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 بحران جمعیت و سالمندی کشور)ویژه مدیران و پرسنل(

جمعیت جوان به عنوان یکی از عوامل مهم اقتدار کشورها به شمار می رود. نیروی مولد و جوان به عنووان یکوی از 

اجتماعی کشورها محسوب می شود. قدرت و توسعه هر کشور در رابطوه  -پایه های اصلی قدرت و رشد اقتصادی 

انسانی و جمعیت معنا پیدا می کند. حرکت به سمت توسعه همه جانبوه نیواز جودی بوه توسوعه و ارت وا  با نیروی 

سرمایه انسانی دارد. یکی از مهم ترین مولفه های سرمایه انسانی، وضعیت سالمت مردم است. خوشبختانه امیود بوه 

شوته و در حوال حاضور امیود بوه سال گذشته افزایش چشومییری دا 45زندگی زنان و مردان در کشورمان در طول 

سال رسیده است. کشور ما سال ها از جمعیت جوان برخوردار بوده و همچنان الزم است ایون  75زندگی به بیش از 

ثروت حیاتی حفظ و ت ویت شود. متاسفانه در سال های اخیر روند باروری در کشوور شوین نزولوی داشوته اسوت. 

رسویده  1398در سال  1.74به  1395در سال  2.1ه نرخ باروری کلی از های انجام شده حاکی از آن است ک بررسی

این روند کاهشی همچنان ادامه داشته و با سطح جانشینی فاصله زیادی دارد. با شیوع بیماری  1399است و در سال 

ری، رونود ل بحران اقتصادی و شرایط خاص کنترل ایون بیموا، انتظار می رود به دنبا1398ن سال از پایا 19 -کووید

)در یو  دوره بیسوت  1420کاهشی میزان موالید در کشور همچنان تداوم داشته باشد. پیش بینی می شود در سوال 

 سال اتفاق افتاده است. 100در دییر کشورها طی ساله(، جمعیت سالمندان کشور حدوداً دو برابر شود که این روند 

شور ما بسیار سریع تر از کشورهایی همانند عوراق و پاکسوتان در قیاس با کشورهای منط ه نیز، روند سالمندی در ک

 می باشد.

بند از سوی م ام معظم رهبری )مدظله تعالی( به همه دسوتیاه هوا  14، سیاست های کلی جمعیت در 1393از سال 

و  ابالغ شد و بر ضرورت هماهنیی و ت سیم کار بین ارکان نظام و دستیاه های ذیربط بورای اجورای دقیوس، سوریع

قوی این سیاست ها و گزارش نتایج رصد مستمر اجرای آنها، تاکید شده است. تح س و اجرای درست این سیاسوت 

. اسوت اتخواذ نیواه جمعوی و مسوهوالنه در کلیوه سوطون قانونیوذاری، اجرایوی و نظوارتی مستلزم  مهم و حیاتی،

مووثر واقوع  تحووالت جمعیتوی یو  کشوور مست یم و غیر مست یم می توانند در سیاستیذاران جمعیتی به دو طریس 

شوند. در حالی که سیاستیذاری هایی مانند تشویس موالید، مبارزه با مرگ و میر و یا پیشییری از بوارداری تواثیرات 

مست یم و بالواسطه بر عوامل جمعیتی دارند، در صورتی که سیاستیذاران دریابند کوه سیاسوت هوای مسوت یم تواثیر 

جمعیت ندارد، تدوین سیاست های غیر مست یم را در دستور کار خود قرار می دهنود. بوه عنووان چندانی بر افزایش 

مثال اگر تشویس خانواده ها برای افزایش تعداد موالید از طریس مست یم میسر نباشد ممکن است سیاستیذار از طریوس 

اغل که بوه توازگی فرزنودی بوه دنیوا افزایش مرخصی مرتبط با بارداری و زایمان، افزایش امنیت شغلی برای زنان ش

آورده اند، حمایت از خانواده در تامین هزینه های بهداشتی درمانی مرتبط با فرزندآوری و هزینه تربیوت فرزنودان و 

 تحوالت جمعیتی را مدیریت نماید. سیاست هایی از این دست،
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 وضعیت موجود:

اصوی خارکان مووثر بور توسوعه هور کشوور از اهمیوت جمعیت جوان و سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهمترین   

رای آن کشوور فوراهم موی باجتماعی را  -برخوردار بوده و بستر خالقیت و پویایی در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی

وص نماید. در سال های اخیر، با توجه به تغییر و تحوالت جمعیوت در کشوور، م وام معظوم رهبوری در ایون خصو

ن الب بوه ( را ابالغ نمودند. بر اساس متن ابالغیه رهبر معظم ا1393اردیبهشت،  30) "سیاست های کلی جمعیت"

توجوه  روسای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنایت به اهمیت م وله جمعیت در اقتدار ملی، بوا

رخ نوران کواهش و در جهت جبو به عنوان ی  فرصت و امتیاز به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور

جمعیوت  رشد جمعیت و نرخ باروری در سال های گذشته، اشاره شده است تا با در نظر داشتن ن ش ایجابی جوانی

عیتوی در پیشرفت کشور، برنامه ریزی جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنیی متناسن با سیاسوت هوای جم

 ود.کشور انجام گیرد و اجرای سیاست ها به طور مستمر رصد ش

ورهای بوا برخوردار بوده و جوز کشو 0.798، از شاخص توسعه انسانی هزار نفر 500میلیون و   83ایران با جمعیت 

ه انسوانی، (. از جمله شاخص های مهم توسوع2018رده باالی توسعه قرار گرفته است ) برنامه توسعه سازمان ملل، 

 58.9و از  ، این شاخص حدود هفده سال افزایش یافته(1395امید به زندگی است که بر اساس اطالعات مرکز آمار )

ت ( رسیده است. بر اساس آمار سرشماری  نفوس و مسکن، متوسط رشود جمعیو1394سال ) 75.4( به 1359سال )

معیوت ترین درصد رشد جکاهش یافته است. باال 1395درصد در سال  1.24به  1345درصد در سال  3.13کشور از 

اهشوی درصد بوده است.. پس از آن دهه، رشد جمعیوت رونود ک 3.91بوده که ساالنه  1365تا  1355طی سال های 

نودگی کشوور این روند کاهشی هشدار جدی برای اقتدار، پویایی و بالرسیده است .  24/1به  1395داشته و در سال 

اختار سحالی که مسهله نیران کننده دییر، ترکین و ساختار جمعیت کشور و کاهش سطح باروری است. در است.  

 14-0ن درصد( در سنی 42.2کامال جوان بوده و سهم قابل توجهی از جمعیت کشور )  1335هرم سنی در سال های 

هرم سنی در حال جمع شدن بوده  سال، قاعده 0-14به بعد، با کاهش سهم جمعیت  1375سال قرار داشتند، از سال 

ال و سو 65سال و  15-64افته است. در م ابل، سهم جمعیت درصد کاهش ی 24، سهم این گروه به 1395و در سال 

 بیشتر در جمعیت کشور افزایش یافته و ترکین غالن جمعیت کشور به سمت میانسالی پیشرفت کرده است. 

شمسی از الیوی طبیعی پیروی می کرد و هیچ تالش عمودی بورای محودود نموودن آن  1340باروری ایران تا دهه 

کواهش یافوت. ایون  1355در سوال  5/6بود که بوه  7برابر با  1345وجود نداشته است. میزان باروری کلی در سال 

 1360برگشت. از اوایل دهوه  7ان میزان به هم 1359شاخص در پی پیروزی ان الب اسالمی افزایش یافته و در سال 

رسیده است. با شروع برنامه تنظویم خوانواده در  1365در سال  3/6باروری شروع به کاهش بطهی نموده و به سطح 

، در 8/2بوه  1375، کاهش باروری شتاب بیشتری گرفته است. به طوری که میزان بواروری کول در سوال 1368سال 
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طور م طعی افوزایش یافتوه و به 1395در سال رسیده است. این شاخص  1.8به  1390، و در سال 9/1به  1385سال 

بووده و توا  1.74،  1398های انجام شده حاکی از آن است که نرخ باروری کلی در سال بررسی رسید. 1/2به میزان 

از پایوان  19 -ی کوویدکنون روند کاهشی همچنان ادامه داشته و با سطح جانشینی فاصله زیادی دارد. با شیوع بیمار

، انتظار می رود به دنبال بحران اقتصادی و شرایط خاص کنترل این بیماری، روند کاهشی نورخ بواروری 1398سال 

( جمعیوت 1420کلی در کشور همچنان ادامه داشته باشد. پیش بینی موی شوود طوی بیسوت سوال آینوده ) در سوال 

سال اتفاق افتاده است. روند سالمند شدن  100ر دییر کشورها طی دسالمندان کشور حدودا دو برابر شود. این روند 

مطوابس بوا سوناریوی بسیار آهسته تر از کشور ما خواهد بود. جمعیت در کشورهای همسایه همانند پاکستان و عراق 

درصد از جمعیت کشور )معادل بیست  20٫6افراد باالی شصت سال  ،1420پیش بینی می شود در سال حد متوسط،

نفر، ی  نفر سالمند خواهد بود. شوواهد علموی نشوان موی دهود  4٫8یون نفر( را تشکیل دهند. به عبارتی از هر میل

سالخوردگی در آینده اثرات منفی و ریشه دار بر جاییاه سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور در منط ه و جهان خواهود 

 گذاشت. 

سال آینوده توداوم خواهود داشوت.  30قرار گرفته است که تا  1فرصت جمعیتیدر حال حاضر کشور در برهه پنجره 

بدیهی است بهره مندی از این فرصت مستلزم مدیریت صحیح برای استفاده بهینه از امکانات بوال وه جمعیوت فعوال 

اقتصادی می باشد و با برنامه ریزی های اقتصادی، کار آفرینی و اشتغال زایی برای جمعیت فعال و مولود هموراه بوا 

تخاذ سیاست های حمایتی و ترغین فرزندآوری، انتظار می رود مسیر برای سازندگی، شکوفایی و بالنودگی کشوور ا

 فراهم گردد.  
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 ازدواج به هنگام، آسان و آگاهانه و پایدار

 کوردن مودیریت همودییر، از شوناخت بوا. اسوت رشد حال در مدام که کنید نیاه ای به ازدواج خود، همانند جوانه

 زناشویی وابطر به را انرژی و امید و کنید آبیاری را جوانه این صمیمانه رفتار و کردن صحبت خوب خود، انتظارات

 .ببخشید خود

 یکودییر از ها در مسیر زندگی مشترک خود، سعی کنید همدییر را بشناسید و با درک تفاوت ها و شناسایی شباهت

 .کنید حمایت

ت بدانید عشق، عالقه و جذابیت در طول زندگی مشترک مدام در نوسان است. نگران و دلوواس  انون نوسوانا

د. نباشید. ممکن است گاهی به تفاوت ها و اختالفات بیشتر توجه کنید و نا ممکن اسوت دنبوال قودرت باشوی

مهم اسوت درک و شوناخت درسوت از  آنچه«. ازدواج جای مسابقه برد و باخت و جنگ قدرت نیست»بدانید 

 . باشد همدنگر، گذشت کردن، رعانت احترام و عدالت می

در  وزندگی مشترک، فرصتی عالی برای توجه و مراقبت از همدنگر است. به تشونق رفتارهای سالم بپردازنود 

 تغییر رفتارهای ناسالم همدنگر را حمانت کنید.

 شود یم توصیه: گردد شدن به ونژه فرزندآوری به موقع تضمین می سالمت باروری شما و همسرتان با فرزنددار

 .نمانید فرزندآوری به اقدام تر جوان سنین در

 12سال  35از  ماه و برای مادران باالتر 18سال  35فاصله انمن بین تولد تا بارداری بعدی برای مادران کمتر از 

 . باشد ماه می

ده انود بازی با خواهر و نا برادر در خانه است. تحقیقات نشان دا بهترنن محیط سرورش و تکامل برای کودک،

طبیق تکودکان تک فرزند، به دلیل نداشتن همبازی و نا توجه و حمانت بیشتر از سوی والدنن، ممکن است در 

 نوک» به تنها خود، کودک آرامش و سالمتی برای. شوند مواجه چالش با آننده زندگی گیری با اجتماع و شکل

 .نکنید اکتفا «دفرزن

 پیام

های حبتمتوان در زندگی خانوادگی جستجو کرد. جایی که محبت و عاطفه، انسان را از سعادت و خوشبختی را می

، محیطی سرشار از دوستی و احسواس بانشاطکند. جایی که با تالش دو انسان امیدوار و نیاز مییبپایه و سطحی یب

های و عاطفی، بچه شود. در چنین محیط سالمدر آن فراموش و رنج ها برطرف می هاغمشود و یممسوولیت فراهم 

آیند. رضایت خودا از انسوان و رضوایت انسوان از یموجود خوب که شیرینی زندگی و ادامه حیات انسان هستند، به

سوبن  ت بهتورخدا و آنچه که پروردگار برای او پسندیده است و در همان حال تالش کردن برای رسیدن به وضوعی

 شود.رسیدن به خوشبختی می
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 در توانتوانایی و کنیود را شناسوایی قوت خوود و ضعف ن اط بشناسید، را خود باید همسر انتخاب از پیش 

 شوترکم زنودگی و همسور انتخواب در توا کنودمی کم  موضوع این .بسنجید را هاقوت به هاضعف تبدیل

 .برسید خود به نسبت متعادلی دیدگاه به توانیدمی قوت خود و ضعف ن اط لیست کردن با .باشید ترموفس

 گورا .اسوت جدیود افوراد با آشنایی برای خوبی روش محل کار، و دانشیاه مانند اجتماع، در حضور فرصت 

 عالقوه .هستند شما که مثل ویدش آشنا افرادی با توانیدمی راه این از دارید، عالقه هاییگروه گروه یا به واقعا

 .شود ازدواج و آشنایی سبن تواندمی نفر بین دو مشابه هایفعالیت به

 بسونجید را او رفتوار های مختلوفموقعیت در تا است نیاز زمان به دارید، نظر در ازدواج برای را فردی اگر. 

 .ندارد سرخوردگی و ناامیدی جز اینتیجه مدت،کوتاه عاش انه و نزدی  رابطه

  معتبر به پایداری ازدواج کم  می کند.مشاوره ازدواج در مراکز 

 سواختن و هواوتپوذیرفتن تفا توانوایی بلکوه نیسوت، هاتفاوت بردن میان از توانایی ازدواج، هایویژگی از 

  .است شاد و آرام زندگی

 داده رتغیی را همسرش شخصیت و هویت زوجین بخواهد یکی از که کنندمی بروز زمانی زناشویی مشکالت 

  .نماید بازسازی خود میل اساس و بر

 مسر،ه و شخصیت رفتار تغییر برای تالش نتیجه .غیرممکن است ت ریباً همسر رفتار و شخصیت دادن تغییر 

 . بهتر است روی تفاوت ها تفاهم کنید. است زوجین در اضطراب ایجاد

  تاییود  و پذیرش ،تعهد دادن نشان هایراه از .متعهد هستید او به وجود با تمامتان نشان دهید زندگی شری به

 .است همسر

  ایجواد او در خووبی حوس تا بیویید او به رسدمی توانا جذاب یا شما نظر به همسرتان هاآن در که مواردی 

  .شود

 بورزید عشس او به شرط و قیدبی همسرتان، به نزدی  شدن برای. 

 نکنید. قطعیا  و اصالن هرگز حرف همسر خود را 

  نزنید. حرفهرگز علیه همسر خود  

 موی  باعث بهبود رابطه بوین زوجوین همسر کردن به کم  و دادن هدیه ، محبت،یکدییر از زوجین قدردانی

 شود.

  ،هر دو به ح وق یکدییر احترام بیذارید. در زندگی زناشویی شما و همسرتان 

  .مهارت های ارتباطی ن ش مهمی در پایداری ازدواج دارند 

 ارت ا را خود جتماعیا -های ارتباطیمهارت ازدواج، از است، پیش دشوار شما برای دوستانه رابطه اگر حفظ 

 دهید.
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 در روابط بین فردی مهارت ارتباطی

. است مسائل لح برای مناسن های شیوه و ارتباطی های برقراری ارتباط مؤثر میان همسران نیازمند استفاده از مهارت

 ایتمندیرضو و خوشنودی گیرند، می کار به زندگی عرصه در و گرفته یاد مختلف طرق به را مهارت این که زوجینی

 را آنهوا خوود فوردی بوین رابطه در زوجین اگر که شده تشکیل هایی مؤلفه از مؤثر ارتباط. کنند می تجربه را بیشتری

 .تداش خواهند همدییر با ای سازنده تعامل و شده سو تفاهم دچار کمتر دهند، انجام و بشناسند خوبی هب

 :از عبارتند مؤثر ارتباط های مؤلفه

 . گفتیوی کالمی1

 . گفتیوی غیرکالمی2

 . گوش دادن فعال3

 . همدلی4

  گفتیوی کالمی

 ،همسور بوا ارتباط مثل زندگی مختلف های گفتگو، قلب روابط صمیمی انسان است. چنانچه بخواهید در حوزه

 و سانه د،برسی منطقی نتیجه به و نابید دست خانواده اعضاء با مشترکی درک به... و اقتصادی مدنرنت والدگری،

 .است احساسات و افکار ها، انده انتقال نعنی گفتگو مهارت آن، اساس

 بگذارند وقت نکدنگر با دوستانه های برای صحبت

 .کورد صوحبت ترس بدون و صادقانه او با و بود امن و شاد آرام، توان دوست خوب کسی است که نزد او می

 روانوی و جسومی سوالمت از باشوند برخووردار زندگی در خوب دوست نک موهبت از کم دست که افرادی

 .کنید تجربه را خود همسر با دوستانه گفتگوی بنابرانن هستند، مند بهره بیشتری

 به کرامت انسانی توجه کنید

نه ارزشوی نشوا و کند می تر مستحکم و تر عمیس را ازدواج پیوند صمیمانه، حال استفاده از کلمات محترمانه و در عین

 میمیصو چون که شود است که فرد برای طرف م ابل قائل است. گاهی این باور نادرست در ذهن زوجین ایجاد می

 و یکودییر به میاحترا بی سبن زمان مرور به باور این نیست؛ محترمانه و مؤدبانه کلمات از استفاده به نیازی هستیم

 .شود می روابط شدن سست

 گفتیو را با مالیمت آغاز کنید

 خشونت با را ییگفتیو و بحث اگر. پذیرد می پایان شود، به یاد داشته باشید، گفتیو اغلن با همان لحنی که آغاز می

 بحث ردید،ک آغاز که تنشی همان با کم دست کنید، حمله همسرتان به غیرکالمی یا کالمی صورت به یعنی کنید آغاز

 ر دانسوتن یکودییرای خود را بیان کنید اما به دنبال سرزنش کردن و م صه نیرانی و ها خواسته. برید می پایان به را

 .کند می حل ار مسائل از ای عمده بخش خود خودی به ها نباشید. انجام گفتیویی آرام میان همسران و رفع سو تفاهم
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 کنید بیان روشن را ها احساسات و خواسته

 .شود احساسات مثبت، باعث افزایش صمیمیت و دلیرمی بیشتر میبیان 

 .باشند روشن و واضح باید احساسات و ها بیان خواسته

 مراقن الیوهای مخرب گفتیو باشید.

