت«   مربیان، پژوهشگران
 جهت در »عترت و قرآن

  طالق کاهش

 معظم مقام نمایندگی نهاد
  دانشگاهها در رهبري
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 و هاپژوهش اطالعات، انتقال
«  عنوان تحت جدید هايیافته

 در »عترت و قرآن سبک به حکمیت
  طالق کاهش جهت

  

 اجراي و تدوین تهیه،-14
 یتترب ايحرفه صالحیت دستورالعمل

 همکاري با خانواده ویژه مشاوران
 و روانشناسی نظام و علمیه حوزه

 و تحقیقات علوم، وزارت مشاوره
  ذیربط نهادهاي سایر و فناوري

 ویژه مشاوران تربیت  خانواده ویژه مشاوران
  خانواده

 و تایید صالحیت 
  اي آنانحرفه

  قوه قضایه
 و علمیه حوزه همکاري با

 مشاوره و روانشناسی نظام
 و تحقیقات علوم، وزارت

 نهادهاي سایر و فناوري
  ذیربط
  

 و خانواده ویژه مشاورین تربیت-15
 مراکز در بکارگیري براي ازدواج
 درویکر با بهزیستی سازمان مشاوره
 هحوز ظرفیت از استفاده با و اسالمی

  دانشگاه و

 ویژه مشاورین
  ازدواج و خانواده

 ویژه مشاورین تربیت
  ازدواج و خانواده

 سازمان مشاوره مراکز
  کشور بهزیستی

 هحوز ظرفیت از استفاده با
  دانشگاه و

 و تخصصی هاينشست برگزاري-16
 و مشاورین ویژه آموزشی هايکارگاه
 « احیاي موضوع محوریت با مبلغین
  »داوري و حکمیت سنت

 و تخصصی هاينشست  مبلغین و مشاورین
 ویژه آموزشی هايکارگاه

 محوریت مشاورین با
 سنت«  احیاي موضوع

  »داوري و حکمیت

 معظم مقام نمایندگی نهاد
 دانشگاهها در رهبري

 تقویت و توسعه طرح اجراي-17
 و مددکاران و مشاوران ايحرفه

 رب تأکید با آنان تحصیلی ارتقاي
 هايبسته ارائه طریق از روزآمدي
 هايکارگاه برگزاري آموزشی،
 هايهمایش انجام و آموزشی

 و حوزوي مراکز همکاري با مشارکتی
  دانشگاهی

 ياحرفه تقویت و توسعه  مددکاران و مشاوران
 مددکاران و و مشاوران
  آنان تحصیلی ارتقاي

  نیروي انتظامی کشور
 حوزوي مراکز همکاري با

  دانشگاهی و
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  برنامه ملی کنترل و کاهش طالق مشاوره محور-2
 گیرنده مشاوره اقشار
 خانواده دادگاههاي به کننده مراجعه زوجین 
 ازدواج شرف در زوجین 
 خانوادگی دعاوي پیگیري از شده منصرف زوجین 
 مطلقه زنان 
 ها خانواده و آموزاندانش 
 هاآسیب و جرائم قربانیان 
 خانوادگی اختالفات و دعاوي مراجعان 
 ازدواج شرف در دانشجویان 
 حمایت کمیته امداد  مورد هايخانواده ازدواج آستانه در جوانان 
 امدادحمایت کمیته  مورد جوان زوجین 
 مردم عامه  
 مشاوره ابعاد
 زوجین اختالفات حل مشاوره 
 ازدواج از پیش ايمشاوره خدمات 
 خانوادگی دعاوي پیگیري از شده منصرف زوجین اي ازمشاوره هايحمایت 
 فرزندان با همراه مجردي دوران مؤثر مدیریت و مجدد ازدواج سازيآماده براي ايمشاوره هاي حمایت 
 خانواده و آموزيدانش حوزه مشاوره در جامع نظاماجراي  و طراحی 
 خانواده کانون در اجتماعی مددکاري و مشاوره خدمات ارائه 
 اجتماعی در کالنتري ها مددکاري دوایر و مشاوره مراکز گسترش 
 پایدار و آسان هنگام، به آگاهانه، از ازدواج حمایت بمنظور هادانشگاه مشاوره مراکز توسعه و تقویت  
 ازدواج از پیش ايمشاوره خدمات 
 جوان زوجین خاص ايمشاوره خدمات 
 ازدواج براي دانشجویان مشاوره برخط سامانه 
 طالق از پیشگیري بمنظور فعال مشاوره  

