
" از نشانه هاي او اينكه همسرانی ازجنس خودتان براي شما آفريد تا بدانها آرام بگیريد و میانتان  -

دوستی و رحمت نهاد.آري در اين [ نعمت ] براي مردمی كه می انديشند قطعا" نشانه هايی است." 

(سوره روم . آيه ۳۰)

-شعارامسال روز جهانی جمعیت"سرمایه گذاری برای جوانان تنها نگاه به امروز نیست بلکه انها آینده را 
میسازند"

"جمعیت جوان و با نشاط و تحصیلكرده و با سواد كشور، امروز يكی از عامل هاي مهم پیشرفت است"  -

.

از بیانات مقام معظم رهبري

"جامعه اسالمی، بدون بهره مندي كشور از نهاد خانواده سالم، سرزنده و با نشاط، اصال امكان ندارد  -

پیشرفت كند" .

از بیانات مقام معظم رهبري

مطلوب ترين كیفیت خدمت باروري سالم براي داشتن انسان سالم، ضروري است. -

سالمت، محور همه چیز حتی عروج انسان است و هر انسانی حتی اگر در عرصه معنويت بخواهد  -

رشد كند بايد فرد سالمی باشد.

از بیانات مقام معظم رهبري

براي داشتن يك ازدواج سالم و مناسب: داشتن مهارت هاي الزم براي انتخاب همسر، برقراري  -

ارتباط عاطفی و فرهنگی و زناشويی از موارد بسیار مهم می باشند.

حفظ كیان خانواده پس از تشكیل آن از مهمترين وظايف و مسئولیت هاي زوج و جامعه می باشد. -

خدمات باروري سالم پس از ازدواج می تواند به زوج براي رويارويی با مشكالت اصلی زندگی (كه  -

زمینه ساز جدايی هاي عاطفی و رسمی است)، كمك نمايد.

مردان نقش مهمی در امرسالمت خانواده و باروري سالم دارند. -

اسالم به عنوان مكتبی متعالی، ازدواج را وسیله اي براي رشد و كمال و بقاي دين، تكامل اخالق،  -

تامین سالمت جامعه و دوام و بقاي نسل می داند.



ازدواج مقدمه تشكیل خانواده است. باروري سالم و فرزند آوري نیز محصول ازدواج و تشكیل  -

خانواده می باشد.

كودك تا سه سالگی نیازمند مراقبت دايم و كامل است و مادر بايد بتواند در اين فاصله زمانی با  -

نهايت دقت كودك خود را پرورش دهد.

فاصله گذاري كمتر از سه سال و بیشتر از ۵ سال بین تولد فرزندان می تواند مادر و كودك قبلی و  -

بعدي او را در معرض مخاطره قرار دهد.

ازدواج وسیله اي ايست براي رشد و كمال و بقاي دين، تكامل اخالق، تامین سالمت جامعه و دوام و  -

بقاي نسل.

حل مشكل ناباروري زوجین نه تنها به ارتقاي سالمت جسمی آنان كمك می كند بلكه سبب خواهد  -

شد تا سالمت زوجین نابارور و خانواده هاي آنان در ساير ابعاد سالمت مانند ابعاد اجتماعی، روانی و 

معنوي ارتقاء يابد.

طالق نه تنها كاهش باروري را در پی خواهد داشت، بلكه باعث تحت الشعاع قرار گرفتن تعلیم ،  -

تربیت و سالمت كودكانی خواهد شد كه پیش از طالق پا به عرصه وجود گذاشته اند.

عوامل متعددمرتبط با كاهش تحكیم خانواده از جمله مشكالت اقتصادي، اعتیاد، فقدان مهارت هاي  -

الزم براي زندگی زناشويی (مهارت هاي ارتباطی ،عاطفی ،زناشويی) موجب از هم پاشیدن زودرس 

كانون گرم خانواده، طالق عاطفی و رسمی و نهايتا" عدم افزايش باروري گردد.

والدين با آموزش و رفتارها متعارف و صمیمی در خانواده باعث خواهند شد تا كودكان و نوجوانانی  -

كه در خانواده دارند همواره نگاه و نگرش مثبت نسبت به امر ازدواج و تشكیل خانواده داشته باشند.

اگر نوجوانان و جوانان جامعه مهارت هاي الزم براي زندگی مشترك را در سنین مناسب كسب  -

نموده و در سن مناسب ازدواج كنند، سال هاي بیشتري را براي فرزند آوري با رعايت اصول 

سالمت در اختیار خواهند داشت.



هر عاملی كه بتواند باعث كاهش و دغدغه هاي مادران نسبت به مسئولیت هاي دو گانه آنان از نظر  -

مادري و اشتغال همزمان گردد، می تواند بر تصمیم گیري زنان و خانواده نسبت به فرزند آوري 

،تاثیر مهمی داشته باشد.

كالس هاي آموزش هاي حین ازدواج وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی در افزايش تحكیم  -

خانواده با تعلیم روابط عاطفی و اجتماعیی، روابط زناشويی و افزايش تمايل به فرزند آوري موثر 

است.

هرگونه تمهیداتی كه موجب رفع نگرانی افراد از تعارض بین تحصیل و تشكیل خانواده و فرزند  -

آوري همزمان گردد، می تواند در تصمیم به فرزند آوري موثر باشد.

با افزايش سطح تحصیالت ، سواد سالمتی نیز افزايش يافته و اطالعات مناسبی در ارتباط با سالمت  -

باروري و فرزند آوري كسب میگردد.

زوجین در سنین مناسب باروري و نیز با رعايت فاصله زمانی مناسب بین بارداري ها می بايست اقدام  -

به فرزند آوري نمايند.

والدين با ايجاد بستري مناسب براي ازدواج می توانند سبب كاهش متوسط سن ازدواج و افزايش  -

دوره سنی مناسب براي بارداري و فرزند آوري گردند.

يك ازدواج مناسب و تشكیل خانواده متعالی داراي نقش سازنده در خانواده بوده و بايد تمام مساعی  -

را بكار برد تا ازدواج مناسب ترويج گردد.