 زدن برچسن و حرمتی پرهیز از بی

 .کند می خصمانه را ارتباط صمیمی فضای وگو، رعایت نکردن اصول اخالقی در گفت

 .کنید رفتار همسرتان با گذارید، که به مهمانان میبا همان احترامی 

 پرهیز از گله و شکایت

 .کنید زپرهی نیز کردی؟ رو کار فالن چرا کنی؟ نمی رو کار این چرا مانند آمرانه و مندی از سؤاالت با گله

 .نمایید خودداری «تو» فاعل با های از مخابره پیام

 دیور همیشوه توو) «...همیشوه توو» های جمله. انییزد برمی را دییران مخالفت برود، کار به آن در «تو» که هایی جمله

 و هدهنود تعمویم آمیوز، تهموت(. گیوری نموی نظور در را هویچکس هوای خواسته هرگز تو) «...هرگز تو» و( کنی می

دامن ان ه و به ایجاد خصومت میان شما و همسرتشد م ابل طرف عصبانیت و تح یر موجن که هستند گرا جانبه ی 

 به ی  طریس عمل نمیکند.« هرگز»یا « همیشه»میزند. به یاد داشته باشید هیچکس 

 پرهیز از تهدید کردن

 گفتیوی غیرکالمی

 کورد، قوراربر ارتبواط نیوز دییری طرق از توان همیشه برای برقراری ارتباط، استفاده از کلمات ضروری نیست و می

 بورای. کند راربرق ارتباط ی  تواند می شود منت ل که صورتی هر به پیام این. شود دریافت و ارسال پیامی است کافی

یی هوا پیوام مویغیرکال هوای پیام. باشد تعجن عالمت ابروها بردن باال یا سؤال عالمت تواند می سر دادن تکان مثال،

 حاالت و اه ژستهستند که ما آنها را از طرق غیر از کالم، مثل تن صدا، بلندی صدا، تماس چشمی، حاالت چهره، 

 .کنیم می منت ل بدن

 معنوای نفهمیود گواه حوال ایون  بوا. هستند غیرکالمی چهره، به چهره گفتیوی های پژوهشیران معت دند اغلن پیام 

 الونج بورایش من های شد که همسرم خمیازه کشیده، خسته بود یا صحبت چی«.شود می دشوار غیرکالمی های پیام

 «نیست؟

 .دهد می افزایش را حرف تأثیر و رساند می حداقل به را سو تفاهم کالمی و غیرکالمی های همراهی پیام

 مثبت اندیشی

 ول شوده و فهمیوده منت منفوی جمله ی  از تر سریع و تر راحت مراتن به مثبت جمله ی  دهند، می نشان ها پژوهش

 میوان در همسورتان بوا را منفوی مووارد و مسائل عمدتاً اگر. است بینی خوش خوب، ارتباط رمز عبارتی، به. شود می
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 بوار چنودین متوسط طور به مثبت گفتیوهای و روابط شاد های زوج در. بینید می منفی بیشتر را تان زندگی بیذارید،

 .است منفی گفتیوهای و روابط از بیشتر

 انت اد مثبت و سازنده

 مح وس امور ایون. اسوت ضوروری مناسون و شایسوته ای گونه به م ابل طرف های گوشزد کردن اشتباهات و لغزش

 .باشد سرزنش از دور به و محبت و دوستی سر از انت اد اینکه میر شود نمی

 قدردانی کردن

 .نندک تشکر همدییر از فرصتی هر در و بدانند را یکدییر های الزم است زوجین در شرایط مختلف، ارزش زحمت

 نکنه.مرد بعد از صرف غذا: خیلی خوشمزه بود دستت درد 

 دا قوت عزیزم.خ گوید می بوسی دیده از بعد رود زن موقع آمدن شوهر به خانه: به است بال او می

 زن بعد از برگشت از مسافرت با همسرش: خیلی مسافرت خوبی بود. خیلی خوش گذشت.

 .گذاشتی تموم سنگ حسابی امشن شدی، خسته خیلی عزیزم: ها مرد بعد از رفتن مهمان

 مزاحمحذف عوامل 

 تفاهم و دلخووری انند باعوث سووتو می تنهایی به خود بلکه کنند، می مختل را پیام انت ال روند تنها عوامل مزاحم نه

 .کرد ت سیم رفتاری و ذهنی بیرونی، دسته سه به توان بشوند. عوامل مزاحم را می

 عوامل مزاحم بیرونی، عواملی مانند سروصدا و کارهای شخصی؛ 

. وندش ا میآنه حیحص انت ال مانع و کنند عوامل مزاحم ذهنی که ن ش عینکی رنیی و نامنظم را در انت ال پیام ایفا می 

 ... و پردازی خیال خوانی، ذهن داوری، پیش مثل

رای آرام بعوامل مزاحم رفتاری مثل م ایسه، سرزنش، برچسن، نصیحت، تح یر، تمسخر، تهدید، تعمیم، فرین دادن 

 ...و بودن جانن به ن طرف، موضوع را عوض کردن، یکی به دو کردن، حسکرد

 گوش دادن فعال 

 «ایم ما با دو گوش و ی  دهان به دنیا آمده»

 هوای صوحبت برای انجام ی  گفتیوی مؤثر با همسر خود، ابتدا باید گوش دادن را یاد بییرید. برای گوش دادن به

 کنید می حساسا اگر. نمایید خودداری دادن گوش هنیام حل راه و نظر ارائه از و کنید صبر بیذارید، زمان همسرتان

 بوودن غلوط یوا تدرس صرفاً یا و دارید کردن تالفی به تمایل شنیدن هنیام اید، ردهک آماده را خود های پاسخ قبل از

 حول و صومیمیت تعمیوس شواهراه دادن گوش هنر. اید نکرده گوش درست یعنی سنجید، می را همسرتان های حرف

 ست.ای پایدار رابطه نوع هر در مشکالت حل بنای سنگ دادن، گوش در مهارت رو ازاین. است ارتباطی مشکالت

 چشوم ناخوشایند و مشخص طرزی به یا و کنید از عالئم گوش دادن فعال، استفاده از زبان بدن است. وقتی اخم می

 و بواز ای چهوره. نودارد ارتبواط برقوراری بوه ای عالقه که گوید می بلند صدای به بدنتان گیرید، برمی خود همسر از
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ام گووش دادن نشوانه توجوه شوما اسوت و باعوث دلیرموی هنی در سر دادن تکان و چشمی تماس برقراری گشاده،

 .کرد تسهیل را مؤثر ارتباط او، به گوینده کالم از جمالتی برگرداندن با است الزم گاهی. شود همسرتان می

 احساسانعکاس 

 هوا بچوه طورف اون از داشوتم، هم عجیبی سردرد کردم، زن: امروز کارهام خیلی زیاد بود باید تا غروب تمومش می

 .کردند رتن باهم دعوا میم

 .کردم می کمکت میامدم زودتر دونستم شوهر: خیلی خسته شدی، روز سختی بوده، اگه می

 همدلی

 دونبو اوسوت، خود به درک این انعکاس و م ابل طرف های درخواستمنظور از همدلی، درک احساسات، نیازها و 

ی نتظار نداشته باشو)خودت را سرگرم کن تا این در از من ا نصیحت و حل راه ارائه بدون ،...(کنی می اشتباه تو) انکار

.(، یون نبوود ..ا...(، بدون سرزنش )ت صیر خودت بود که مادرم اینطور رفتار کرد ...(، بدون توجیه )منظور پودر مون 

عودم درک  دهنده نشان که پاسخی هرگونه و...( ای داده انجام نامناسن کارهای این از هم خودت) مثل به بدون م ابله

 همسر است.

 ابو را خوود سوؤاالت و احساسوات هوا، منظور از درد دل کردن با همسر این است که همسوران بتواننود درخواسوت

 هسوتی انصوافی بی آدم تو) توهین، ،...( کنی نمی درک را من تو) قضاوت از اینکه بدون بیذارند، میان در همسرشان

 برچسون ،...( کونم و...(، تهدید، تح یر )حیف اینهمه محبتی که به تو می هیچوقت تو یا و...  همیشه تو) تعمیم ،...(

 .کنند استفاده دییر مخرب جمله هرگونه و...( نیستی مست لی آدم تو)

 سازگاری

 .است خانوادگی زندگی ناپذیر تنش و فشار، بخش جدایی

ادن مناسون زندگی مشترک و پاسخ د های سازگاری عبارت است از رفتار مفید و مؤثر همسران در مواجهه با مطالبه

 بورای ای هخالقانو حل به آنها. شخص سازگار تسلیم شرایطی که وجود دارد چه خوب یا بد نیست بلکه به دنبال راه

 دل از که است ای گونه به سخت شرایط با ما شدن منطبس توانایی سازگاری. است همسرش با ماندن مهربان و توافس

 یندی برای خود و همسرمان خلس کنیم.خوشا اتفاقات ها سختی این

 هوا، ولیتمسوه و هوا ن ش انجام و ها گیری تصمیم در پذیری انعطاف سازگاری، و تغییر برای موفس های ظرفیت زوج

 عمول تور خالقانوه و تور منعطوف هایشوان اخوتالف با برخورد در موفس های زوج. بیشتراست ها زوج سایر به نسبت

 .کنند می

 صمیمیت ماندگارایجاد و رشد 

 نیوه زهتوا و دهود موی رشود را زناشویی رابطه ی  هایی چیونه از رابطه زناشویی خود مراقبت کنیم؟ و چه مهارت

 دارد؟ می
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زوجین به لحاظ شدت احساسات به همدییر، در طوول دوره آشونایی، نوامزدی، ع ود و عروسوی و طوول زنودگی 

 را آن اسوتهناخو و کننود موی یواد طالیوی ای دوره عنووان آشنایی بوهمشترک، متفاوت هستند. آنها از دوره نامزدی و 

 .پندارند می خود به نسبت همسرشان محبت و عشس شاخص

 در و کنود موی عودول عواطفی و هیجانی لحاظ به معمولی و عادی جاییاهی به یکباره زوج ی  که شود اما چه می

 د؟کن می پیدا نفرت وی از حتی و شده فراری خود همسر از فرد مواردی

 روابطوی چنوین ایجواد و گیوری شوکل از هوایی مهارت کسن با توان می و کرد؟ جلوگیری فرایند این از توان آیا می

 کرد؟ کم  رابطه در مثبت احساسات مجدد افزایش و رشد به این بر عالوه و کاست؟

 توجه به بان  عشس

 رژ نمایید وعشس، دارید که باید هر دو باهم آن را شاتصور کنید که ی  حساب مشترک با همسر خود، به اسم بان  

 کوه معنی نبدی. شود پُر و تکمیل دو هر توسط مشترک حساب آن باید که است این مهم نکته شوید، مند از آن بهره

 هور دییر بیرتع به دهند؟ انجام توانند می کاری چه حساب آن کردن پر برای که کنند بررسی باید همسران از ی  هر

 کوار ن چوهاید هر روز، هر هفته و هرماه از خود سؤال نمایند که من برای تکمیل موجودی عشو ماب همسران از ی 

 ام؟ کرده

 باشود منفوی عواطف و احساسات شدت از بیش مثبت، احساسات و عواطف شدت همواره شود این رویه باعث می

 .نماید جلوگیری مشکالت از بسیاری بروز از تواند می خود این که

 بازخورد گرفتن

 ههیچوجو ه بوهبازخورد گرفتن به این معنا است که خودمان رابطه مشترک را پایش کنیم. البته نکته مهم این است کو

 همسور از گاهی چند از هر میبایست بلکه کنیم بررسی را خود همسر رفتار یا و کنیم قضاوت را دییری نیست قرار

.. ایون .آیا موردی هست که بخواهی به مون بیوویی؟ و  هستم؟ برایت خوبی همسر من آیا که بییریم بازخورد خود

 دربواره خود افکار و احساسات بیان به اضطراب و تنش از عاری فضایی در خانواده اعضای تا کند مهارت کم  می

 دییوران نت وادا منتظور آنکوه از پویش اعضا که هستند هایی خانواده بالنده، های خانواده ح ی ت در. بپردازند دییری

 انجوام بازخورد ستدرخوا مهارت با را کار این و کنند؛ انت اد آنها از خواهند خود از سایر اعضای خانواده می بمانند

 .دهند می

 و صبر با و قضاوت بدون باید است بازخورد منتظر که کسی که است این تکنی  این کارگیری نکته مهم دییر در به

د و ابراز  از طرف م ابل بابت بازخوردی که داده تشکر نمایحتماً و دهد گوش م ابل طرف های صحبت به شکیبایی

 هند کرد.نماید که حتماً درباره این موارد فکر خواهد کرد و اگر موردی بود باهم در زمانی مناسن صحبت خوا

 توجه به سهم خودم در رابطه

 زوجوین از ی  ره آن در که برد یم نام فرمول چند از زوجین با رابطه در فانژه فردری  نام به فرانسوی ای نویسنده

 :است شده داده نمایش ی  عدد صورت به
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 از ی  هر ای رابطه چنین در. باشند می 1است( هر ی  از زوجین نمایانیر عدد  1+1=3در فرمول رابطه کارآمد )که 

 ریاضوی جموع م،دهی ( نشان مینیم) 0.5 عدد با را آن که نمایند می ادا زناشویی رابطه برای نیز را خود سهم زوجین

 .است زوجین سوی از هدفمند و آگاهانه تالشی حاصل این که شود می 3 ای رابطه چنین

 سوهم ابطه،ر ی  حفظ برای بنابراین کنند؛ به عبارت دییر زن و شوهر هر دو برای آن رابطه به سهم خود تالش می

 ام؟ ای بهبود رابطه چیونه ادا کردهبر( 0.5) را خود سهم من بپرسد خود از که است این زوج هر

 حفظ و نیهداری از رابطه

 و یودنما روز تالش شخصی برای مراقبت و نیهداری از رابطه به این معناسوت کوه فورد هموواره بایود خوود را بوه

 بوه وجوهت در سوعی همچنوان نیوز شووهر و زن. نماید کم  اش رابطه رشد به که بیاموزد را رفتارهایی و ها مهارت

راه شوری  ر و جلن نظر دییری داشته باشند و سعی کنند برای زندگی مشترک اشتیاق داشته باشند؛ و به همیکدیی

 زندگی خود در جستجوی تجربیات جدید و تازه باشند.

 وانودت موی آموزشوی هوای مطالعه درباره روابط زناشویی مؤثر، مشورت با ی  مشاوره خانواده و شرکت در کوالس

 و نفرزنودا از دور بوه کوه هوایی ارت ای ایون مهوارت باشود. همچنوین در نظور گورفتن زموان برای خوبی های ایده

 در انودتو موی باشوند، داشوته سورگرمی و تفوریح و بزننود قدم دونفره صورت به و باشند باهم روزمره های درگیری

 .نماید کم  رابطه مطلوب نیهداری

 سیام 

 تشوکیل ار دییوران بوا انسوان پیونود اولیه مبنای و است انسانی کمال و هویت شالوده اساس و فردی بین ارتباطات

 غیور ارتباطوات هک است لیحا در این. شودمی روابط کیفیت بهبود و افراد شکوفایی موجن مؤثر ارتباطات .دهدمی

 برقراری ارتباط ارد،دانسان موجودی اجتماعی است و نیاز به ارتباط با همنوع  شود.می شکوفایی انسان از مانع مؤثر

های کالمی و غیرکالموی اسوت، یعنوی ارتباط فرایند ارسال و دریافت پیام .مؤثر مهارتی است که باید آن را آموخت

ا راحساسوات دییوران های خود را ابراز کرده و افکوار و فرایندی که از طریس آن، افکار، ع اید، احساسات و هیجان

 کنیم.دریافت می

 

 تووان از انتظوارات می یوانب. بورای داردروابط صومیمانه  برقراریمهمی در  ن شها و انتظارات خواسته بیان

 استفاده کرد. «...ام این است کهخواسته»، «...انتظار دارم که » هایی مانندجمله

  .بیان احساسات در روابط بین فردی اهمیت زیادی دارد 

 ها را به هوم نیز زوج و رنجش دلخوریابراز به هم نزدی  شوند. ها شود زوجباعث می ابراز عشس و عالقه

  کمرنگ و ضعیف شود. هاشود که پیوند بین آنکند و مانع از این مینزدی  می

 سوتفاده از ا ،د. بهتورین روش درخواسوت کوردنبه راحتی را مطرن کنی از همسرتان را های خوددرخواست

 است. کنم و...کلماتی مثل لطفاً، خواهش می

 جزئیوات بیوان ابو .کنید بیان واضح و روشن گوییدمی را آنچه .نکنید صحبت هم سر پشت و مداوم طوربه 

 .نکشید درازا به را صحبت کنندهخسته
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 دارد آن به افراد و احترام حریم رعایت به بستیی ارتباط و حفظ برقراری.  