 کنشگر نهادهاي
 قضایه قوه 
 خانواده مشاوره مراکز 
 ازدواج ثبت دفاتر 
 کشور بهزیستی سازمان 
 پرورش و آموزش وزارت 
 پرورش و آموزش ايمشاوره مراکز 
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 حمایتی خدمات نهادهاي هماهنگی کشور با انتظامی نیروي 
 هادانشگاه مشاوره فناوري با همکاري مراکز و تحقیقات علوم، وزارت 
 ره(خمینی امام امداد کمیته( 
 دانشگاهها در رهبري معظم مقام نمایندگی نهاد 
 عمومی اماکن سایر و مترو مدارس، مساجد، کشور با همکاري محالت، انتظامی نیروي  

  
اقشار مشاوره   متن اقدام

  گیرنده
  نهادهاي کنشگر  ابعاد مشاوره

 و راهنمایی مراکز اندازيراه-1
 معیت در خانواده مشاوره

 ارجاع و خانواده هايدادگاه
 این به خانوادگی دعاوي تمامی

 نهادهاي همکاري با مراکز
  ذیربط

زوجین مراجعه کننده 
به دادگاههاي 

  خانواده

  قوه قضایه  مشاوره حل اختالفات زوجین

 به ازدواج ثبت دفاتر الزام-2
 مشاوره مراکز نظر دریافت

 نظر دریافت بر عالوه خانواده
 ندس تنظیم براي بهداشت مراکز

  ازدواج

زوجین در شرف 
  ازدواج

  قوه قضایه  مشاوره قبل از ازدواج
  خانواده مشاوره مراکز

  ازدواج ثبت دفاتر

 و آموزشی هايحمایت-3
 منصرف زوجین از ايمشاوره
 دعاوي پیگیري از شده

  خانواده تثبیت تا خانوادگی

 شده منصرف زوجین
 دعاوي پیگیري از

  خانوادگی

 اي ازمشاوره هايحمایت
 پیگیري از شده منصرف زوجین

  خانوادگی دعاوي

 بهزیستی سازمان
  کشور

 و آموزشی هاي حمایت-4
 به مطلقه زنان از ايمشاوره
 براي آنان سازيآماده منظور
 مؤثر مدیریت و مجدد ازدواج

 فرزندان با همراه مجردي دوران
  آنان

براي  ايمشاوره هاي حمایت  مطلقه زنان
 ازدواج براي آنان سازيآماده
 دوران مؤثر مدیریت و مجدد

  فرزندان با همراه مجردي

 بهزیستی سازمان
  کشور

 جامع نظام اجراي و طراحی-5
 و توسعه تقویت، و مشاوره

 و هاهسته کیفی و کمی ارتقاي
 و آموزش ايمشاوره مراکز
 و آموزيدانش حوزه در پرورش

  خانواده

 و آموزاندانش
  خانواده ها

 جامع اجراي نظام و طراحی
 و آموزيدانش حوزه مشاوره در

  خانواده

 و آموزش وزارت
  پرورش

 ايمشاوره مراکز
 پرورش و آموزش
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 و مشاوره خدمات ارائه-6
 از حمایت و اجتماعی مددکاري
 در هاآسیب و جرائم قربانیان
 هماهنگی با خانواده کانون

  حمایتی خدمات نهادهاي

 و جرائم قربانیان
  هاآسیب

 و مشاوره خدمات ارائه
 کانون در اجتماعی مددکاري

  خانواده

  نیروي انتظامی کشور
 نهادهاي هماهنگی با

  حمایتی خدمات

 و مشاوره مراکز گسترش-7
 و اجتماعی مددکاري دوایر
 اب هاکالنتري تمام به آن تسري

  شهرها حاشیه اولویت

 و دعاوي مراجعان
  خانوادگی اختالفات

 دوایر و مشاوره مراکز گسترش
اجتماعی در کالنتري  مددکاري

  ها

  نیروي انتظامی کشور
  

 ازدواج آمادگی مقیاس اجراي-8
 پایدار و آسان هنگام، به آگاهانه،
 و تقویت و دانشجویان ویژه
 اهدانشگاه مشاوره مراکز توسعه

 زا پشتیبانی و حمایت منظور به
  هدف جامعه دانشجویان

دانشجویان در شرف 
  ازدواج

 مشاوره مراکز توسعه و تقویت
  ها بمنظور حمایت ازدانشگاه

 آسان هنگام، به آگاهانه، ازدواج
   پایدار و

 تحقیقات علوم، وزارت
  فناوري و

 مشاوره مراکز
  هادانشگاه

 و آموزشی خدمات ارایه-9
 به ازدواج از پیش ايمشاوره

 ازدواج آستانه در جوانان
  حمایت مورد هايخانواده

 آستانه در جوانان
 هايخانواده ازدواج

  حمایت مورد

 از پیش ايمشاوره خدمات
  ازدواج

کمیته امداد امام 
  خمینی(ره)

 و آموزشی خدمات  ارایه-10
 مورد جوان زوجین به ايمشاوره

  حمایت

 مورد جوان زوجین
  حمایت

اي خاص مشاوره خدمات
  زوجین جوان

کمیته امداد امام 
  خمینی(ره)

 مشاوره سامانه اندازي راه-11
 به مشاوره ارائه براي برخط

 مشاورین حضور با دانشجویان
  مذهبی

برخط مشاوره ازدواج  سامانه  دانشجویان
  براي دانشجویان

 مقام نمایندگی نهاد
 در رهبري معظم

 دانشگاهها

 اب اولیه پیشگیري توسعه-12
 مشاوره طرح اجراي بر تأکید
 آموزشی هايسخنرانی و فعال

 مدارس، مساجد، محالت، در
  عمومی اماکن سایر و مترو

   فعال مشاوره  عامه مردم
  بمنظور پیشگیري از طالق 

  انتظامی کشور نیروي
 مساجد، محالت،

 سایر و مترو مدارس،
  عمومی اماکن
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  برنامه ملی کنترل و کاهش طالق حمایت هاي اجتماعی محور-3

 پذیر اقشارحمایت
 خانوادگی دعاوي پیگیري از شده منصرف زوجین

 مطلقه زنان
 )ره(خمینی امام حمایت امداد مورد هايخانواده ازدواج آستانه در جوانان
 مشاوره متقاضی جوانان و  زوجین
 )ره(خمینی امام امداد حمایت کمیته مورد جوان زوجین

 هاآسیب و جرائم قربانیان
 آموزان ، والدیندانش

 کرده ازدواج یا و ازدواج شرف در دانشجویان
 )ره(خمینی امام امداد کمیته حمایت مورد جامعۀ مطلقه زنان

 )ره(خمینی امام امداد کمیته حمایت هدف مورد جامعۀ
 )ره(خمینی امام امداد کمیته حمایت مورد جامعۀ خانواده دعاوي پیگیري از شده منصرف زوجین
  )ره(خمینی امام امداد کمیته حمایت مورد جوانان
 حمایت هاي اجتماعی ابعاد

 خانواده تثبیت زوجین منصرف شده از طالق براي ايمشاوره و آموزشی هايحمایت
 دوران مؤثر مدیریت و مجدد ازدواج براي سازيآماده منظور به اي به زنان مطلقهمشاوره و آموزشی هاي حمایت

 فرزندان با همراه مجردي
 ازدواج از پیش ايمشاوره و آموزشی خدمات
 زوجین  و جوانان متقاضی مشاوره ايمشاوره ايبیمه پوشش
 ايمشاوره و آموزشی خدمات

 خانواده کانون در حمایتی اجتماعی مددکاري و مشاوره خدمات ارائه
 اجتماعی هايآسیب از پیشگیري در مدرسه و خانه همکاري

 عالی آموزش مراکز در همسرگزینی جامع سامانه
 .... و انتقال و نقل دانشجویی، کار ،خوابگاه تخصیص در متأهل دانشجویان از حمایت
 خاص هايحمایت و مسکن اي،بیمه اي،مشاوره شغلی، خدمات
 فرزندان با همراه مجردي، دوران مؤثر مدیریت و بعدي ازدواج سازي آماده براي حمایتی اقدامات
 خانواده مددکاري خدمات
 خانواده تحکیم و ازدواج توسعه زمینه در اي خیریه مؤسسات و مردمی هاي حمایت
 خانواده دعاوي پیگیري از شده منصرف زوجین نیاز مورد حمایتی خدمات
 ازدواج گرانتسهیل شبکه

  جوانان ازدواج تسهیل براي مالی حمایتهاي
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اقشارحمایت   نوع اقدام
  پذیر