 سو تفاهم نموج همین گاه و کنندمی پیروی خودشان خاص زبانی قواعد از گفتیو هنیام به مردان و زنان 

 بوه موردان .شوود کمحوا سوکوت شان بین گذارندمی کمتر و کنندمی هم از بیشتری سؤاالت زنان .شودمی

 بوا یوا کورده بلنودتر را صدایشوان کننودمی سوعی دشو قطع م ابل طرف توسط حرفشان اگر صحبت هنیام

 .کنند اعالم را خود ناراحتی سکوت

  اید تو ب»مثال:  د. برایافراد می شوباعث بروز سو تفاهم و تنش در روابط  «نباید»و  «باید»استفاده از کلمات

 «. تو نباید دیر برسی«»به من کم  کنی

 ماننود:  د؛ه کنیواسوتفاد« بهتر نیسوت»، یا «است بهتر»از جمالت:  ،«نباید»و « باید»کلمات استفاده از  به جای

 «در جریان بیذارید؟ تأخیر، من رااز  بهتر نیست قبل»

 کنید، حضور ذهن داریود و کنید، نیاه میدهید توجه میگوش دادن با شنیدن متفاوت است. وقتی گوش می

 ستید.دهد که در حال گوش دادن همی وینده نشانای شما هم به گهای چهرهحالت

 گرم پرسیاحوال و سالم مثل باشید خوبی کنندهشروع ارتباط، در کنید سعی  

 نکنید قطع را یکدییر حرف ،گفتیو هنیام. 

 کنید پرهیز زیاد چینیم دمه و گوییپراکنده از ،گفتیو هنیام. 

 و کنودمی احسواس آنچوه و گفتوه آنچوه کردن بازگو دادن، بازخورد ،(بازجویی حالت به نه) کردن سوال با 

 اهمیوت ماش برای هایشصحبت و دارید توجه او به که دهید نشان م ابل، طرف هایصحبت کردن خالصه

 .دارد

 یوا کوردن سووال فرصوت شنونده که شوید مطمهن و کنید بیان واضح را خود مطالن کردن، صحبت هنیام 

 . دارد را کردن نظر اظهار

 بییرید نظر در را او احساسات و دهید قرار شنونده جای را خود گفتیو، هنیام. 

 و ایموا ،هورهچ حرکات بدن و حالت کردن، نیاه) مانند غیرکالمی هایروش از برکالم، عالوه گفتیو، هنیام 

 .کنید استفاده خوبیبه...( و اشاره

 شوما ابو خوشوحالم) ماننود کنید، استفاده جا به و مناسن تحسین و تمجید از خوب ارتباط ی  ادامه برای 

 ...(.و مواف م شما نظر با هم من – آفرین -گفتید خوب خیلی -شدم صحبتهم

 ،بیوو -سوتیه بچوه هنووز -فهموینمی اصوالً تو) مانند کنید؛ خودداری دییران توهین و سرزنش از تح یر 

 ...(.و بزنه حرف بزرگترت

 خوودداری طورف م ابول هایاتهام بودن غلط اثبات برای تالش از پرخاشیرانه، رفتار و توهین با م ابله در 

 و نکنید برقرار چشمی تماس نزنید، لبخند یعنی. کنید استفاده انتخابی توجهیبی از تنها و( نکنید دفاع) کنید

 .دهید ادامه انخودت کار به

 طووراین کوردی،نمی را کوار ایون اگور) ماننود کنید؛ پرهیز گوینده، رفتار مورد در قضاوت از ،گفتیو هنیام 

 .«کنیم مرور دییر باری  را لهمسا بهتره»: بیویید توانیدمی، ...(و بوده خودت ت صیر -شدنمی
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 ت ویت در... و نوشتن نامه زدن، تلفن مانند ارتباطی ابزارهای دییر از حضوری، ارتباط امکان عدم مواقع در 

 .کنید استفاده دییران با خود ارتباط

 (. و جا به شوخی) مانند بییرید؛ کار به عمل در و شناخته را خود ارتباطی هایمهارت و هاتوانمندی... 

 دختور زیوزم،ع پسرم،) مانند بزنید؛ صدا زیبا پسوندهای و کوچ  اسم با را خود دوستان یا و خانواده افراد 

 ...(.و گرامی همسر گلم،

 یست؟ چ شما نظر: مانند) د؛کن صحبت خودش درمورد تا کنید تشویس را طرف م ابل و باشید خوبی شنونده

 ...(.و بیو را احساست کنید؟می فکر چه شما

  فرزندآوری

 

 یلتما این. است انسانی هر تجربیات ترین بدون تردید فرزند آوری و پدر و مادر شدن یکی از پر احساس 

 .باشد می ضروری ها است و برای تداوم نسل و ب ا  انسان فطری

 است یسرم الزم های الزم است بدانید در سنین باالتر نیز احتمال بارداری و فرزندآوری سالم با مراقبت . 

 سیام 

 نخسوتین. اندکرده تررا مستحکم پیوندشان که است زوجینی میان و زندگی عشس معجزه از دییری نشانه نوزاد، تولد

 تولدی کوه جشن اولین آورد،می در که نخستین دندانی دارد،برمی که قدمی اولین آورد،زبان می به کودک که ایکلمه

زوجوین  کوه اییهودای بهتورین از یکوی .آینودمی شومار به زناشویی زندگیعطف  ن اط از ... و شودمی گرفته برایش

 تغییورات یبورا بنوابراین بایود اسوت؛ فرزنود تولود کننود، را مسوتحکم پیوندشوان و بدهنود یکودییر بوه توانندمی

 .شوید آماده خواهد کرد ایجاد شما زندگی روش در تولد فرزند که ناپذیریاجتناب

 بوه و یبارورفرصت  بارداری، آغاز پیش ازمضر  عوامل از و اجتناب ورزش سالم، غذایی رژیم پیروی از با 

 .آورید دست به را سالم فرزند آوردن دنیا

 کنید ریزیبرنامه برای آن و گفتیو شدن با همسرتان داربچه تان برایهایایده و انتظارات درباره.  

 کنید مراجعه پزش  به نشدید، باردار تالش، سال ی  از پس اگر.  

 و زن بایود نابواروری درموان برای بنابراین باشد؛ داشته دالیل زنانه هم و مردانه دالیل هم تواندمی ناباروری 

 .شوند دو بررسی هر شوهر،

 درموان پوس از توانندمی بیشتر زوج ها دارد و بستیی زوجین مشکل نوع به ناباروری روش درمان انتخاب 

 .شوند فرزند صاحن

 دهید افزایش را باروری توانید احتمالمی وزن کاهش و کردن ورزش با دارید، وزناضافه اگر. 

 آورد دنیا هب را سالم خود نوزاد بتواند تا شودمی مادر تندرستی بهبود و حفظ سبن بارداری از ورزش پیش.  
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 ادرمو ف ورات سوتون و مفاصول از کوه عضالتی شود شدن نیرومند سبن تواندمی بارداری، حین در ورزش 

 کنند. می حفاظت

 است مردان ناباروری اصلی عوامل از یکی کشیدن، سییار.  

 اسپرم شود تولید توانایی کاهش سبن مردان، در تواندمی الکل. 

 دهدمی افزایش را جنین س ط احتمال زوجین، کشیدن سییار. 

  هنود توا دبارداری اداموه بهتر است زنان مصرف اسید فولی  را قبل از بارداری شروع و تا سه ماهه نخست

 .بارداری سالم تری را تجربه کنند

 

  روش های هورمونی سیشگیری از بارداری عوارض 

 افزایش وزن 

 لکه بینی وخونریزی بین قاعدگی ها 

 حساسیت پستان ها 

 سردردهای خفیف 

 تهوع 

 عوارض آمپول های ترکیبی سیشگیری از بارداری 

 سردرد و سرگیجه 

 حساسیت پستانها 

  خفیف وزنافزایش 

 آکنه 

 افزایش بروز افسردگی و اضطراب 

  کاهشHDL  نسبت کم شدن وHDL  بهLDL 

 کم شدن م دار و تعداد روزهای خونریزی قاعدگی 

 عوارض آمپول دسو مدروکسی سروژسترون) آمپول سه ماهه( 

 ( آمنوره و  لکه بینی،اختالالت قاعدگی)خونریزی نامرتن 

 افزایش وزن 

 ساس شدن پستان هاح 

 عوارض آ یو دی 

  قاعدگیهنیام افزایش خونریزی و درد 

 قاعدگی ها نخونریزی نامنظم و لکه بینی بی 

 افزایش ترشحات واژینال 

 کرامپ شکمی 
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 پیشگیری از سقط

 

  جنین انسان، موجودی محترم به حساب می آید و حتی اگر از راه نامشروع ایجاد شده باشد دارای حرمت و

مالی... برخوردار است. از مهم تورنن حقووق جنوین، حوق حیوات آن و نیوز از حقوق قانونی حیات، 

برخورداری از سالمت جسم است و هرگونه انجاد جرح و نقص عضو  غیور اخالقوی و غیور شورعی 

 است. ماننقبل از زانادنده گرفتن حیات جنین  یبه معن محسوب می گردد. از انن رو، سقط

 و انن عمل را به عنووان  طور مطلق مورد نکوهش بوده استبه  "عمدی سقط"ما،  یدر فرهنگ باستان

 Spontaneous) اسوت «یخودبوه خوود» یگواه جورم موی داننود. سوقط "قتل وارث خانواده"

abortion )اسوت کوه  «طبوی» یگاه ،ردیگ یرا در بر م نیکه خود علل مختلف مربوط به مادر و جن

و نا عدم تدوام حیوات وی عالج  لقاب رشرانط غیی با تولد نوزاداز  یریشگینجات جان مادر و س یبرا

از  یاریهماننود بسو راننوا یاسوالم یدر جمهوور( Criminal) نیجنوا یسقط هابعد از تولد است. 

در شورع مقودس  سوقطنوع  ننا .است یرقانونیو غ یعلمریغی، طبریغکامال  جهان شرفتهیس یکشورها

و  یاجتمواع یدر حوزه هوا نیشود و عامل و عوامل آن همچون قاتل یم یاسالم حرام و قتل نف  تلق

 :شوند یقضاوت م نی،قضا

   ر دجرم محسوب و به مجازات مقرر   624و  622، 623قانون مجازات اسالمی و  ماده  306طبق ماده

  . قانون مجازات اسالمی مرتکب محکوم خواهد گردند 721الی  716مواد مذکور و مادتین 

  نوع مم نیسقط جن.... "انون و قرار دادن روی میز خدمت همه مراقبین سالمت به شرح ذنل: ق 56ماده

و حوب  و  هنوو طبق قانون، موجب مجازات اسوت و د باشدیم یجنبه عموم یبوده و از جرائم دارا

 یهامجازات -)کتاب سنجمی( قانون مجازات اسالم720( تا )716بر اساس مواد ) یابطال سروانه سزشک

 "شودیقانون انجام م ننو بازدارنده( و ا یرنتعز

 را فوراهم  نیسقط جن لنماده وسا ننز مراحل اادارو فروش، خارج  انماما  انچنانچه سزشک  -4بصرهت

 ،یسالما( قانون مجازات 624عالوه بر مجازات مقرر در ماده ) ندننما نیمباشرت به اسقاط جن انسازند 

 ".ستیتکرار ن ازمندیجرم ن ننشود. تحقق ا یابطال م شاننا تیسروانه فعال

    هیولع تیوارتکاب گسترده جنا"و قرار دادن روی میز خدمت همه مراقبین سالمت به شرن ذیل:  61ماده 

ه بوه که موجون ورود خسوارت عمود یاعلم به تح س آن، به گونه ای جهیبه قصد نت نیجن یجسمان تیتمام

المی ( قانون مجوازات اسو286گردد، مشمول حکم ماده ) عیمادران در حد وس ایها  نیجن یجسمان تیتمام

 گردد. می 1/2/1392مصوب 

 علم بوه  ایو  عیخسارت عمده در حد وس رادیرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اه -1یالحاق تبصره

جه د، با تونباش ییرید ینمشمول مجازات قانو یموثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکاب

 . شودیم کومشش مح ایدرجه پنج  یریجرم، مرتکن به حبس تعز انباریز جینتا زانیبه م
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 نوان به طور گسترده دارو، مواد و وسائل س ط غیرقانونی جنین را فراهم و عهرکس به هر  -2یالحاق تبصره

ن فعال و یا در چرخه تجارت س ط جنی دییا معاونت و مباشرت به س ط غیرقانونی جنین به طور وسیع نما

درجوه دو، بوه  یریوتعز اتعوالوه بور مجواز الذکر نباشود،که مشمول ماده فوق یو یا موثر باشد در صورت

 .یرددیمعادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم م ین د یپرداخت جزا

 بوه  ،یافتیدر ین د یعوائد آن به همراه جزام مصادره شده و اموال و وسائل حاصل از ارتکاب جر -تبصره

زش در اختیوار وزارت بهداشوت، درموان و آموو ،یشده و پس از درج در بودجه سنوات زیحساب خزانه وار

 پزشکی قرار می گیرد تا در جهت درمان ناباروری هزینه گردد.

   حودود ساالنه جهان است. در یقابل قبولریس ط در حد غ نوع دوین ا بررسی علمی کشور حاکی از افزایش 

و  یطبوریغ یهوا سو طمنجر بوه  هایباردار نیاز ا ونیلیم 25دهد که  یدر سال رخ م یباردار ونیلیم 213

در  عووارض و مورگکه منجر به بوروز  شودیو آلوده انجام م یرسمریغ یها در محل ای یتوسط افراد ناش

 لیمختلف تشوک یایران باردار را بر حسن جغرافدرصد از مرگ ماد 7/4-2/13 نیب. این رقم شود یمادر م

زن  1000موادر از هور  7-4/7شودن  یو عوارض آن منجر به بستر یطبریغ یس ط ها نیو همچن، دهد یم

اسوت کوه  یهنبد ،شود یم شتریزن ب 1000 یمادر به ازا 10سقط ها از  هیکل یرقم برا ننا. دنشوی م

 یعیوسو یابعاد اقتصاد ،شودیشدن م یبا عوارض آن که منجر به بستر همراهاز سقط  یمرگ مادر ناش

 :عوامل منجر به عارضه و مرگ عبارتند. شود یمردم منتقل مو جیب  یآن به بودجه عموم ردارد که با

انجوام  نادرسوت میصمعمدتا به دلیل ت ... کهو  یکم خون، تروما، عفونت ی،زنخونر ،هیکل نیاز نارسا

با روش های استفاده از داروها . متاسفانه در شرانط غیر بهداشتی و است یرقانونیغ ندنفرآ کنسقط در 

و آن هم از  وسانل و نا شواند موواد شووننده و  ناز راه واژ یموضع انو  یقنو تزر یخوراک مختلف؛

گاهی فراوردهای حیوانی ...هست که عوارض جدی تر گرنبانگیر فرد و خانواده وی می شود. معضول 

بزرگتر در نظام سالمت سواد سانین سالمت زنان و خانواده ها و در عین حال نبود فضای فرهنگی سالم 

که فرد با همه آسیب های سقط به مراکز مراجعه می کند اما شکانات غیر واقعی است و مسیر درمان را 

 منحرف می نماند.

  درصد از بارداری ها منجر بوه  30سال نشان داده است به طور طبیعی، فقط  80مطالعات متقن در طی

درصد از انون بوارداری هوا بوه دلیول عودم آمواده بوودن رحوم  آنودومتر  70تولد نوزاد می شود و 

(endometrial receptivity.منجر به بارداری موفق و تولد نمی شوند )  کمتر ارگانی در بدن انسان

 انه در طی سال های بواروری فورد بوازمانند آندومتر   النه خارجی رحم می توان نافت که بطور ماه

ترمیم شود.  باروری انسان کامال وابسته به انن بازترمیم آندومتر در هور سویکل بواروری اسوت. انون 

حقیقت علمی است که سذنرش آندومتر سیش شرط مهم فرانند باروری انسان و النه گزننوی جنوین در 

رو هر گونه آسیب بوالقوه آنودومتر،  . از انن(Hum. Reprod. Update, 2015, 2019)رحم است 

بعدی باروری کاهش می دهد. حتی در س ط خودبخودی هم با توجه به  روند ترمیم و سذنرش را در دوره
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زمان حاملیی و نوع مداخالت، ایمنی باروری زن مختل می شود. متاسفانه شواهد اخیور دال بور رشود روز 

ستکاری هوای عمودی و غیور بهداشوتی افوزایش موی افزون س ط عمدی هستیم و چنین عوارضی بدنبال د

طوی  (Dilation & curettage(. دستکاریهای طبی کورتواژ )Hum. Reprod. Update. 2014یابد)

س ط خودبخودی، س ط طبی و  س ط عمدی منجر به نازک شودن آنودومتر و اشوکال در بواروری زن موی 

در بواروری در تاریخچوه خوود عمودتا سواب ه  نماید. مطالعات متعدد مت ن نشان داده اند زنوان بوا مشوکل

 جادیتواند به ا یها م یدر باردار ژهیآندومتر به و هیدر ال نیهر گونه آس دستکاری طبی/کورتاژ را داشته اند.