  نهادهاي کنشگر  ابعاد حمایت

 و آموزشی هايحمایت-1
 شده منصرف زوجین از ايمشاوره

 تا خانوادگی دعاوي پیگیري از
  خانواده تثبیت

 شده منصرف زوجین
 دعاوي پیگیري از

  خانوادگی

 آموزشی و هايحمایت
 تثبیت براي ايمشاوره

  خانواده

  سازمان بهزیستی کشور

 و آموزشی هاي حمایت-2
 منظور به مطلقه زنان از ايمشاوره

 مجدد ازدواج براي آنان سازيآماده
 مجردي دوران مؤثر مدیریت و

  آنان فرزندان با همراه

 و آموزشی هاي حمایت  مطلقه زنان
منظور  به ايمشاوره

 ازدواج براي سازيآماده
 مؤثر مدیریت و مجدد
 با همراه مجردي دوران

  فرزندان

  کشور بهزیستی سازمان

 و آموزشی خدمات ارایه-3
 به ازدواج از پیش ايمشاوره

 ازدواج آستانه در جوانان
  حمایت مورد هايخانواده

 آستانه در جوانان
 هايخانواده ازدواج

  حمایت مورد

 آموزشی و خدمات
  ازدواج از پیش ايمشاوره

کمیته امداد امام 
  خمینی(ره)

 ايمشاوره ايبیمه پوشش-4
 و هدف جامعه جوانان و زوجین

 طریق از ايمشاوره خدمات ارائه
 تا صالح ذي خانواده مشاوره مراکز

  خانواده تثبیت حصول

زوجین  و جوانان 
  متقاضی مشاوره

 ايبیمه پوشش
  ايمشاوره

  کشور بهزیستی سازمان
  سازمان تامین اجتماعی
  سازمان بیمه سالمت

  خانواده مشاوره مراکز

 و آموزشی خدمات  ارایه-5
 مورد جوان زوجین به ايمشاوره

  حمایت

 مورد جوان زوجین
  حمایت

 آموزشی و خدمات
  ايمشاوره

کمیته امداد امام 
  خمینی(ره)

 و مشاوره خدمات ارائه-6
 از حمایت و اجتماعی مددکاري

 ونکان در هاآسیب و جرائم قربانیان
 نهادهاي هماهنگی با خانواده

  حمایتی خدمات

 و جرائم قربانیان
  هاآسیب

 و مشاوره خدمات ارائه
 اجتماعی مددکاري
 کانون در حمایتی

  خانواده

  نیروي انتظامی کشور
 نهادهاي هماهنگی با

  حمایتی خدمات

 ملی برنامه« اجراي و طراحی-7
 در »مدرسه و خانه همکاري
  اجتماعی هايآسیب از پیشگیري

  آموزاندانش
  والدین

 مدرسه و خانه همکاري
 از پیشگیري در

  اجتماعی هايآسیب

  پرورش و آموزش وزارت
 نهادهاي همکاري با

 ذیربط
 سامانه سازيپیاده و طراحی-8

 مراکز در همسرگزینی جامع
دانشجویان در شرف 

  ازدواج
 جامع سامانه

 مراکز در همسرگزینی
  عالی آموزش

 و تحقیقات علوم، وزارت
  فناوري
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 نهاد محوریت با عالی آموزش
  رهبري معظم مقام نمایندگی

 نمایندگی نهاد محوریت با
  رهبري معظم مقام

 در متأهل دانشجویان از حمایت-9
 ،دانشجویی کار ،خوابگاه تخصیص

  .... و انتقال و نقل

دانشجویان در شرف 
ازدواج و یا ازدواج 

  کرده

 دانشجویان از حمایت
 تخصیص در متأهل
 دانشجویی، کار ،خوابگاه
  .... و انتقال و نقل

 و تحقیقات علوم، وزارت
  فناوري

وزارت بهداشت درمان و 
  آموزش پزشکی

 شغلی، خدمات ارائه-10
 و مسکن اي،بیمه اي،مشاوره

 به نیاز حسب بر خاص هايحمایت
 پیگیري از شده منصرف زوجین
  خانواده تثبیت تا خانواده دعاوي

 شده منصرف زوجین
 دعاوي پیگیري از

  خانواده

 شغلی، خدمات
 اي،بیمه اي،مشاوره
 هايحمایت و مسکن

  خاص

کمیته امداد امام 
  خمینی(ره)

 به مطلقه زنان از حمایت-11
 براي آنان سازي آماده منظور

 دوران مؤثر مدیریت و بعدي ازدواج
 با آنان فرزندان با همراه مجردي،
 افزایش از پیشگیري هدف
 بروز اجتماعی و هايآسیب

  روانی اختالالت

 مطلقه جامعۀ زنان
کمیته  حمایت مورد

  امداد امام خمینی(ره)

اقدامات حمایتی براي 
 بعدي ازدواج سازي آماده

 دوران مؤثر مدیریت و
 با همراه مجردي،

  فرزندان

کمیته امداد امام 
  خمینی(ره)

 خدمات تقویت و توسعه-12
  خانواده مددکاري

 حمایت مورد جامعۀ
کمیته امداد امام 

  خمینی(ره)

کمیته امداد امام   خانواده مددکاري خدمات
  خمینی(ره)

 هايمشارکت ظرفیت بسیج-13
 امر در خیریه مؤسسات و مردمی
  خانواده تحکیم و ازدواج توسعه

 حمایت مورد جامعۀ
کمیته امداد امام 

 خمینی(ره)

حمایت هاي مردمی و 
مؤسسات خیریه اي در 

 و ازدواج زمینه توسعه
  خانواده تحکیم

کمیته امداد امام 
 خمینی(ره)

 حسب بر حمایتی خدمات ارایه-14
 از شده منصرف زوجین به نیاز

 تتثبی تا خانواده دعاوي پیگیري
  خانواده

 شده منصرف زوجین
 دعاوي پیگیري از

 مورد خانواده جامعۀ
کمیته امداد  حمایت

 امام خمینی(ره)

 مورد حمایتی خدمات
 هشد منصرف زوجین نیاز

 دعاوي پیگیري از
  خانواده

کمیته امداد امام 
 خمینی(ره)

 شبکه توسعه و ایجاد-15
 زا منديبهره با ازدواج گرانتسهیل

 کارشناسان مشاورین، ظرفیت
  خانواده مددکاران و فرهنگی

 حمایت جوانان مورد
کمیته امداد امام 

  خمینی(ره)

 گرانتسهیل شبکه
  ازدواج

امام کمیته امداد 
  خمینی(ره)

 ظرفیت از منديبهره با
 کارشناسان مشاورین،
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 مددکاران و فرهنگی
 خانواده

 از حاصله عواید از گیريبهره-16
 تسهیل جهت زکات آوري جمع

  جوانان ازدواج

 حمایت مورد جوانان
کمیته امداد امام 

  خمینی(ره)

حمایتهاي مالی براي 
  جوانان ازدواج تسهیل

کمیته امداد امام 
 خمینی(ره)

  
  برنامه ملی کنترل و کاهش طالق ترویج و فرهنگ سازي محور-4

 مخاطب اقشار
 ها خانواده 
 ازدواج سن در جوانان 
 والدین 
 آموزاندانش 
 مردم عامه 
 ناجا کارکنان 
 ره(خمینی امام امداد کمیته حمایت مورد جامعۀ(  
 ترویج ابعاد
 ایرانی -اسالمی غنی فرهنگ بر مبتنی فرزندپروري، تربیت و مشترك زندگی هاي مهارت و آداب ترویج  
 طالق و ازدواج درباره محور مشاوره هاي برنامه پخش 
 پایدار و آسان هنگام، به آگاهانه، ازدواج مستمر و پیوسته ترویج 
 طالق از ناشی هاي آسیب هشدار و مطلوب ازدواج ترویج در نمایش ساختار از بیشتر استفاده 
 خانواده بنیان تحکیم و ازدواج ترویج امر در دولتی غیر و دولتی نهادهاي و مراکز هايفعالیت انعکاس 
 مجازي فضاي در سالم اجتماعی هاي شبکه تقویت  
 خانواده و ازدواج  موضوع در مجازي فضاي و اي ماهواره هايشبکه تهدیدات با مخاطبان آشناسازي 
 مطلوب در جهت الگوسازياسالمی  جمهوري تراز هاي خانواده و افراد سازي چهره 
 خانواده گستره در روان سالمت ارتقاء منظور به اجتماعی - فردي »یافتگی سازش« تقویت 
 تربیتی و اجتماعی فرهنگی، موضوعات سهم افزایش  
 خانواده مسائل زمینه در مجازي فضاي در ملی رسانه گسترده و موثر حضور 
 سازد می وارد لطمه خانواده بنیان انسجام و قوام به که خارجی و داخلی برنامه هرگونه پخش از پرهیز. 
 والدین جایگاه و خانواده در تربیت اصول با مخاطبان سازي آشنا 
 طالق از پیشگیري آموزشی بمنظور هايسخنرانی  
 ،زندگی هاي مهارت و آداب آموزش ارائه و خانواده تحکیم و ازدواج تسهیل ترغیب 
 طالق کاهش و ازدواج افزایش 
 ازدواج امر در تسهیل و سازي توانمند سازي،فرهنگ 
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 کنشگر نهادهاي
 سیما و صدا سازمان 
 دولتی غیر و دولتی نهادهاي و مراکز 
 پرورش و آموزش وزارت 
 ،عمومی اماکن سایر و مترو مدارس، مساجد، محالت 
 کشور انتظامی نیروي 
 ره(خمینی امام امداد کمیته(  