توانود  یمو یچسوبندگ نیو. اندینما نیشود و حفره رحم را تخر الیومتریسطون م نیب یو چسبندگ بروزیف

خواهود  یمنفو ریبر مهواجرت اسوپرم تواث نیو همچن دینما یرحم را مختل م یرندگیو پذ نیجن ینییزیجا

عارضوه  ،جفت یاحتمال چسبندگ. در صورت بارداری، (Reprod. Biomed. Online. 2016 )گذاشت

افوزایش موی یابود. عووارض عموده سو ط  ومتریبا م یجفت یپرزها میتماس مست  یلبه دلخطرناک مامایی 

نابجا و س ط خودبخودی و مرده زایی  و زایمان زودرس و  نوزاد کم وزن و وزن ناباروری ثانویه، حاملیی 

مداخالت دارویوی و  .کم هنیام تولد  ؛ خطر سرطان پستان؛ اختالل روانی )افسردگی، ... ( و مرگ زودرس

م، استفاده از پروستاگلندین ها همانند میزوپروستول؛ با عوارض نواقص مادرزادی، تولد زودرس، پارگی رح

خونریزی خطرناک رحمی و عفونت می شود و استفاده مکرر آن شانس باروری را در زنان کاهش می دهد 

( و  FDA,2018و در بارداری های بعدی هم احتمال زایمان زودرس ، مرده زایی و ... افزایش موی یابود )

 در صورت تکرار س ط بیش از دوبار احتمال این عوارض افزایش می یابد.



ایرانسالخوردهمیشود
سالمندي به فرایندهاي آرام و پنهان زیست شناختي اطالق مي گردد كه با افزایش 
سن سبب تغييرات مخربي در ساختارهاي بدن شده و موجب كاهش عملكرد آنها 
مي شود در مورد سن به اوج رسيدن این فرایندها اختالف نظر بسياري وجود دارد.  
از سال 1999، كميسيون جمعيت و توسعه سازمان ملل شصت سالگي را به عنوان 
آس��تانه سالمندي در نظر گرفته است كه هر روز افراد بيشتري در جهان به آن مي 
رسند. منظور از س��المندی جمعيت، افزایش نسبت تعداد افراد 60 ساله و بيشتر به 
ازای هر 100 نفر جمعيت زیر 15 سال است كه به دو دليل اصلی صورت می گيرد. 
یكي به دليل كاهش نرخ باروری )متوسط تعداد فرزندان یک خانواده( كه موجب 
كاهش جمعيت زیر 15 سال می شود و دیگري افزایش متوسط طول عمر و اميد به 

زندگی كه تعداد افراد باالی 60 سال را 
بيشتر خواهد كرد. 

در این بين كش��ور ما ه��م در معرض 
سالمند شدن می باشد. بطوری كه اگر 
نرخ باروری تا س��ال 1430 ميزان فعلي 
وضعيت رش��د سالمندي سير صعودي 

خواهد داشت.
و این بدان معنی است كه تا سال 1430، 
ح��دود 30% جمعي��ت را افراد مس��ن 

تشكيل خواهند داد. 

آیندهسالمندیایراندرمقایسهباجهان
طبق آمارهای س��ازمان ملل در س��ال 2012، كشور ایران در س��ال 2050 ميالدی 
)1430 شمس��ی( جزء پيرترین كشورها و از ميانگين س��نی جهان، آسيا، آمریكا، 
كانادا، آمریكای التين و رژیم صهيونيستی هم پيرتر خواهد بود. این در حاليست 
كه در زمان انتشار این آمار )2012( ، كشور ما با نسبت سالمندی 8% جزء جوانترین 

كشورها بوده است.
از آنجا كه در جامعه ي سالمند نسبت افراد در سن باروري به شدت كاهش مي یابد 
به ط��وري كه دیگر نمی تواند كاهش جمعيت ناش��ي از مرگ و ميرهاي جامعه را 
جبران نماید این موضوع عالوه بر كاهش جمعيت با ایجاد یک دور معيوب،  سبب 
كاهش بيشتر نسبت متولدین و تشدید مشكل سالخوردگي در جامعه شده و تجدید 

نسل را دچار ضعف شدید مي نماید.

 پیامدهای سالمندی جمعیت
تامیناجتماعیوبیمهبازنشستگی

از پيامدهای منفی سالمندی جمعيت، افزایش بار تكفل جامعه می باشد. ازدیاد انبوه 
بازنشستگاني كه سهم توليدي آنها تقریباً صفر است فشارهاي اقتصادي زیادي به 
دولت وارد مي كند زیرا نسبت سالخوردگان به جمعيت در سنين كار افزایش خواهد 
یافت و از س��ویی، شمار افراد مستمری بگير بازنشسته و از سوی دیگر شمار افراد 
س��المند نيازمند به حمایت باال خواهد رفت. این دو عامل موجب خواهد ش��د كه 
بار مالی صندوق های بيمه بازنشستگي افزایش یافته و به احتمال زیاد موجب بروز 
بحران های مالی شود. به عبارت دیگر درحاليكه ميزان نيروی كاردرسالهای آینده 
كاهش می یابد،تعداد مستمري بگيران روند افزایشي خواهد داشت كه این مسئله از 
یكسو موجب كاهش منابع دریافتي صندوق )حق بيمه ها( و از سوي دیگر موجب 
افزایش مصارف صندوق می گردد. این امر ممكن اس��ت اتخاذ راهكارهایی مانند 
افزایش س��ن بازنشستگی و یاكاهش ميزان بيمه بازنشستگی را ضروری سازد و به 
دنبال آن نارضایتی بيمه ش��دگان و مشكالت و بحران های  اجتماعی و سياسی را 

موجب شود 

اقتصاد
با سالمند شدن جمعیت به علت كاهش تعداد متوسط فرزندان خانواده ها، كشور 
با یکی از مهم ترین پیامدهای منفی اقتصادی یعنی كاهش نیروی كار كه از آن به 
عنوان جمعیت فعال یاد می شود، روبرو خواهد شد. در نتیجه از شمار مالیات 
دهندگان در س��طح كالن  و حق بیمه پردازها در س��طح خرد كاس��ته می شود 
و  موج��ب كاهش درآمد دولت و همچنین درآم��د صندوق های بیمه به ویژه 
سازمان تامین اجتماعی خواهد شد. از طرف دیگر كاهش نیروی كار و افزایش 
اف��راد مصرف كننده، كاهش تولید ناخالص داخلی را موجب می ش��ود و آنگاه 

اثرات منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت كه از جمله می توان كاهش صادرات 
محصوالت صنعتی، افزای��ش واردات، كاهش ذخایر ارزی و در نتیجه افزایش 

بدهی های خارجی را پیش بینی كرد. 

بهداشت،درمانونگهداری
بخش بزرگي از فشارهای سالخوردگی جمعیت مربوط به هزینه هایي است كه 
جامعه باید براي حفظ سالمتي س��المندان صرف كند محققین ایراني با توجه 
به تجارب كش��ورهاي دیگر در زمینه هزینه هاي س��المندي در مورد افزایش 
تصاعدي این هزینه ها در ایران هش��دار داده اند. افزایش این هزینه س��رباري 
از آن جه��ت وضعیت وخیم تري مي یابد كه جمعیت فعال انگیزه كمتري براي 
نگاهداري ازسالمندان دارند و مخارج درماني سالمندان باالتر از كودكان است. 
باید در نظر داشت كه شکاف نسلی و گسست فرهنگی هم به این موضوع دامن 

می زند.
از آنجا كه نسل جوان وظیفه حمایت نسل سالمند را برعهده دارد، عدم تعادل 
ایجاد ش��ده در سالهاي آتي باید یکي از بزرگترین نگراني هاي سیاستگذاران و 
دولتمردان باش��د. در ش��رایط فعلی با وجود اینکه هر پدر و مادر پیری از نسل 
گذش��ته معموالً تعداد 4 تا 6 فرزند دارند، به س��ختی مورد حمایت و مراقبت 
ق��رار می گیرند. حال باید تصور كرد كه والدین در خانواده هایی كه یک یا دو 
فرزند دارند در سالهای آینده چگونه تحت حمایت قرار خواهند گرفت؟ عالوه 
بر این، با افزایش تعداد سالمندان، میزان هزینه هاي درماني و تامین اجتماعي نیز 
افزایش مي یابد كه مضاف بر محدودیت هاي منابع مي باشد. یافته ها نشان مي 
دهند در مورد مراكز، تا سال 1430 به سه برابر تخت هاي بیمارستاني، پنج برابر 
مراكز فیزیوتراپي و چهار برابر آزمایشگاه هاي موجود در ایران، نیاز خواهد بود. 



هواالرشید

ایران و بحران سالمندی

از طرفی تا آن سال ایران به تربیت سالیانه چند صد متخصص طب سالمندي، 
هزاران میلیارد ریال براي درمان فقط سالمندان دیابتي و بخشي بزرگ از بودجه 

جاري براي آموزش های پیشگیرانه نیاز خواهد داشت.

اجتماعی
وقتی درصد افراد مس��ن در جامعه ای افزایش یابد به موازات آن عالقه به محافظه 
كاری بيشتر و نوعی وابستگی به سنت های اجتماعی پيدا می شود. پيدایش محافظه 
كاری و مقاوم��ت در برابر تغييرات، موجب درجا زدن و عقب ماندگی می ش��ود. 

همچنين ریس��ک پذیری در چنين سنينی 
كاه��ش یافت��ه و ما ب��ا جامع��ه ای كه در 
ابداع و پذیرش ن��وآوری و اصالحات، از 
خود ضعف نش��ان می دهد روبرو خواهيم 
شد. نباید فراموش كنيم كه رشد علمی و 
نوآوری ها و موفقيت های امروز كشورمان 
در عرص��ة دانش و ورزش و توليد به دليل 
كثرت نس��ل فعلی جوان است و با كاهش 
نس��بت جوانان، تداوم ای��ن توفيقات بعيد 
خواهد ب��ود.  همچنين س��المندان دارای 

انتظارات خاص خود هس��تند كه از آن جمله می توان به ارزش دادن به جایگاه و 
منزلت آنها، ارج نهادن به تجربياتش��ان، فراموش نشدن و توقع عشق و تعلق خاطر 
به آنها در قبال یک عمر زحماتشان اشاره كرد كه حتی در صورت تأمين نيازهای 
اقتصادی، همچنان باقی اس��ت و بای��د مورد توجه جدی در س��اختارهای جدید 

اجتماعی قرار گيرد. 

کشاورزی
بدیهی اس��ت كه برای گس��ترش و توس��عه بخش كش��اورزی، به عنوان یكی از 
محورهای توس��عه اقتصادی و اجتماعی، در كش��ور ما  به مجموعه ای از نيروهای 
خالق، آموزش پذیر، ریسک پذیر، پویا، شاداب و ... نياز است. این ویژگی ها نيز 
اغلب در جوانان بسيار بيشتر از سالمندان وجود دارد. شاغالن در  بخش كشاورزی 
در س��ال های اخير به طور قابل مالحظه ای به سالخوردگی گرایيده اند.  مهاجرت 
روس��تا به شهر از مهم ترین دالیل سالخوردگی شاغالن بخش كشاورزی در كنار 
كاهش نرخ باروری است و درصد اشتغال جوانان در این بخش بسيار پایين می باشد 
مهمترین نتایجی كه سالخوردگی جمعيت بخش كشاورزی به دنبال خواهد داشت 

عبارت اس��ت از: كاهش بهره وری، به خطر افتادن امنيت غذایی، وابستگی كشور 
به مواد غذایی و نياز به واردات این مواد از خارج، عدم پذیرش نوآوری و فناوری 

نوین در عرصة توليدات كشاورزی و دامی 

امنیت
جمعيت یک كشور با قدرت دفاعی و امنيت آن كشور در ارتباط است. هرچند به 
دليل پيشرفت هایی كه در زمينه توليد ابزار و ادوات جنگی به وجود آمده، توجه به 
ساختار جمعيت در موضوع امنيت ملی به نسبت سال های گذشته كم رنگ تر شده 
اس��ت، ولی همچنان این موضوع -به خصوص برای كشور ما كه دارای موقعيت 

خاص سياسی است- اهميت باالیی دارد. 
به عبارت دیگر، جمعيت و س��اختار آن به عنوان یكی از مهم ترین ش��اخصه های 
قدرت ملی به حس��اب می آید، زیرا پوش��ش مرزهای جغرافيایی نيازمند نيروهای 
جوان است و پيری جمعيت تهدیدی جدی برای امنيت كشور محسوب می شود. 
امروزه در جنگ های مدرن تعداد افراد جمعيت كشور نه تنها از جنبه توليد نيروی 
نظامی متشكل و فعال مهم است، بلكه به عنوان پشتيبان نيروهای نظامی و تكيه گاه 
قدرتمند ارتش ملی در دفاع از خانه و كاشانه، تجهيز ارتش و تغذیه آن و بسيج ملت 

اهميت فوق العاده ای دارد.

 تهیه و تنظیم:
شورای عالی انقالب فرهنگی



































































































محتوای آموزشی
قانون حمایت  از خانواده و جوانی جمعیت

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

(دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت)



.  کم خواهد شدنیروهای سالمند و کهنسال جامعهبه نسبت نیروهای جوانکاهش زاد ولد، با 

استنرخ رشد یکی از مهم ترین مؤلفه های جمعیتی 

.رشد جمعیت کشور و به تبع آن استان گیالن روندی کاهشی داردنرخ 

است؛ رسیده 0.01و در گیالن به 0.7درکشور به 1400درسالبوده و 0/4و در استان 1/24درکشور 1395سالنرخ رشد درسرشماری

.  گوشزد می کندرا جمعیتجدی بودن بحران کاهش که 

به دنیا می آورند که اگر( ساله49تا 15) باروری سنین در فرزندان زنده ی است که  زنان واقع تعداد متوسط : نرخ باروری کلی

.رخ خواهد دادپدیده سالمندی باشد، (2.1)کمتر از سطح جانشینی

مداوم و مستمر باروری کمتر از حد جانشینی است کاهش جمعیتیتغییرات جمعیتی شده ایم، مشخصۀ اصلی این دورة جدید تحوالت از گیالن وارد مرحلۀ جدیدی در 

.  که این موضوع به منفی شدن رشد ساالنۀ جمعیت در آینده و بروز مسائل مهم و نوظهور جمعیتی منجر خواهد شد

یت خواهد شد و پایدار باشد سبب بروز برخی مشکالت بزرگ از جمله بحران سالمندی  برای ساختار سنی جمعاگر مداوم پایین و زیر سطح جانشینی باروری -

:بحران سالمندی می تواند مشکالت بسیاری را به بدنه یک جامعه وارد کند از جمله 

و مشکالت شدید تامین اجتماعی( برابر4/5هزینه بهداشت و درمان یک سالمند )کاهش نیروی کار، بهداشت و درمان 



ناباروری

:تعریف

ازاستفادهعدمودارشدنبچهبهتمایلعلیرغمزوجینکهگیردمیقوتزمانیناباروریاحتمال◦

حولهفتهدربارسهتادو)شدنبارداربرایمنظمجنسیتماسداشتن،بارداریازپیشگیریهایروش

.نگردندبارداریکسالازپس،(گذاریتخمکزمان

میشودگرفتهنظردرماه6سال،یکجایبهدارندباالتروسال35سنکههاییخانم◦



:شیوع

.استجهانیشایعنسبتاًمشکلیکناباروری◦

.شودمیمشاهدهزوجیندرصد15تا10درمعموال◦

:1398سالدرایراندرشدهانجاممطالعهآخرینبراساس◦

باشدمیدرصد20/3ایرانییهازوجدرکلیناباروریعمریشیوعماکشوردر◦

.کنندمیتجربهراثانویهیاواولیهناباروریازنوعیهرخودعمرطولدرایرانیزوج115,683,2کشورکلدر◦

.استدرصد15/3کشورکلدرازدواجهردرایرانیزناندرثانویهودرصد11/9اولیهناباروریعمریشیوعمیزان◦
شیوع عمری ناباروری اولیه براساس تعریف کلینیکال◦

در مورد خانم )ماه از زمان قصد بارداری رخ داد بارداری اتفاق نیفتد12در هر ازدواج، در خانم های بدون سابقه بارداری، پس از ◦
(ماه لحاظ می شود6سال و باالتر 35های 

شیوع عمری ناباروری ثانویه براساس تعریف کلینیکال◦

ماه از زمان قصد 12در هر ازدواج، در خانم های با سابقه حداقل یکبار بارداری، در مورد بارداری های دوم و پس از آن، پس از ◦
(ماه لحاظ می شود6سال و باالتر 35در مورد خانم های ) بارداری رخ داد بارداری اتفاق نیفتد



:علل

مسندراندومتریوز،همچونعواملی.اندشدهشناساییناباروریبهابتالخطرعواملعنوانبهمتعددیعوامل◦
ایجادورینابارتوانندمیزناندرزودرسیائسگیواندومتریالهایپولیپرحم،فیبرومکیستیک،پلیتخمدان

از.ندهستمطرحناباروریخطرعواملعنوانبهنیافتهنزولبیضهواریکوسل،همچونمواردینیزمرداندر.کنند
.نیستندتاثیربینیز...وشغلیمواجهاتودخانیاتمصرفچاقی،سن،نظیرعواملیطرفی

نشدبارداردراشکالبراستممکندوهریازوجین،ازیکهربهمربوطعواملکهاستضرورینکتهاینذکر◦
دانستزنانهعللازناشیفقطراناباروریتواننمیوباشدمیدوهرشوهر،وزنمشکلناباروری.بگذارندتاثیر

رارقالزمآزمایشومعاینهبررسی،موردبایددوهرشوندمیمواجهناباروریمشکلبازوجینکهوقتیواقعدر
.گیرند



:زندگیسبک
اینهببایداماکنندمیتغییرزمانطولدرعواملازبرخیوهستندانسانکنترلازخارجعواملاینازتعدادی◦

نترلکقابلزندگیشیوهبهبودوخودازمراقبتطریقازعواملاینبیشترخوشبختانهکهداشتتوجهنکته
یبرخ.شوندمیناباروریدرمانهایروشموفقیتافزایشحالعیندروناباروریخطرکاهشبهمنجروهستند

:شوندمیدادهتوضیحادامهدرمهمعواملایناز

کاهشابهاخانمدرویژهبهمسئلهاین.یابدمیافزایشسنافزایشباناباروریاحتمالبدانیداستالزم:سن◦