  
  نهادهاي کنشگر  ترویجابعاد   اقشار مخاطب  نوع اقدام

 و آداب آموزش بر ویژه تاکید
 و مشترك زندگی هاي مهارت
 رب مبتنی فرزندپروري، تربیت

 ایرانی -اسالمی غنی فرهنگ
 برنامه مختلف هاي درقالب
 نقشه ودرچارچوب سازي
 دراهبر ویژه به فرهنگی مهندسی

  آن 4کالن

 هاي مهارت و آداب ترویج  خانواده ها
 تربیت و مشترك زندگی

 فرهنگ بر مبتنی فرزندپروري،
   ایرانی -اسالمی غنی

  سازمان صدا و سیما

 محور مشاوره هاي برنامه پخش
 منظور به طالق و ازدواج درباره
 عمومی هاي آگاهی سطح ارتقاء

  بنیان تحکیم و نیاز مورد

 محور مشاوره هاي پخش برنامه  خانواده ها
  طالق و ازدواج درباره

  سازمان صدا و سیما

 هايویژگی مستمر و پیوسته طرح
 و آسان هنگام، به آگاهانه، ازدواج
 هب جوانان ترغیب منظور به پایدار

  مناسب سنین در ازدواج

 ازدواج مستمر و پیوسته ترویج  جوانان در سن ازدواج
  پایدار و آسان هنگام، به آگاهانه،

  سازمان صدا و سیما

 شنمای ساختار از تربیش استفاده
 بنیان تحکیم موضوعات در

 به آگاهانه، ازدواج و خانواده
 آسیب و پایدار و آسان هنگام،

  طالق از ناشی هاي

ایش نم ساختار از بیشتر استفاده  خانواده ها
مطلوب و  ازدواج در ترویج

 از ناشی هاي آسیب هشدار
  طالق

 سازمان صدا و سیما

 و مراکز هايفعالیت انعکاس
 در دولتی غیر و دولتی نهادهاي

 بنیان تحکیم و ازدواج ترویج امر
  خانواده

 و مراکز هايفعالیت انعکاس خانواده ها
 در دولتی غیر و دولتی نهادهاي

 نبنیا تحکیم و ازدواج ترویج امر
  خانواده

  سازمان صدا و سیما
 نهادهاي و مراکز
 دولتی غیر و دولتی
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 المس اجتماعی هاي شبکه تقویت
 سواد افزایش و مجازي فضاي در

 به ورود براي مخاطبان اي رسانه
  مجازي دنیاي

 اجتماعی هاي شبکه تقویت خانواده ها
   مجازي فضاي در سالم

 سازمان صدا و سیما

 تهدیدات با مخاطبان آشناسازي
 فضاي و اي ماهواره هايشبکه

 و ازدواج  موضوع در مجازي
  خانواده

 تهدیدات با مخاطبان آشناسازي خانواده ها
 فضاي و اي ماهواره هايشبکه

 و ازدواج  موضوع مجازي در
  خانواده

 سازمان صدا و سیما

 هاي خانواده و افراد سازي چهره
 قالب در اسالمی جمهوري تراز

 به سازي برنامه مختلف هاي
  نمایشی قالب ویژه

 هاي خانواده و افراد سازي چهره خانواده ها
  اسالمی جمهوري تراز

 سازمان صدا و سیما

 يفرد »یافتگی سازش« تقویت
 ارتقاء منظور به اجتماعی -

 اب خانواده گستره در روان سالمت
  نمایشی هايبرنامه از استفاده

 ديفر »یافتگی سازش« تقویت خانواده ها
 ارتقاء منظور به اجتماعی -

  خانواده گستره در روان سالمت

 سازمان صدا و سیما

 موضوعات سهم افزایش
 رد تربیتی و اجتماعی فرهنگی،

 و رادیویی مختلف هاي شبکه
  تلویزیونی

 موضوعات افزایش سهم خانواده ها
   تربیتی و اجتماعی فرهنگی،

 سازمان صدا و سیما

 یمل رسانه گسترده و موثر حضور
 زمینه در مجازي فضاي در

  خانواده مسائل

 لیم رسانه گسترده و موثر حضور خانواده ها
 زمینه در مجازي فضاي در

  خانواده مسائل

 سازمان صدا و سیما

 برنامه هرگونه پخش از پرهیز
 و قوام به که خارجی و داخلی
 وارد لطمه خانواده بنیان انسجام

  .سازد می

 برنامه هرگونه پخش از پرهیز خانواده ها
 و قوام به که خارجی و داخلی
 وارد لطمه خانواده بنیان انسجام

  .سازد می

 سازمان صدا و سیما

 اصول با مخاطبان سازي آشنا
 حفظ بر تأکید با خانواده در تربیت

  والدین جایگاه و نقش

  خانواده ها
 والدین

 اصول با مخاطبان سازي آشنا
 جایگاه و خانواده در تربیت

  والدین

 سازمان صدا و سیما

 خانواده براي مطلوب الگوسازي
 و ایران اسالمی جمهوري تراز

 و آموزش در آن سازيفرهنگ
  پرورش

  

 خانواده براي مطلوب الگوسازي  آموزاندانش
  ایران اسالمی جمهوري تراز

 و آموزش وزارت
 پرورش
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 بر أکیدت با اولیه پیشگیري توسعه
 و فعال مشاوره طرح اجراي

 در آموزشی هايسخنرانی
 و مترو مدارس، مساجد، محالت،

  عمومی اماکن سایر

  آموزشی هايسخنرانی  عامه مردم
  بمنظور پیشگیري از طالق 

  انتظامی کشور نیروي
 مساجد، محالت،

 سایر و مترو مدارس،
  عمومی اماکن

 لتسهی ترغیب، براي ریزيبرنامه
 ارائه و خانواده تحکیم و ازدواج

 هاي مهارت و آداب آموزش
  ناجا کارکنان بین در زندگی

 متحکی و ازدواج تسهیل ترغیب،  ناجا کارکنان
 و آداب آموزش ارائه و خانواده

  زندگی هاي مهارت

  انتظامی کشور نیروي
  

 و هابرنامه در مشارکت
 افزایش به مربوط هايفعالیت
 سایر طالق کاهش و ازدواج
 هايبسته تهیه قبیل از هادستگاه

 ها،سخنرانی برگزاري آموزشی،
 و هافیلم ها،همایش ها،کارگاه

  تلویزیونی هايمجموعه

  ورکش انتظامی نیروي  طالق کاهش و ازدواج افزایش  عامه مردم
  

 و سازي توانمند سازي،فرهنگ
 مورد جامعۀ ازدواج امر در تسهیل

  حمایت

 حمایت مورد جامعۀ
کمیته امداد امام 

  خمینی(ره)

 و سازي توانمند سازي،فرهنگ
  ازدواج امر در تسهیل

کمیته امداد امام 
  خمینی(ره)

  
  برنامه ملی کنترل و کاهش طالق قضاء و داوري محور-5

  دستگاه متولی  ابعاد داوري  مراجعه کننده اقشار  نوع اقدام
 اتقض کارگیريبه و تربیت-1

 قضات و خانواده تخصصی
  زن مشاور

 اختالفات و دعاوي مراجعین
  خانوادگی

 و خانواده تخصصی قضات
  زن مشاور قضات

  قوه قضاییه

 قرآنی حکمین نقش احیاي-2
 در داوري نهاد کارآمدسازي و

 اجراي و خانوادگی هايپرونده
  آن صحیح

 اختالفات و دعاوي مراجعین
  خانوادگی

 کارآمدسازي قرآنی و حکمین
 هايپرونده در داوري نهاد

  خانوادگی

  قوه قضاییه

 تخصصی شوراهاي تشکیل-3
  خانوادگی اختالفات حل

 اختالفات و دعاوي مراجعین
  خانوادگی

 حل تخصصی شوراهاي
  خانوادگی اختالفات

  قوه قضاییه
  

 از حمایت دفاتر تقویت-4
 حل در کودکان و زنان حقوق
  خانواده دعاوي فصل و

 حقوق از حمایت تقویت دفاتر  کودکان و زنان
  کودکان و زنان

  قوه قضاییه
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 براي مناسب مکان ایجاد-5
 و دعاوي مراجعان به رسیدگی