هاانمخسنافزایشبا.شودمینمایان(مردنطفه)اسپرمکیفیتکاهشباآقایاندروتخمککیفیتوتعداد
دریرتاخوگذاریتخمکعدمزنانباالتر،سنیندرطوریکهبهیابدمیکاهشباروریقدرتوهاتخمدانعملکرد
یبارورقدرتازآقایانسنافزایشبادهدمینشانکهداردوجودشواهدیهمچنین.کنندمیتجربهراقاعدگی

25مردانبرابر5سال45باالیمرداندرهمسربارداریبراینیازموردزماننحویکهبه.شودمیکاستهشان
.استساله



اختاللوگذاریتخمکعدممشکلبااستممکندارندکمخیلیوزنیازیادخیلیوزنکههاییخانمبرخی:وزن

نیزکیستیکپلیتخمدانبیماریبهمبتالبیمارارندرصد60.گیردقرارتاثیرتحتآنهاباروریوشدهمواجهقاعدگی
هنگامدرکودکزیادوزنبارداری،دوراندیابتفشارخون،افزایشچاقی،همچنین.هستندچاقیووزناضافهدارای

رابیقلبیماریوباالفشارخوندیابت،بهابتالخطراینکهبرعالوهوزنکاهش.داشتخواهدپیدرراسزارینوتولد
اهشک.شودبرخوردارباالترینفسبهاعتمادازوداشتهخودبدنازخوبیتصورفردکهگرددمیسببدهد،میکاهش

دروزنافزایشدیگر،سویاز.دهدمیافزایشرابارداریامکانوگذاریتخمکاحتمالبدنوزندرصد10تا5متعادل
.شودطبیعیگذاریتخمکبهمنجراستممکندارندکمخیلیوزنکههاییخانمدرکیلوگرم5تا2/5حد

پزشکجویزتبربنااینکهمگر.ندارندخاصیغذاییرزیمبهنیازدارندبارداریبهتمایلزوجینکهزمانیمعموال:تغذیه
هاامینویتومعدنیموادامالح،کهانددادهنشانهابررسی.باشندداشتهمشخصیغذاییرژیمبهنیازشدنبارداربرای
رددگمیتوصیه.دهدمیافزایشرااسپرمکیفیتکلسیموفولیکاسیدروی،سلنیوم،،Eویتامین،Cویتامینمانند
براینیازموردمغذیمادهدو)کلسیموآهنجذبتواندمیچراکهدهندکاهشراکافئیناززیاداستفادههاخانم

برایسالمهایچربیروزانهخوردن.شودمیدیدهشکالتوچایقهوه،درمادهاین.دهدکاهشرا(لقاحوبارداری
.دهدمیافزایشراناباروریخطر(ترانسهایچربی)مضرهایچربیافزایشواستمهمباروریافزایش



وکردهکمکوزنکنترلبهدهد،میبهبودراخوابکند،میایجادفرددرراخوبیاحساسورزش:فیزیکیفعالیت

اثیرتتواندمیسنگینوزیادخیلیورزشباشیدداشتهیادبه.دهدمیکاهشراقلبیحمالتمانندمزمنهایبیماری
.باشدداشتهباروریبرمنفی

وزناننکشیدسیگار.استغیرسیگاریخانمیکبرابردوسیگاریخانمیکشدنبارداربرایالزمزمانمدت:سیگار

عوارضدیگروخودیبهخودسقطاحتمالافزایشسببسیگارهمچنین.گرددمیباروریکاهشباعثدوهرمردان،
مینیزشیرخوارناگهانیمرگوشیرخوارانسالمتمشکالترحمی،داخلرشدتاخیرزودرس،زایمانجملهازبارداری

دومدستدود)داردقرارسیگاردودمعرضدرمکرراولیکشدنمیسیگاربیمارخودکهزمانیحتیاثراتاین.شود
آنتموفقیاحتمالرحمیخارجلقاحازقبلماهدوحداقلسیگارترکدهدمینشانهابررسی.شودمیایجادنیز(سیگار

.دهدمیافزایشرا



باعثالکل.استممنوعوحراماجتماعیوفردیسالمتبرمنفیاثراتدلیلبهاسالمدیندرالکلازاستفاده:الکل

باعثزناندرالکلمصرفاینبرعالوه.شودمیمردانوزنانهورمونیتعادلزدنبرهموکبدسازوسوختدراختالل
.شودمیسقطاحتمالافزایشوآنکیفیتکاهشوتخمکبلوغدرتاخیر

یروتوانندمیکوکائینوجواناماریمانندمحرکیمواد:بدنسازیهایمکملواعتیادآورمحرکمواد

نیزیبدنسازهایمکمل.گذارندمیاثرجنینسالمترویمواداینهمچنین.باشندتاثیرگذاردوهرمردان،وزنانباروری
اسپرمدتولیرویترکیباتاینکهباشند(آنمشتقاتوتستوسترون)مردانههایهورمونزیادیمقادیرحاویاستممکن
.باشندداشتهتاثیرنیززنانههایهورمونتولیدرویاستممکنهمچنینوگذاشتهاثرسالم



ازاستالزملذاشودمیناباروریخطربهمنجرمحیطیوشغلیعوامل:محیطیوشغلیآورزیانمواجهات

سنگین،هنقلیوسایلبامدتطوالنیرانندگی.کنیدپرهیزمحیطیهایکنندهالودهوشیمیاییموادبامستقیمتماس
سببودشهابیضهشدهگرمسببکهشکلیبهمدتطوالنینشستنوکار.دهدمیقرارتاثیرتحترااسپرمکیفیت
کارمحلردبنشیند،جاییدرطوالنیمدتبهبایدکهاستایگونهبهمردشغلاگرلذا.شدخواهدبیضهبافتبهآسیب

تولیداستممکنتنگزیرلباسازاستفادهسونا،مدت،طوالنیداغحمام.باشدبرقرارهواجریانبایداونشستنمحلو
.سازدمواجهمشکلباراسالماسپرم

کهیجایتاشودمیتوصیهوهستندسمیاسپرمبرای...وسربحاویشیمیاییهایرنگووازلیننظیرموادازبرخی
باوهستندکنندهآلودهمواداتومبیل،اگزوزوهارنگازناشیبخارگازوئیل،.گرددپرهیزآنهاباتماسازداردامکان
.دنماینپرهیزآنهاازامکانحدتاباردارهایخانمگرددمیتوصیهجنینتکاملورشدرویمواداینتاثیربهتوجه

.هددمیکاهشرااسپرمکیفیتکهشودمیخوندرموادیافزایشسبباگزوزدوددرموجودسنگینفلزاتهمچنین
.باشندداشتهتوجهمسئلهاینبهبایدنیزمردانبنابراین



موردهاهخاندرسطوحوهالباسکردنسفیدبرایکهموادیاغلب:دیوکسینوکلرحاویهایسفیدکننده

مینیزطیمحیآلودگیسببوهستندمضرانسانسالمتبرایکلردارهایکنندهسفید.دارندکلرگیرند،میقراراستفاده
سیستمفتضعیاسپرم،تعدادکاهشناباروری،هورمونی،مشکالتسببتواندمیکلردارموادبامدتطوالنیآلودگی.شوند

زایماننانزکودکان،شیرخواران،نوزادان،.گرددهاکلیهوکبدپوست،بهصدمهرفتاری،تغییراتیادگیری،اختالالتایمنی،
.باشندمیمواداینعوارضبرابردربیشتریآسیبمعرضدرسایرینبهنسبتسالمندانوکرده

تاثیرچوندکراستفادههاآناززیرلباسنمودنتمیزبراینبایدسالمت،برکلرحاویهایکنندهسفیدتاثیربهتوجهبا◦
ورطبهسفیدکنندهموادازکههاییخانم.گردیدخواهدنیزمحیطبهصدمهباعثوداشتهسالمتبرایمالحظهقابل

.گیرندمیقرارآنعوارضوناباروریخطرمعرضدربیشترکنند،میمکرراستفاده

ازبسیاریدردیوکسین.استدیوکسیناست،کردهجلبخودبهرادانشمندانتوجهاخیرسالهایدرکهدیگریماده◦
ساختشده،سوزاندهشهریوبیمارستانیهایزبالهدرجملهاز:شودمیتولیدتصادفیصورتبهصنعتیفرایندهای
ایپدهدرومصرفباریکظروفهایپالستیکدردیوکسین....وهاکشعلف،هاکشحشرهشیمیایی،موادوپالستیک
مومساین.شودمیآزادباالییمیزانبهشود،میتهیهاستانداردغیرپتروشیمیموادازآنداخلیپوششکهبهداشتی
منتقلهمبعدهاینسلبهکهکنندمیایجادراتغییراتیوشدهواردDNAوغددیدرسیستمبدنبهورودازپسبالفاصله

گرددمیتوصیهاستانداردمصرفیکبارموادوشخصیبهداشتیوسایلازاستفادهبهتوجهلذا.گرددمی



نزدیکانزایکیمرگیاسرطانبهابتالمعادلتقریباناباروریروحیفشار.شودمیاسترسایجادسببناباروری:استرس
باباطارتدراوقاتگاهینمایند،میتجربهراناباروریازناشیروحیمشکالتواسترسکههمسرانی.شودمیگرفتهنظردر

.شدخواهندمشکلدچاریکدیگر

کتهناینبهباید.نکنندصحبتآنمورددرکهدهندمیترجیحودانندمیخصوصیموضوعیراناباروریزوجینازبرخی◦
احساساستممکناینکهدلیلبهاند،کردهتجربهراناباروریکهزوجینییاودوستانها،خانوادهباصحبتکهداشتتوجه

.باشدمفیدتواندمیباشند،داشتهیکدیگرمشابه

استرسابداشتنکاروسروتجربهنظرازمردانوزنانبین.باشدبازوراحتبایستیناباروریمورددرزوجینبینارتباط◦
تمایلدانمرحالیکهدرنمایندبیانراحتیبهراخوداسترستادارنددوستبیشترزنان.داردوجوداختالفناباروریازناشی
.کنندپنهانراخوداحساساتونمودهمشغولراخودکهدارند

ازپسودیگرمواردازبرخیدراستامکانپذیرمردیازنبرایداروتجویزطریقازوبودهسادهناباروریهایدرمانازبرخی◦
ورصبنیازمندهاروشایندرموفقیت.استامکانپذیررحمیداخللقاحمانندهاییروشطریقازبارداریزوجین،بررسی

.باشدمیحوزهاینمتخصصیننظرزیردارومنظممصرفودرمانیدستوراترعایتزندگی،سبکاصالححوصله،

رصتفتاشوددرمانسریعتروشناساییزودترباروریمشکالتشودمیباعثبارداریبهزودتراقدامباشیدداشتهتوجه◦
.نمایندفرزندآوریبهاقداممشترکزندگیشروعازبعدزوجینشودمیتوصیهلذا.نرونددستازفرزندآوریهای



:بیمهپوششودرمان
دلهرهوترسدچارنبایدنابارورزوجینوباشندمیدرمانقابلناباروری،موارداغلبعلمی،هایپیشرفتباخوشبختانه

استهداشتچشمگیریپیشرفتگذشتههایدههبهنسبتجهانروزعلمهمپایناباروریدرماننیزماکشوردر.گردند
وزهامر.استشدهمیسرکشورسراسردرناباروریدرمانتخصصیمراکزطریقازناباروریدرمانخدماتبهدسترسیو

وداردوجودناباروریدرمانپیشرفتههایروشوامکاناتباناباروریدرمانتخصصیمراکزکشورهایاستانتمامدر
هاییمهبباناباروریمراکزاغلب.نماینداستفادهایبیمهپوششباناباروریدرمانیخدماتازتوانندمیناباروزوجین
.دارندقراردادناباروریخدماتارائهبرایمسلحنیروهایودرمانیخدماتاجتماعی،تامین

.دبخشمیبهبودراناباروریهایدرماننتایجاعصابتمددهایروشازاستفادهواسترسمدیریتکهاستشدهدیده
درافراد.داداختصاصآرامشبرایرازمانیتوانمیامانمودحذفراروحیفشارهایهمهتواننمیداشتخاطربهباید
موزیکبهدادنگوشعبادت،زدن،قدممطالعه،.دهنداختصاصخودزندگیبرایرازمانیبایدمسوولیتیوشغلهر

.استآرامشبهدستیابیهایراهازدوستانباپیامتبادلوصحبتمالیم،

شودشناساییزودترباروریمشکلهرچهگفتتوانمی.استباروریمشکلبررسیبرایزودترمراجعهآخرمهمنکته
.بودخواهدآسانترآندرمانوسریعترآنتشخیص



جمعیتجوانیوخانوادهازحمایتقانوندرناباروری

نماینداستفادهایبیمهپوششباناباروریدرمانیخدماتازتوانندمیناباروزوجین

اتخدمارائهبرایمسلحنیروهایودرمانیخدماتاجتماعی،تامینهایبیمهباناباروریمراکزاغلب
.دارندقراردادناباروری

فرزندآوری به عنوان حقوق باروری افراد نابارور

:راه حل

پیشگیری(1)

(ناباروریهایدرمانبیشتراثربخشی)موقعبهاقداموزودرسشناسایی(2)



ساله دارای توانایی باروری10-54ورود خانم 

ارزیابی از نظر مشکالت باروری/ دارای معیار ورود به برنامه

کنندهمستعدعواملنظرازارزیابی•
(PCOsواندومتریوز)ناباروریشایععللنظرازارزیابی•
ناباروریبهشکنظرازارزیابی•
ناباروریازپیشگیریهایآموزشارائه•
همسربامراجعهبهتوصیهباباالترهمراهسطوحبهارجاعلزوم،صورتدر•

وسال35ازکمترسنباخانم•
یکسالازپسبارداریعدم
اقدام

عدموبیشتریا35سنباخانم•
اقدامماه6ازپسبارداری

وباشدنمیباردارحاضرحالدرکهفرزندیبدونخانم•
زمانازسالدوحداقلواستسال35ازکمترویسن
بهاقداماینکهازفارغ.استگذشتهویازدواجآخرین
استنکردهیاکردهبارداری

وباشدنمیباردارحاضرحالدرکهفرزندیبدونخانم•
زمانازماهششحداقلواستبیشتریا35ویسن
اریباردبهاقدامبدونیابا.استگذشتهویازدواجآخرین

یاسالدوکهمجردیخانم•
تهگذشویمنارکسنازبیشتر
است
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اجرای بسته خدمات درمان 

1401ناباروری در استان ازخرداد

:  در بخش دولتی

درصد10بیمارفرانشیزدرصد و 90سهم سازمان 

:  خصوصیدربخش

درصد30بیمارفرانشیزدرصد سهم سازمان و 70



اطالع رسانی

و

اقدام



:  43ماده 
تحت پوشش بیمه ای قرارگرفتن درمان تمامی زوج های نابارور

41ماده 
ـتجهی در دانشگاه علوم پزشکی و2طحســاروریــز و راه اندازی یک مرکز  تخصصــی ناـب

در استان3ســطحو

استقرار متخصصان طب سنتی در مراکز ناباروری-

42ماده
ـخیصــتشــما ی بالینــی پیشــگیری و راهنالعملــتور دســن تدوی ـان ناـب ـا اناروردرمـ ـام ادغـب ـ
ــتبهداشبکهدر شــ



فرزند تنهای من 
آسیب های تک )

(فرزندی



تک فرزندی

انی تارین تجربیاات هار انسابدون تردید فرزند آوری و پدر و مادر شدن یکی از پر احساا ◦
م اسات الز. باشدها ضروری میاین تمایل فطری است و برای تداوم نسل و بقاء انسان. است

یسار هاای الزم مبدانید در سنین باالتر نیز احتمال بارداری و فرزندآوری ساالم باا مراق ات
.  است

را تولد نوزاد، نشانه دیگری از معجزه عشق و زنادگی میاان زوجینای اسات کاه پیوندشاان◦
نخساتین کلماه ای کاه کاودک باه زباان مای آورد، اولاین قادمی کاه. مستحکم تر کرده اند

... ی شود و برمی دارد، نخستین دندانی که در می آورد، اولین جشن تولدی که برایش گرفته م
ن یکای از بتتارین هادایایی کاه زوجای. از نقاط عطف زندگی زناشاویی باه شامار می آیناد

ناابراین بایاد می توانند به یکدیگر بدهند و پیوندشان را مستحکم کنند، تولد فرزناد اساتب ب
آمااده برای تغییرات اجتناب ناپذیری که تولد فرزند در روش زندگی شما ایجاد خواهد کارد

.شوید



باه با پیروی از رژیم غذایی سالم، ورزش و اجتناب از عوامل مضر پیش از آغاز بارداری، فرصت بااروری و
.دنیا آوردن فرزند سالم را به دست آورید

دتان برای بچه دار شدن با همسرتان گفتگو و برای آن برنامه ریزی کنیدرباره انتظارات و ایده های .

اگر پس از یک سال تالش، باردار نشدید، به پزشک مراجعه کنید .

اگر اضافه وزن دارید، با ورزش کردن و کاهش وزن می توانید احتمال باروری را افزایش دهید.

ه دنیاا ورزش پیش از بارداری س ب حفظ و بت ود تندرستی مادر می شود تا بتواند نوزاد خاود را ساالم با
. آورد

ماادر ورزش در حین بارداری، می تواند س ب نیرومند شدن عضالتی شود که از مفاصل و ساتون فقارات
. حفاظت می کنند

سیگار کشیدن و مصرف الکل، احتمال ناباروری و  سقط  جنین را افزایش می دهد.