 همراه به خانوادگی اختالفات
 دوایر در کودك غرفه

  هاکالنتري مددکاري

 اختالفات و دعاوي مراجعین
  خانوادگی

 هب رسیدگی براي مناسب مکان
 اختالفات و دعاوي مراجعان

 غرفه همراه به خانوادگی
  کودك

  نیروي انتظامی 
دوایر مددکاري 

  کالنتري ها

 و زوجین شأن از صیانت-6
 قهري برخوردهاي از خودداري

 بکارگیري و انتظامی و
 لباس با اجتماعی مددکاران

 در) انتظامی غیر( رسمی غیر
  منازل به مراجعات

 و شاکیان و متهمان دعاوي
  خانوادگی اختالفات

 و زوجین شأن از صیانت
 قهري برخوردهاي از خودداري

 به مراجعات انتظامی در و
  منازل

/ نیروي انتظامی 
وایر مددکاري د

  کالنتري ها

  

  برنامه ملی کنترل و کاهش طالق سالمتمحور -6

  نهادهاي کنشگر  ابعاد  اقشار  نوع اقدام
 شمول گسترش-1

 از قبل اعتیاد هايآزمایش
 شایع ترکیبات به ازدواج
     ترامادول، اکستازي، همچون

  ... و متادون

زوجین در شرف 
  ازدواج

 هايآزمایش شمول گسترش
ازدواج به  از قبل اعتیاد

  ترکیبات جدید

وزارت بهداشت درمان و 
  آموزش پزشکی

 هايروش و ابزارها تقویت-2
 اداعتی هايآزمایش تشخیصی

 داراي هايروش و ابزارها به
 و TLC همچون باالتر اعتبار

GC  

زوجین در شرف 
  ازدواج

 هايروش و ابزارها تقویت
 اعتیاد هايآزمایش تشخیصی

  ازدواج از قبل

وزارت بهداشت درمان و 
  آموزش پزشکی

 خدمات ايبیمه پوشش-3
 جنسی باروري سالمت

 جمعیتی هايسیاست براساس
  کشور

 خدمات ايبیمه پوشش  زوجین نابارور
  جنسی باروري سالمت

وزارت بهداشت درمان و 
  آموزش پزشکی

  سازمان بیمه سالمت

 و درمانی هاي حمایت-4
 زوجین اعتیاد ترك به کمک
 يپیگیر از شده منصرف معتاد

 تثبیت تا خانوادگی دعاوي
  خانواده

 معتاد زوجین
 از شده منصرف
 دعاوي پیگیري

  خانوادگی

  رکشو بهزیستی سازمان  اعتیاد ترك به کمک و درمان
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  برنامه ملی کنترل و کاهش طالق برنامه و بودجه ابعاد-7

  دستگاه مربوطه  نوع اقدام  متن اقدام
 این نیاز مورد مرتبط احکام تدوین-1

  توسعه ششم برنامه در مصوبه
 ریزي برنامه و مدیریت سازمان  تدوین احکام برنامه

 براي الزم اعتبارات تخصیص-2
 سالیانه بودجه در برنامه این اجراي

  هادستگاه

 ریزي برنامه و مدیریت سازمان  تخصیص اعتبار

 نانز کالن ریزيبرنامه دفتر تشکیل-3
 و مدیریت سازمان در خانواده و

  ریزيبرنامه

 نکال ریزيبرنامه دفتر تشکیل
  خانواده و زنان

 ریزي برنامه و مدیریت سازمان

 موظف پرورش و آموزش وزارت-4
 فوق هايفعالیت اجرایی برنامه است
 ،اجرایی اقدامات بر مشتمل که را الذکر

 ديبنزمان دستگاهی، درون کار تقسیم
 و تدوین باشد؛می کمی اهداف تعیین و

 انقالب عالی شوراي دبیرخانه به
  .»نماید ارائه فرهنگی

 دستگاهی، درون کار تقسیم
  کمی اهداف تعیین و بنديزمان

 پرورش و آموزش وزارت

 جایگاه و نقش ارتقاي و تقویت-5
 رامو کلیه در خانواده تخصصی شوراي
  سیما و صدا سازمان سازي برنامه

 جایگاه و نقش ارتقاي و تقویت
 کلیه در خانواده تخصصی شوراي

 و صدا سازمان سازي برنامه امور
  سیما

 سیماسازمان صدا و 

 است موظف سیما و صدا سازمان-6
 که را خود هايفعالیت اجرایی برنامه

 ارک تقسیم اجرایی، اقدامات بر مشتمل
 تعیین و بنديزمان دستگاهی، درون

 به و تدوین باشد؛می کمی اهداف
 یفرهنگ عالی انقالب شوراي دبیرخانه

  .نماید ارائه

 دستگاهی، درون کار تقسیم
  کمی اهداف تعیین و بنديزمان

  سازمان صدا و سیما
 عالی انقالب شوراي دبیرخانه

  فرهنگی

  

 