د تاا بتتر است زنان مصرف اسید فولیک را ق ل از بارداری شروع و تا سه ماهه نخست بارداری ادامه دهن
.بارداری سالم تری را تجربه کنند



تحقیاق . فرزند دارناد2بررسی های کشوری نشان می دهد که زوجین ایرانی تمایل به داشتن بیش از ◦
2/3زوج هایی که تازه ازدواج می کنناد خواهاان داشاتن : نشان داد1393کشوری انجام شده در سال 

سال از ازدواج آنتا گذشاته اسات نشاان مای 5-6نتیجه نظرسنجی از زوجین ایرانی که . فرزند هستند
درصاد خاانواده هاای کشاور تاک 19در حال حاضر حدود . فرزند دارند2/8دهد که تمایل به داشتن 

ناد باه در خیلی از موارد غفلت از فرزندآوری به موقع باعث می شود که خانواده هاا نتوان. فرزند هستند
.تعداد فرزند دلخواه خود دست یابند

اسات دلیل آن هم ایان. باید بدانید که افزایش سن خانم ها باعث کاهش شانس باروری موفق می شود◦
ی هاای که ممکن است فرد با افزایش سن به برخی بیماری های مزمن مانند فشار خون، دیابت، بیماار

هاای م تال شود که در صورت بارداری نیازمند مراق ت های بیشتر باوده و احتماال باارداری... قل ی و 
اروری، همچنین به تاخیر انداختن بارداری، احتمال نابا. نیازمند مراق ت و توجه ویژه را افزایش می دهد

.عوارض حاملگی، عوارض جنینی و مشکالت هنگام زایمان را افزایش می دهد



به همین خاطر است که باید همه زوج ها در اولین فرصت ممکن به تعداد فرزند دلخاواه خاود دسات◦
های خوب، به یاد داشته باشیم که از دست دادن فرصت. یافته و از تاخیر های بدون دلیل پرهیز کنند

.همیشه قابل ج ران نیست

بررسای هاا اگرچه عوامل بسیار زیادی در گرایش به تک فرزندی می توانند نقش داشته باشند، نتاای ◦
ک احتمال تا. نشان می دهد عدم آگاهی از پیامدهای تک فرزندی نقش متمی بر رواج این پدیده دارد

لفای در تک فرزنادی از جن اه هاای مخت. فرزندی با افزایش تحصیالت و اشتغال زنان افزایش می یابد
:در زیر به برخی از آنتا اشاره می شود. سطح خانواده و جامعه قابل بررسی است



معایب تک فرزندی از بعد خانواده

:ممکن است کودک احسا  کند که◦

تنتا است.

برادر خود تعامل داشته باشد/ نمی تواند با خواهر.

شاتر از در خانه ای که زندگی می کند فضای کودکی وجود ندارد، چون همیشه تعداد بزرگسااالن بی
.کودکان است

برای بتتر بودن در در  و دیگر فعالیت ها تحت فشار بیشتری از طرف خانواده است.

 به خاطر دلواپسی های بیش از حدی کاه والادین بریاا محافظات از او دارناد، از آزادی هاای الزم و
.متناسب سن خود برخوردار نیست



:ممکن است کودک◦

به دلیل توجه زیاد پدر و مادر و سایر بستگان نزدیک از اعتماد به نفس کمتری برخوردار باشد. 

ته باشدبرادر فرصت تجربه برخی از احساسات و چگونگی کنترل و مدیریت آن ها را نداش/ به دلیل نداشتن خواهر. 

برادر در ذهن و خیال خود با دوستان خیالی بازی کند/ به دلیل نداشتن ارت اط با خواهر. 

بخاطر مراق ت بیش از حد پدر و مادر، از دخالت آنتا در کارش خسته شود.

به اس اب بازی و حیوانات داشته باشد( بیش از حد)خواهر و ارت اط با آن ها تمایل / به دلیل نداشتن برادر. 

 را نداشاته و انتظار رفتاار خاالف خواساته خاود)تحمل کمتر و حساسیت بیشتر نس ت به رفتار دیگران داشته باشد
(.معموال هر مخالفت را بدون دلیل و به خاطر نیتی خاص تفسیر می کند

تااری مانناد به دلیل ارت اط کمتر با کودکان و تما  بیشتر با بزرگساالن، مقتضای کودکی خاود را باروز ندهاد و رف
 .(نتواند آن گونه که الزم است بچگی کند)بزرگساالن داشته باشد 

دوست پیدا کند/ به دلیل خود محوری، سختتر با دیگران ارت اط برقرار کند. 

ی داشاته به دلیل نداشتن الگویی از جنس مخالف در خانواده، آسیب پذیری بیشتر از لحاظ جنسی و رواباط اجتمااع
.باشد



 :مواردی که باید همواره به یاد داشت◦

ناوان متد کودک می تواند محیط مناس ی برای فرزندان شما در برخی از ابعاد باشد ولی باه هایع ع
 .برادر را برای فرزند شما پر کند /نمی تواند جای خواهر

برادر محروم می کنند/ والدین تک فرزند، فرزندان خود را از داشتن خواهر.

واهناد خاله، عمه، عماو و دایای نخ: فرزندان پدر و مادری که تک فرزند هستند نیز وابستگانی مانند
.داشت

◦



معایب تک فرزندی از بعد جامعه

ر دیاده رواج تک فرزندی باعث می شود که جمعیت کشور رو به پیری برود و فضای جوانی و شاادابی کمتا
 .شود

رواج تک فرزندی و تداوم آن در جامعه باعث می شود که در طول زمان جمعیت کشور کم شود. 

کاهش نسل جوان و پیرشدن جمعیت، می تواند چرخه تولید و اقتصاد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. 

خواهاد زمانی که نیروی کار فعال و پویای جامعه کم باشد، آن جامعه بیشتر دچار رکود اقتصاادی و تولیاد
 .شد

واناد سا ب با توجه به اینکه تمایل به تک فرزندی در خانواده های تحصیلکرده بیشتر دیده می شود، مای ت
 .کاهش متوسط ضریب هوشی جامعه شود

از پادر و با توجه به زیاد شدن امید به زندگی، تک فرزندان نمی توانند به راحتی همه مسوولیت نگتاداری
.ابدمادر مسن خود را تق ل کنند و بنابراین نیاز به خانه ها و محل های نگتداری سالمندان افزایش می ی



ماعیخالصه ای از تبعات منفی تک فرزندی بر سالمت جسمی، روانی و اجت

:تبعات منفی بر سالمت جسمی
افزایش احتمال چاقی در مقاطع مختلف سنی
کم شدن فعالیت جسمی و افزایش ساعت تماشای تلویزیون
افزایش احتمال بیماری روماتیسم مفصلی جوانان
 افزایش احتمال وقوع سرطانALL(با قطعیت کمتری نس ت به موارد فوق)

:تبعات منفی بر سالمت روانی
افزایش احتمال اختالالت شخصیتی نس ت به جامعه عمومی

افزایش احتمال ابتال به اختالالت گفتاری
در دانش آموزان تک فرزند...( استر ، افسردگی و )پایین تر بودن سطح شاخص های بتداشت روان 

ال به ت عات منفی از دست دادن تک فرزند بر جن ه های مختلف سالمت جسمی و روانی والدین، از جمله ابت
.افسردگی و بیماری های مزمن بسیار بیشتر از خانواده های چندفرزند می باشد



:تبعات منفی بر سالمت اجتماعی

 برابر احتمال طالق را در مردان تک فرزند افزایش می دهد3افزایش احتمال طالق در بزرگسالی که حتی تا.

حیط کاار صفاتی همچون خوش بینی به آینده، وظیفه شناسی، قابل اعتماد بودن، رقابت جویی، خطرپذیری در م
.کمتر است

افزایش احتمال ارتکاب به جرائم خشونت آمیز در پسران تک فرزند

سوء رفتارهای جنسی از جمله تمایل به ارت اط با دوست پسر در دختران تک فرزند بیشتر است

وده تک فرزند به هنگام ورود به جامعه از حیث رفتارهای تعاملی از متارت کمتری برخوردار است، چراکه قارار با
.و با وجود خواهر و برادر یاد بگیرد( در عمل)این متارت را در آزمایشگاه خدادادی خانواده 

تعاداد آنتاا الزم به ذکر است مطالعاتی نیز منتشر شده اند که به جن ه های مث ت تک فرزندی پرداخته اند ولی
اورند که به مطالعات متعدد در چین بر این ب. در قیا  با مطالعاتی که به ت عات منفی آن پرداخته اند کمتر است

اشت به موازات افزایش تعداد خانواده های تک فرزند باید انتظارات تغییرات گسترده ای را در رفتار جامعه چین د
. نام برده اند"بمب ساعتی رفتاری"طوری که از آن به عنوان 



آسیب های تک فرزندی با رویکرد روانشناسی و علوم تربیتی

:رواج فرزندساالری-1

اده در خانواده های تک فرزند بیش از حد به خواسته ها و مطال ات فرزند توجه شده و اغلب افراط و زیا
.روی والدین در برآوردن خواسته های تنتا فرزندشان مشاهده می شود

ه ایان والدینی که قصد داشتن فقط یک فرزند را دارند، از اول می دانناد کا: توجه افراطی و لو  کردن
شاوند تنتا بچه آنتا خواهد بود، پس چرا برایش همه کار نکنند؟ از سوی دیگر اگر والدین بعادا  متوجاه
راین هماه که فرزندشان تنتا بچه آنتا خواهد بود، خیلی احسا  ناتوانی و بی کفاایتی مای کنناد، بنااب
.کاری بریا تسکین خودشان انجام می دهند، به خصوص اگر فرزندشان با ناز درخواست کند

در خانواده های چند فرزندی بچه های دوم و سوم خیلی وقت ها با اس اب باازی هاای خاواهر و بارادر 
هاای منظور این نیسات کاه بچاه. خود بازی می کنند و ل ا  های خواهر و برادر بزرگتر را می پوشند

.خانواده های پرجمعیت نیاز به توجه ندارند، آنتا می آموزند که کم تر درخواست و تقاضا بکنند



وع اسات، توجه افراطی که والدین تک فرزند به سختی می توانند از آن اجتناب کنند، بر دو نا
یاادی اغلب والادینی کاه پاول ز. مادی و عاطفی که گاهی اوقات با یکدیگر هم پوشانی دارند

تنتا صرف خرید اس اب بازی می کنند در اصل سعی دارند که در وهله اول به خودشان و بعد
خرناد؟ چرا ن"فکر می کنند . فرزندشان به خاطر نداشتن برادر یا خواهر احسا  خوبی بدهند

چرا باه . این شعاری است که می تواند برای مغز والدین سم باشد. "ما که فقط یک بچه داریم
...  پسرم کمک نکنم بند کفشش را ب ندد؟ و 



را مای ما در دنیایی زندگی می کنیم که اخ اار ترساناک زیاادی: حفاظت بیش از حد و بیش تیماری
شنویم، این تر  توسط برنامه های خ ری، وقایع ترسناکی که در شتر و محله از این و آن می. شنویم

، بیست و چتار ساعته وارد خانه های ما مای شاود... صح ت هایی که با دوستان و همسایه ها داریم و 
ا به فرزندان مان دایما  اخطار می دهیم کاه با.... حمالت تروریستی، جنگ ها، رکود اقتصادی، دزدی و 

گرچاه منطقای اسات کاه جاناب . غری ه ها حرف نزنند، تمام وقت و از همه طرف مواظب آنتا هستیم
ت صاد در احتیاط را بگیریم تا این که بعدا  تاسف نخوریم، اما هر قدر هم که بخواهیم نمی توانیم امنیا

وانسات حتی اگر این کار را بتوانیم انجام دهیم تا کای خاواهیم ت. صدی تک فرزند خود را تامین کنیم
که آن را ادامه دهیم؟ والدین بچه های تک فرزناد باا مشاکل حفاظات بایش از حاد از فرزناد مواجاه 

عای و آنتا تصور می کنند که دخالت در تمامی جن ه های زندگی تک فرزناد خاود اماری ط ی. هستند
رحالیسات این د. بنابراین میل به بیش تیماری بچه در این خانواده ها باالست. بخشی از رابطه آنتاست

واناد مساایل و که به جای اینکه بیش تیمار باشیم باید به بچه خود تکنین هایی را آموزش دهیم که بت
.مشکالتش را به شیوه ای منطقی تشخیص و تفکیک کند



:بلوغ زودرس-2

ی و نوجاوانی در نتیجه او تجرباه ای از کاودک. اگر فرزند تک باشد به ناچار باید در کنار بزرگساالن پرورش یابد
ز لحااظ به هماین دلیال ا. خود نداشته و یک دفعه پرشی به دوران مسئولیت پذیری بزرگساالن خواهد داشت

که فقط حضور در چنین خانواده ای. روحی و روانی بسیار سریع رشد کرده و دنیا را از دید بزرگساالن می بیند
غ را دارند این کودکان از نظر جسمی نشانه های بلو. شامل بزرگساالن است س ب بلوغ زودر  کودک می شود

.در این شرایط در هر دو جنس ممکن است رفتارهای ناهنجار بروز نماید. ولی تجربه کافی ندارند

دار والدین تک فرزند ممکن اسات خاانواده خاود را باه صاورت ساه تفنگا: برخورد با بچه همانند یک فرد بالغ
جالس آنتا با هم غذا می خورند، با هم به سفر می روند، با هم در اجتماع هستند و با هم به متمانی و م: ب ینند
ی در این خانواده ها حتی ممکن است به بچه صدای قوی در تصمیمات خاانوادگی داده شاود، کاودک. می روند

ی باشاد و که چنین قدرتی به او داده شده ممکن است تصور کند که بخشی از زندگی زناشویی والدین خود ما
ه خاودش یادمان باشد کودکی نکردن در زمان مخصوص ب. برای رفع تضاد بین والدین می تواند اظتار نظر کند

.با هیع چیزی قابل ج ران نخواهد بود



:کم شدن روابط اجتماعی-3

رزنادان فضای زندگی خانوادگی توام با فرصت های کافی بارای رواباط متقابال و متناوع باوده، بارای ف
الگوهای رفتاری و زمینه های ت ادل تجارب و تمایالت و عواطف را به وجود می آورد و از عوامال ماوثر

را زندگی در کنار خواهر و برادر روحیه جامعه گرایانه کاودک. در بت ود متارت در روابط اجتماعی است
.تقویت می کند

نفارادی گرایش به انزوا، ضعف در برقرار ارت اط با همساالن، توجه بیش از حد به بازی های رایانه ای و ا
.و تر  از حضور در گروه های اجتماعی در تک فرزند ها بیشتر دیده می شود



:کاهش انسجام خانواده-4

در . س اساتیکی از مولفه های خانواده منسجم، پیوندهای عاطفی و میزان وابستگی فرزندان به والدین و بالعک
یال اشاتغال خانواده های تک فرزند میزان وابستگی در افراط یا تفریط است، به این معنا که گاهی فرزند باه دل

.والدین مورد بی متری و بی توجتی قرار می گیرد و گاهی نیز در کانون توجه بیش از حد والدین است

صاوال در کاالن شاترها کاه ا. احسا  تنتایی و فرهنگ استقالل طل ی در تک فرزند ها بیشتر دیده می شاود
.خانواده ها جدا شده از ش که های خویشاوندی هستند شاهد آمار کودک آزاری هستیم

:جایگزینی رسانه-5

دک یا کو. کم شدن ارت اطات کالمی در خانواده های کم جمعیت س ب حاکمیت رسانه های تصویری می گردد
ازی هاای نوجوانی که از تنتایی رن  می برد به دن ال جایگزینی برای اوقات فراغت خود اسات در نتیجاه باه با

. این امر تغییر الگوی ارت اطی در خانواده را به همراه دارد . رایانه ای و دنیای مجازی رو می آورد



سااختار فرزندی نتیجه هر عامل یا عواملی که باشاد، تغییار بنیاادینی ناه فقاط دردهد تکمطالعات نشان می
ت فرد های مختلف عملکردی و همه ابعاد شخصیشناختی و روند اجتماعی شدن خانواده بلکه در جن هجمعیت

.کنددر آینده ایجاد می

ندفرزندانچازبیشترفرزندانتکدررنجوریروانبعدوفرزندانتکازبیشترفرزندانچنددرپذیریتوافق-
کنارترآسانتغییربانتیجهدرپذیرندمیترراحتراجدیدهایموقعیتوهاارزشافکار،چندفرزندان.است
.کنندمیحلبتتررااحتمالیمشکالتوآیندمی

طفعواسطوحطریقازآوریتاب.استفرزندانتکازبیشترچندفرزندهایخانوادهنوجواناندرآوریتاب-
درتریبیشقدرتفردچههر.شودمیمنفیهایتجربهباموفقمقابلهونفسعزتتقویتباعثمث ت
هیجانییهاآشفتگیمعرضدرکمترباشد،داشتهرازندگیروانیفشارهایومشکالتبامقابلهآوری،تاب
والدینهاینکبهتوجهباحالشودمیمندبترهبتتریروانیبتزیستیوسالمتازوگیردمیقرارروانیو
روبهروکنندهناراحتوسختاحساساتبافرزندانشانکهدهندنمیاجازهمواقعبیشتردرفرزندانتک
نوعاینبرابردرراویتحملکنند،نمیفراهماوبرایرااحساساتنوعاینشدنآشکارامکانیاوشوند

ینادرآوریتابکاهشباعثخوداینکهکردخواهندضعیفمشکالتبارویاروییهمچنینواحساسات
.شودمیافراد



رااوتوقعاتوشودمیفرزنددرکاذبغرورتقویتموجبکودکاناینبهوالدینافراطیتوجهواقعدر
تحقیقات.کندمیدشوارجامعهدرویبرایراهاناکامیوشکستتحملکهبردمیباالسطحیدر

باارفرزنداستمعتقدوگذاشتهصحهفرزندتکهایخانوادهوالدینحدازبیشحمایتبرمتعددی
به تنسخودکنترلوهیجاناتتنظیمدرشودمیباعثکهکنندمیتربیتضعیفوحسا روحیه
ابتاموتحملقدرتشود،بیشترفرزندشانتنتاازآنتاحمایتچههر.کنندعملترضعیففرزندانچند
.شوندمیپذیرآسیبوشکنندهبسیاررواینازویابدمیکاهشمشکالتبارویاروییدروی

.استرباالتفرزندانتکازفرزندچندخانواده هاینوجوانانبیندرهیجانیهوشمطالعاتبرخیاستنادبه
موجباحساساتتنظیمقدرتاینکهآموزندمیبتترراهاهیجانصحیحکاربردچندفرزندانواقعدر

هاییحوصلگبییاهاافسردگیها،اضطرابکردندرکخود،دادنتسکینبرایشخصیظرفیتافزایش
-بیدگی،افسرناامیدی،احسا بادائما اند،ضعیفخودکنترلیلحاظبهکهفرزندانیتک.شودمیمتداول

توانندمیتربیشسرعتباباالخودتنظیمیباافرادکهحالیدراند،گری انبهدستفعالیتبهعالقگی
شاننهاپژوهش.نمایندهمراهتفکربارااحساساتازمشخصیمیزانوگذاشتهسرپشترانامالیمات
دانفرزنبهنس تبیشتریهیجانیهوشواجتماعیپذیرشازچندفرزندهایخانوادهفرزندانمیدهد
.برخوردارندفرزندتکهایخانواده



ایاخالقیذاتیصورتبهاناسانکاهدارداشارهحقیقتاینبهاخالقیهوشاینکهبهتوجهبا-
وگیرییاددرخانوادهمحیطباشد،خوبچگونهکهگیردمییاادبلکاهشاودنمایمتولدغیراخالقی
هکنیزپذیریمسئولیتدهدمینشانمطالعات.استاهمیتحائزکودکدراخالقیهوشافزایش
بیشتردچندفرزنوالدیناستبفرزندانتکازبیشترچندفرزنداندراست،اخالقیهوشابعادازیکی
پذیریمسئولیت.کنندمیواگذارفرزندانبهراجزئیوکوچکهرچندامورمسئولیتفرزندانتکاز
شدهتهگذاشاوعتدهبرکهاستهاییفعالیتمطلوبانجامبرایفردسویازدرونیتعتدوالزامیک
شکوفاتتربیوتعلیمطریقازکهاستوجودیامریپذیریمسئولیتمعتقدندروانشناسان.است
.کردخواهدمسئولیتاحسا بیشترباشدترآگاهانسانچههرروایناز.گرددمی



-تکازبیشترچندفرزندهایخانوادهنوجواناندرزندگیبهامیددهدمینشانمطالعاتبرخی-

آنتاا،زتنشرویدادهایوموانعبارویاروییهنگامدارند،خوبیامیداواریچندفرزنداناستبفرزندان
بتترفیمناحساساتوموانعباتوانندمیبنابراینتتدیدبنهوگیرندمینظردرچالشعنوانبهرا

کهنوجوانانیدلیلهمینبهوکندایجادانرژیگروهیافرددرتواندمیامیدواری،.کنندمقابله
.هستندخویشتنازمراق تبهقادرنوجواناندیگرازبتترهستند،امیدوار

وجهتفرزندانتک.شوندمیتوصیفخودپسندیوخودخواهیچونصفاتیبامعموالفرزندانتک-
شودمیباعثکهکنندمیدریافتمادربزرگوپدربزرگووالدینازمفرطتحسینوحدازبیش
حمایت.اجتماعیکفایتیبیوخودخواهیجملهازدهندپرورشخودشخصیتدرضعفینقاط
فرزندانتکدروالدینتوسطکودکمنفیرفتارهایحدازبیشگرفتننادیدهووالدینحدازبیش
.زندمیدامنخانوادهدرفرزندساالریبهامراینکهاستبیشتر



ککودط یعیرشدازراآنتامعموالخواستهاینودارندخودکودکبرایزیادیآرزوهایفرزندتکخانواده های
الش هایتچنانچهکهکنندمیفکردارندفرزندیکفقطآنتاکهآنجاییازوکندمیمنحرفروپیشآیندهدر
ودکککرده اندسعیکهمادرهاییوپدر.ندارندشانسیدیگروخوردخواهندشکستدرنیایدآبازخوبآنان
خودفرزنداستر تشدیدموجبواقعدردهند،کاهشرااواضطرابوکنندمحافظتچیزهمهازراخود
رفته اندگیادکهدارندفرزندانینمی شتابند،خودکودکبهکمکبرایبالفاصلهکهخانواده هاییاماشده اند
باشندبرخوردارزیادحوصلهوص رازبایدبچه هادارندفرزندچندکهخانواده هاییکنند،کنترلراخودوحشت
حرفصت،فرخانواده هاایندر.گیرندقراروالدینتوجهکانوندرتابرسدآنتانوبتتاکنندص رمج ورندزیرا
شودیترعابایددیگرفردبهفردیتقدمحقواستمحدودکهچراشودبندیتقسیمزمانبایدومی زندرااول
درواکهمی دانندهمهفرزندتکخانواده هایدرولیباشد،داشتهتقدمواولویتآنتانیازاستممکنکهچرا

جودوکودکیفضایکهکندمیزندگیایخانهدرفرزندتکطرفی،ازداردتقدمچیزهمهبرواستاولویت
وداشتنیدوستتجربهتواندنمیوقتهیعکودکواستکودکانازبیشتربزرگساالنتعدادهمیشهچونندارد،
کلشهمینبهوباشدداشتهبرادروخواهریعنیدستر درهموارههمساالنباارت اطازیادماندنیبهخاطرات
.داشتنخواهدرابرادریوخواهرهمدالنهورسانکمکسودمند،پیوندهاینیزبزرگسالیدر



ه نگاران عالوه بر اینکه والدین همواره نگران تک فرزند خود هستند،کودک نیز در سن بزرگسالی هماوار
حاران والدین خود است زیرا بجز خودش فرد دیگری نیست که از والادینش مراق ات کناد و ایان یاک ب

تعادد فرزناد دهاد عادممطالعات نشان می.های آینده استجدی برای خانواده های تک فرزند در سال
فرزندان کت. شودیت آنتا قلمداد میشخصیو ناپختگین، کاهش کارآمدیع والدیسرییتنتایبرایعامل

ز در خاالء کنند بلکه فرزندانشان نیانه تنتا خودشان در تنتایی و بدون داشتن خواهر و برادر زندگی می
.  زندگی خواهند کرد( خاله، عمه، عمو، دایی)ی محروم بودن از بستگان درجه یک ناخواسته

های چندفرزناد بااه وجااود ماای آیااد باار فرایناادعالقه و روابط عاطفی کاه بین فرزندان در خانواده
وجود روابط صمیمانه بین اعضای خانواده از اهمیت خاصی برخوردار .صامیمیت خانواده تأثیرگذار است

-ثر در زمیناهشناختی و توانایی افراد در جتت عملکرد موچنین روابطی بر بتزیستی فیزیکی، روان. است
تمااعی از آنجایی که خانواده نخستین نتاد زنادگی اج. های مختلف فردی، خانوادگی و شغلی موثر است

.  های اجتماعی نوجوان نقش بسیار متمی داردها و اندیشهگیری عادتکودک است، لذا در شکل



آنتایاجتماعهایدیدگاهورفتارگیریشکلدرفرزندانووالدینروابطعاطفیهایجن هوصمیمیت◦
بانیزاننوجوانمعموالاستبیشترآمیزمح ترفتارهایکههاییخانوادهدر.استگذارتاثیربسیار

وآمیزتمح رفتارهای.یابندمیرشدپیشرفتانگیزهودیگرانبهاحترامومث تاخالقیرفتارهای
اینبهاستبیشتربرادریوخواهرروابطوجوددلیلبهدارندفرزندچندکههاییخانوادهدرصمیمیت
وگیردیمشکلنیزفرزندانخودمیانعاطفیروابطفرزند،ووالدبینعالقهوجودبرعالوهکهدلیل
-دردمباهآزادانهافرادرشدیافته،هایخانوادهدرکند،میکمکخانوادهبالندگیورشدبهموضوعاین

ابگردیدهابرنامهاجرایمزاحمچیزیاگرونمایندمیریزیبرنامهخانوادهاموربرایوکنندمیدل
اتاحساسوآدمیزندگیکهاستایخانوادهچنیندرودهندمیتط یقآنباراخودپذیری،انعطاف
درستولتوورزیعشقخانواده،افرادباهمسوییوهمدلی.استترمتمدیگریچیزهزازبشری
هایخانوادهفرزندانهایویژگیتریناصلیازمدرسه،وجامعهدرسنهمافرادباارت اطبرقراری
.استچندفرزند



عالقهودوستیچندفرزند،هایخانوادهدریکدیگر،بابرادرهاوخواهروفرزندانباوالدینخوشایندومث تعواطفابراز◦
-میریکدیگبااعضاروابطشدتوانسجاماستحکام،برموضوعاینودهدمیافزایشراآنوآوردمیپدیدراآنتامیان

راآناییافتهسازشخوبیبهبحرانیازاتنشعواملباتوانندمیبرخوردارندخوبیانسجامازکههاییخانواده.افزاید
هعتدبهخانوادهمدیریتوریزیبرنامهوگیریتصمیمعمومافرزندتکهایخانوادهدردیگرطرفاز.گذارندسرپشت
نیدیمتوندر.گرددمیخانوادهانسجامکاهشموجبخانوادهدرفرزندحکمرانیوفرزندساالریوافتدمیفرزندتک
مایهیزنوکند،مییاریراانسانکهکسیوخوش ختیمایهدیاده،ناورودلمیاوههمچاونتعابیریبافرزندازنیز

.اساتشدهیادالتیغفرانورحمت

یشتربشدتبهفرزندتکهایخانوادهخصوصدرفرزندانازدواجوشدنبزرگازپسوالدینافسردگیدیگرطرفاز◦
سندرناگاهبهباشندآوردهدنیابهراخودفرزندتنتاازدواجاولهایسالدرکههاییخانوادهخصوصا.شودمیاحسا 
افسردگیبرایمانعیتوانستمیق ل،هاینسلدربیشترفرزندانتعداد.شوندمیتنتادوبارهسالگیچتلحدود
غذایشهبچاگر.نداشتوجودفرزندانپروریننبرایمجالیدیگروآمدندمیدنیابههمسرپشتهابچه.باشدوالدین
،امروزیفرزندهایتکامان ودخانوادهتوجهکانونتنتاکسهیع.خوردمیراغذایشفورادیگریبچهخورد،نمیرا

.شوندیمسرخوردهتوجتی،بیکوچکتریندیدنوجامعهبهشدنواردباکهبینندمیراوالدیندریغبیتوجهآنقدر



نابودارخانوادهبنیانتواندمیویمرگیامعلولیتمثلفرزندتکبهآسیبآمدنواردفرضهمچنین
وپدربرایاجتماعیحیاتادامهامکانعدمموجبکهاستشدهمشاهدهمواردیدرچنانچهوکند
علومینامسرنوشتونیستفراهممادروپدربراینیزآوریفرزندامکانمواردبسیاریدر.شودمیمادر
.زندمیرقمآنتابرایرا

ینافرزند،تکخانوادهدراست،سیستمونظامیکحکمدرخانوادهاینکهبهنوجهباکلیطوربه
ادرموپدربافقطفرزندواستمحدودبسیارهاارت اطوآمددرخواهدمثلثیکشکلبهسیستم
رزندانفتعدادکهزمانیحال.گرفتنخواهدشکلاجتماعیروابطازبسیاریوداردتعاملخودبزرگسال
بافرزندتعامل.کندمیپیداگسترشویابدمیافزایشتوانیصورتبهارت اطینظاماینیابدمیافزایش
صمیمیت،،همدلی،تعاملمسئله،حلهایروشچتره،بهچترهارت اطوبرادروخواهرومادروپدر

وردکخواهدپیداواقعیجامعهبهبیشتریش اهتخانوادهوگرفتخواهدشکلخالقتفکروگذشت
حوهنوب یندراواقعیاجتماعدرموجودارت اطاتوتعامالتازاینمونهحالتایندرتواندمیکودک
وبیاموزدراشدخواهدمواجههاآنباجامعهدرآیندهدرکهموضوعاتیومسائلبابرخوردصحیح
.کندتمرین



مزایای فرزندآوری



مزایای فرزندآوری

ایان . ترین تجربیات هار انساانی اساتبدون تردید فرزند آوری و پدر و مادر شدن یکی از پر احسا ◦
ون الزم اسات بدانیاد در متا. باشادها ضروری مایتمایل فطری است و برای تداوم نسل و بقاء انسان

علمی منع مطلق سنی برای بارداری وجود ندارد اما هر چه سن ماادر در باارداری کمتار باشاد بتتار 
در .هاای الزم میسار اساتاست، در سنین باالتر نیز احتمال بارداری و فرزندآوری ساالم باا مراق ات

. سال بوده اسات40زنان باردار در آمریکا و کشورهای اروپایی، در سن باالی % 70تا 50سالتای اخیر 
.سال سن دارند35درصد کسانیکه برای اولین بار مادر می شوند باالی 11در کانادا هم 

حکم تررا مستپیوندشانکهاستزوجینیمیانو زندگیعشقمعجزهازدیگرینشانهنوزاد،تولد◦
کهندانینخستین دبرمی دارد،کهقدمیاولینزبان می آورد،بهکودککهکلمه اینخستین. کرده اند
شمارهبزناشوییعطف زندگینقاطاز...ومی شودگرفتهبرایشتولدی کهجشناولینمی آورد،در

کنند،ستحکمرا مپیوندشانوبدهندیکدیگربهزوجین می توانندکههدایاییبتترینازیکی. می آیند
.استفرزندتولد



:شیردهیوبارداریفوائد

مولتی)دارندبچهبیشترو2کهزنانیبه(پارنولی)ندارندبچهکهزنانیدرسینهسرطاننس ت
.ددارپستانسرطانبرکنندهپیشگیریاثرحاملگییعنی.استشدهبرآورد1.7تا1.2(پار

ترپایین(هفته37باالییعنیباشدشدهترم)باشدرسیدهانتتابهکهایبارداریاولینسنهرچه
.استتربیشمحافظتیاثراینباشد،

بارداریاولینهرچهمنطقاپس.استسال10تاپستانسرطانرویبربارداریمحافظتیاثراین
.رودمیباالترمحافظتیضریبکلیطوربهباشد،دیرتربارداریآخرینوزودتر

ستانازایییاکمزایمانپزشکی،مرجعهایکتابدرتخمدانسرطانبرایشدهذکرعلتاولین.

استتخمدانسرطانقطعیخطرعواملاززایمان،یکحتینکردنتجربهیاپاریتینولی.



رحمدرفی رومایجادبهنس تمحافظتیاثرهفته،20ازبیشباردارییککندمیاث اتمطالعات
(هستندرحمدرآوردنیاهیسترکتومیعلتترینشایعهافی روم).استزنان

ویابدیمکاهشفی رومبهابتالریسکباشد،کمتربارداریاولینسنهرچهدهدمینشانمطالعات
.استبیشترفی رومبهابتالریسکباشد،تربیشهابارداریبینفواصلهرچه

دراین)ارپمولتیخانمبه(زایمانبدون)پارنولیخانمیکدرفی رومابتالبهنس تایمطالعهدر
.استشدهگزارشبرابر5(زایمان5:پژوهش

درواملکبت ودباعثافرادبعضیدرحاملگی.شودمیاندومتریوزبت ودوتحلیلباعثحاملگی
ازرغیجاییدررحمبافتوجود،اندومتریوز).شودمیحاملگیطیدرعالیمسرکوبباعثبرخی
(آوردمیوجودبهزیادیمشکالتکهاسترحم

شودمیتولیدمثلیوپستانهایسرطانکاهشباعثشیردهیکهدهدمینشانمتعددمطالعات.



دراند،داشتهشیردهیتجمعیسالدومدتبهحداقلکههاییخانمدهدمینشانهاپژوهش
.شوندمیم تالعروقیقل یهایبیماریبهکمتر%23آینده

میکاهش%4.3راپستانسرطانبهابتالریسکشیردهی،ماه12هرشددادهنشانایمطالعهدر
.دهدمیکاهش%7حدودراریسکاینهمزایمانوبارداریهر.دهد

اثربتترینتاباشدبایدماه24آنحداکثروماه18کودکهرازایبهشیردهیمیزانحداقل
.باشیمداشتهمادردرپستانسرطانبروزازمحافظتدرراشیردهیبخشی

میتمامسال2مدتبهشیردهیکودکهرازایبهشیردهمادرانبرایمحافظتیاثربیشترین
.باشد



فرزند پروری



(پیامبر ص)".خانه ای که کودک در آن نباشد برکت ندارد"

(رومسوره)".گیریدآرامبدانهاتاآفریدشمابرایهمسرانیخودتان]نوع[ازاینکهاوهاینشانهاز"

.(االخالقمکارم)استقلبشادیوچشمروشنیمایهچراکهکنیدطلبراآنوبخواهیدفرزند

د و ازدواج و تشکیل خانواده مسیری برای رشا.تشکیل خانواده و ازدواج است،اسا  جامعه سالم-

ب کمال و بقای دین، تکامل اخالق، حفظ سالمت جامعه و دوام و بقای نسل است و ازدواج مناسا

یف و حفظ کیان خانواده از متم ترین وظا. س ب توانمندی انسان ها و پیشرفت جامعه خواهد شد

.مسئولیت های زوج و جامعه است



کاهش فاصله زمانی بین ازدواج و باارداری یکای از عوامال تضامین کنناده وجاود فرصات تشاخیص◦

.  زودر  و درمان زوجین نابارور است

کااهش. فرزند آوری با افزایش نیرویِ کارِ فعاال باه رشاد صانعت و اقتصااد کشاور کماک مای کناد◦

ور فرزنداوری باعث کاهش نسل جوان، نیروی کار و افزایش متاجرین کشورهای همسایه به داخل کشا

.خواهد شد

الم  در یاک با افزایش فاصله سنی  بین فرزندان،  امکان دستیابی به تعداد فرزند دلخواه و باارداری سا◦

ر سانین ولایکن د. خانواده کمتر شده و نیز فرصت بارداری با بتترین شرایط از مادر گرفته خواهد شد

.های الزم میسر استباالتر نیز احتمال بارداری و فرزندآوری سالم با مراق ت



:بنابراین

.یمبرادر یا خواهرب زی ا ترین هدیه هایی هستند که می توانیم تقدیم فرزندانمان کن◦

.هر کودک، دنیایی است که به دنیا می آید◦

.با پرورش فرزندان سالم و صالح، جامعه سالم و موفقی خواهیم داشت◦



برخی از مزایای قانون 
حمایت از خانواده و 

جوانی جمعیت



(قانون و فرزندآوری)

:جمعیتجوانیوخانوادهازحمایتقانونمزایایازبرخی

سال5اهدای س د تغذیه ای و بتداشتی به مادران باردار، شیرده و کودکان زیر -

سال2کاهش نوبت کاری شب مادران دانشجو دارای فرزند زیر -

کاهش نوبت کاری شب دانشجویان دارای فرزند زیر دوسال و مادران باردار-

ماه برای پزشکان عمومی و 6هر فرزند ءکسر تعتدات قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان به ازا-
متخصصینی که ق ال طرح خود را در دوره عمومی نگذرانده باشند

گذراندن تعتدات مادران متاهل در محل سکونت خانواده-



امکان تعویق طرح تا دو سالگی فرزند-

مااه بارای افاراد 6)پوشش کامل بیمه های پایه زوج هایی که پس از یکسال صاحب فرزند نشاوند -
و سقط مکرر ( سال35باالی 

پرداخت فوق العاده کمک باه فرزناد آوری بصاورت افازایش پلکاانی باه ارائاه دهنادگان خادمات -
به ازای تولاد فرزناد اول باه بعاد در جمعیات تحات( بتورزان، مراق ین سالمت، ماماها و پزشکان)

پوشش

امکان زایمان ط یعی در بیمارستان های دولتی برای همه افراد به صورت کامال رایگان -

با تجتیز بیمارستانتا و کادر متخصص % 5توسعه زایمان های بدون درد به میزان ساالنه -

همرخصی یک نیم سال تحصیلی بدون احتساب در سنوات برای مادر باردار دانشجو یا طل -



نیم سال بدون احتساب در سنوات4سال حداکثر تا 2موافقت با تقاضای مرخصی مادر دارای فرزند زیر -

نیم سال4سال حداکثر 2موافقت با میتمان شدن طالب و دانشجویان باردار یا دارای فرزند زیر -

افزایش ستمیه سقف استاد راهنمایی برای استاد دارای دانشجوی باردار یا دارای فرزند شیرخوار-

یه و ثانویه تعریف بسته خدمات پایه بیمه به گونه ای که شامل کلیه اقدامات مذکور در درمان ناباروری اول-
گردد 

1ساال و بارای پادر تاا 2اختیاری بودن نوبت کاری شب برای مادران باردار و دارای فرزند شیر خوار تاا -
ماهگی فرزند

.ماه کامل با حقوق و فوق العاده های مرت ط9مرخصی زایمان -

قلو و بیشتر2ماه کامل برای مادران باردار دارای 12مرخصی زایمان -

ماه در صورت امکان4اعطای دورکاری به مادران باردار حداقل بمدت -



رای تولاد کاهش سن بازنشستگی به مدت یک سال به ازا تولد هر فرزند و یک و نیم سال ب-
به بعد،3فرزند 

الافزایش محدوده سنی در استخدام جدید به ازاء تاهل و برای هر فرزند از یک تا پن  س-

رزناد افزایش سنوات خدمت  به میزان یک سال به ازا هر فرزند برای خانواده پس از تولد ف-
سوم تا پنجم



می خواهم زنده بمانم

(سقط و قتل جنین)



یک سقط جنین بیش از این که
موضوع حوزه ی سالمت باشد

یک مسئله ی 
و 

است

جنین انسان، موجودی محترم به حساب

می آید و دارای حرمت و از حقوق قانونی 

.برخوردار است... حیات، مالی

 از مهم ترین حقوق جنین، حق حیات

آن و نیز برخورداری از سالمت جسم است

و هرگونه ایجاد جرح و نقص عضو  غیر 

.اخالقی و غیر شرعی محسوب می گردد



:تعریف
بهوپزشکیامادردخالتبدونکهسقطی:خودبخودییا(miscarriage)ناخواستهسقط

.نداردچندانیروحیوجسمیمخاطراتوافتادهاتفاقخودیبهخودصورت

:(abortion)عمدیسقط

(جنینشدیدمعلولیتیامادرسالمتبامرتبط)پزشکیدالیلبهکهسقطی:طبییاقانونیسقط◦
.افتدمیاتفاققانونیپزشکیتاییدباو

یاداروازنگرفتکمکباوقانونیغیرصورتبهووالدینخواستبهکهسقطی:غیرقانونیسقط◦
.گیردمیصورتمتخلفماماهایوپزشکانکمکبا



 ،ث قتول وار"مورد نکوهش بوده است و این عمل را به عنووان مطلقبه طور "سقط عمدی"در فرهنگ باستانی ما

.جرم می دانند"خانواده

«در جمهوری اسالمی ایران همانند بسیاری از کشوورهای پیشورفته جهوان کوامال غیرطبوی، « سقط های جنایی

.غیرعلمی و غیرقانونی است

بررسی علمی کشور حاکی از افزایش این دو نوع سقط در حد غیرقابل قبولی است.

 منجر بوه سوقط بارداری هامیلیون از این 25میلیون بارداری در سال رخ می دهد که 213در جهان ساالنه حدود

که منجور بوه بوروز عووارض و می شودهای غیر طبی و توسط افراد ناشی یا در محل های غیررسمی و آلوده انجام 

.مرگ در مادر می شود

 درصد از مرگ مادران باردار را بر حسب جغرافیای مختلف تشکیل می دهد 4/7-13/2این رقم بین

 زن می شوند1000مادر از هر 7-7/4و عوارض آن منجر به بستری شدنغیرطبیسقط های.



کاه .. .نارسایی کلیه، خونریزی، عفونت، تروما، کام خاونی و : عوامل منجر به عارضه و مرگ عبارتند از-

ا روش های عمدتا به دلیل تصمیم نادرست انجام سقط و بعضا در شرایط غیر بتداشتی و استفاده از داروها ب

. مختلف در یک فرآیند غیرقانونی است

دومتر و دستکاریتای ط ی کورتاژ طی سقط خودبخودی، سقط ط ی و سقط عمدی منجر به نازک شدن آن-

جااد هر گونه آسیب در الیه آندومتر به ویژه در بارداری ها می تواناد باه ای. اشکال در باروری زن می نماید

مای تواناد این چسا ندگی. فی روز و چس ندگی بین سطوح میومتریال شود و حفره رحم را تخریب نمایند

.جایگزینی جنین و پذیرندگی رحم را مختل می نماید

رهنگای پایین زنان و خانواده ها و در عین حال ن ود فضای فسواد سالمت معضل بزرگتر در نظام سالمت، -

ر درمان سالم که فرد با همه آسیب های سقط به مراکز مراجعه می کند اما شکایات غیر واقعی است و مسی

.را منحرف می نماید



"تقانون حمایت از خانواده و جوانی جمعی"مفاد قانونی ممنوعیت سقط جنین در 

 سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جن اه عماومی می باشاد و ط اق .... ": قانون56ماده

تاا ( 716)قانون، مستوجب مجازات است و دیه و ح س و ابطال پروانه پزشاکی بار اساا  ماواد 

و ماواد ایان قاانون ( مجازات های تعزیری و بازدارناده-کتاب پنجم)قانون مجازات اسالمی( 720)

"انجام می شود

ارج از ابطال پروانه فعالیت پزشک یا ماما یا دارو فروش، در صورت تمتید وسایل سقط جناین خا

مراحل قانونی



 برابر عواید حاصله برای 5و جزای نقدی تا 5ممنوعیت و تعیین مجازات درجه : قانون 60ماده

فعالیت مراکز سقط غیر قانونی در بستر فضای مجازی

 جزای نقدی و مصادره اموال حاصله برای معاونت و م اشارت درتعزیریمجازات : قانون61ماده ،

تمتید وسایل سقط غیر قانونی

 اناه در ساقط غیرقاانونی باه خزکننادگانحاصل از جریمه و مصادره اموال مشارکت عوائدانتقال

جتت درمان ناباروری

 رده دارو گساتکنندگانبرخورد سنگین جزایی با مراکز و چرخه های تجارت سقط جنین و توزیع

.  و وسایل سقط جنین





درصد پوشش تنظیم (منبع)آمار سقط های غیرقانونی سالیانهسال
(منبع)خانواده

نرخ باروری

6(بانک جتانی% )136848.9
4.9(بانک جتانی% )137049
4(بانک جتانی% )137267.8
(مطالعه ملک افضلی)هزار 137480
3(بانک جتانی% )137573.8
2.07(بانک جتانی% )73.8(2008:انتشار–مطالعه عرفانی )هزار 137973

13801.98
1.83(بانک جتانی% )78.9(2005مطالعه مرتجی )هزار 1384100
13851.805(
1.765(بانک جتانی% )138977.4
13901.755
(مطالعه حق دوست)هزار 1392198-260

(متا آنالیز دکتر متقی)هزار 200
(2017انتشار-متا آنالیز دستگیری)هزار 300

1.727

13951.661
1.63(حق دوست کرماندکتر)هزار  1398311-530

مطالعات آمار سقط در
ایران



استان11مطالعه دکتر حق دوست در 
98آبان 

:   (Network Scale-upشبکه ایمتد بسط )روش غیر مستقیم 
در مطالعه پنهان یا دور از دسترسجمعیت هایزیر )افراد در ارتباط با فراوانی سقط جنین در مجموع افرادی که میشناسند 

بکه از ، اطالعاتی را در مورد آگاهی بر سقط جنین در یکسال گذشته در این ش(که در اینجا زنان در سن باروری هستند
می دهندافرادی که میشناسند؛ در اختیار پرسشگر قرار 











پزشکیمعلودانشگاهویژهکلینیکبهمراجعیندرآنروشتایانواعوغیرقانونیسقطعلل.زنگنهمریمویسی،فیروزه:من ع◦
52،139-47بتار1،شماره18،دوره/قانونیپزشکیعلمیمجله.کرمانشاه

ومعلدرکیفیتحقیقاتیمجلهدرکهالقاییسقطازآذریزنانتجاربعنوانبا(1393)همکارانوزادهنوریکیفیمطالعه:من ع◦
.استرسیدهچاپبهسالمت

دوازدهم،دورهاردبیلپزشکیعلومدانشگاهمجله،1390سالدراردبیلشترزناندرعمدیسقطپیامدهایوعللشیوع،:من ع◦
1391زمستانچتارم،شماره



1
تعدادبهفرزندانرسیدن

دلخواه

2

3

4

5
6

7

8
نگووورش منفوووی 
اجتماع نسوبت بوه 

تعدد کودکان

وضوووووووعیت 
اقتصووووووادی 

نامطلوب

فاصله کم بین فرزندان

ادامه تحصیل و یا اشتغال مادر

ا سقط عمدی بیشتر در زنان ب
تحصیالت دانشگاهی

بهمذهبیاعتقادات
علتترینمهممثابة
عمدیسقطندادنانجام

عمدیسقطمیزان
ومتوملزناندربیشتر
باالیمناطقساکن

شهری علل و زمینه 
های سقط 

عمدی 

 سالگی 34تا 30:  پیک سنی سقط





ناباروری
ناباروری نیز از عوارض سقط

بستری در بیمارستان
سقطبیش از هفت میلیون بستری عوارض

عفونت
به دلیل باقی ماندن بقایای بارداری

ریسک سرطان سینه 
ریسک سرطان سینه در افرادی که 

اه درصد سابقه سقط القایی داشته اند پنج
بیش از سایر زنان 

عوارض پزشکی سقط

خونریزی
خونریزی های خطرناک

از دست دادن رحم
گیناشی از خونریزی یا عفونت یا پار



عوارض روانپزشکی سقط عمدی

زنانی که دچار سقط خود به خودی 
می شوند بیشتر احتمال ابتال به 
مشکالت روحی و روانی دارند ولی 

این مشکالت کوتاه مدت است و از شش 
ماه تجاوز نمی کند 

حال آنکه زنانی که مرتکب 
می شوند بیشتر از اختالالت 

روانی طوالنی مدت رنج خواهند برد 
(دو تا پنج سال)



س از در سه ماه اول پ: بستری روانپزشکی
سقط جنین نرخ بستری مادران در 

برابر 5بیمارستان روان پزشکی، بیش از 
جمعیت شاهد

عوارض روانشناسی
سقط عمدی

«   نرخ خودکشی»
ماه پس از سقط در 12زنان در 

ود مقایسه با زایمان یک کودک ، حد
برابر 6

اختالالت خلقی از جمله افسردگی در
خانم هایی که سابقه سقط عمدی را 

دارند بیشتر 

انواع اختالالت 
اضطرابی و فوبیا ها 

احساس مشارکت در گناه و 
شرمساری از انجام این امر به 

فاصله دو سال از انجام سقط عمدی

ف احتمال باالتر  سو مصر
مواد در خانم هایی که 
سقط عمدی را تجربه 

نموده اند 

احساس ترس، ناراحتی، 
سردرگمی ، اضطراب و 

خدشه دار شدن رابطه با 
والدین در دیگر کودکان 

خانواده 

اختالالت خواب ، رویاهای حاوی 
زند، مضامین مربوط به زنده بودن فر

رویاهای تکراری اضطراب زا ، هجوم 
ذهنی خاطرات سقط

افت کیفیت زندگی و روابط
ا زناشویی و جنسی در خانم های ب

تجربه سقط عمدی



استسقط جنین ولو در مرحله نطفه 

میدارووترسدمیشدنبارداراززنکردم،عرض(ع)کاظمامامبه:گویدمیعماربناسحاق◦
.نیستیشباینطفه:گفتم.کردنبایدراکاراین:فرمودامام.بیفتددارد،شکمدرآنچهتانوشد

شأمننطفهچونکهاستایناماماستدالل.استنطفهشودمیآفریدهکهچیزینخستین
.نیستجایزاسقاطشپساست،انسانخلقت

گریدیاوشدنکشتهبهپسشدهکشتهزمینمشرقدرکسیاگر:مرویستعرضاحضرتاز◦
سائلوکتاب).عالمخداوندنزداستکشندهآینههرشوداستزمینمغربدرکه

(410ص5بمعروفبهامرکتابالشیعه





جریان سازی اجتماعی با ایجاد حس انسان دوستانه برای 
مقابله با کشتار هزاران جنین معصوم و بی گناه ایرانی

آگاهسازی عمومی در مورد گناه سقط جنین از 
ابتدای بارداری و قبل از حلول روح

ایجاد مطالبه عمومی برای جنایتکار دانستن
پزشکان  و ماماها و داروفروشان متخلف

نا امن سازی اجتماعی برای مقابله با 
تبلیغات و مطب های غیر قانونی 

که در مقابل گفتمان  موجود« حق زندگی جنین»ایجاد گفتمان 
بر حق انتخاب مادر تاکید می کند

آگاهسازی عمومی در مورد عوارض پزشکی 
و روانپزشکی سقط جنین برای مادر



1
دفرزنبرایمثبتارزشایجاد

سالمتکارکنانتوسط

2

3

4

6

7

8
ایجاد نگرش مثبت
در خصوص بارداری 
توسووط کارکنووان 

سالمت

حمایت روانوی و 
اجتمووووواعی از 
بووارداری هووای 

ناخواسته

عدم القای بارداری پر خطر
به مادران باردار

توضوویح عوووارض پزشووکی و 
ه روانپزشکی متعدد سوقط بو

مراجعین

نظامکارکنانآموزش
مشاورهبرایسالمت
سقطازانصراف

نقش نظام سالمت 
در کاهش آمار  

سقط
القووای حرمووت سووقط در 
نخستین مواجهه مادر بوا 

خدمات سالمت





آمریکادرجنینسقطصنعتمعماریدهندهتکاناعترافات

جنبشکلیدیمعماروجنینسقطبدنامپزشکناتانسون،برنارددکترازکهپیامی◦
«.بگیریدآغوشدررازندگی»:بوداینیافتانتشارمرگشازپسجنین،سقط

انجاماونظارتبایااوتوسطجنینسقط75000حدودکهبودپزشکیناتانسون،برنارد◦
کتابوپیوستجنینسقطمخالفینبهخودعمرپایانیسالهایدر.بودشده

"Aborting America"صدابیفریاد"فیلمونوشترا"(The Silent Scream)را
.ساخت

Roeفیلم◦ v. Wadeدرناتانسونروایتواقعدرشدهساخته2021سالدرکهنیز
.کشدمیتصویربهراجنینسقطبرایتالشداستان

تأسیسراNARALاو.بودجنینسقطصنعتمعمارو"جنینسقطپادشاه"ناتانسون◦
اقدامگلیاکنون،وشدمینامیدهجنینسقطقوانینلغوملیانجمنابتدادرکهکرد
یزنروزهیکخدماتوسرپاییهایجنینسقطایده.داردنامجنینسقطحقوقملی

.بودناتانسونبهمتعلق



:می کننداشارهآمریکافریببرایاوسابقاستراتژیبهناتانسونخاطرات

ظیمتن«انتخاب»کلمهحولراآنوکردهطرحراسقطبحثما»کهبودایناویگفتهبهمورداولین◦
.بودموثریاربس"انتخاب"مثبتکلمهزیرکودکیکقتلکردنپنهانوتعبیراینازاستفاده«.کردیم

گارانخبرناکثرکهشدمتوجهسرعتبهناتانسونزیرابودمستعدیرسانهازاستفادهدومراهبرد◦
نهاآبهناتانسونبنابراین.می کردندهمراهیخصوصایندرراچیزیهرتقریباًوبودند«زنوجوان»

بارنقنیمگذشتازپسوهنوزهادروغاینازبسیاریکه.گفتمیراهادروغیعنیساختگی،حقایق
درزن10000تا5000وکنندمیجنینسقطزنمیلیونیکساالنهگفتمیاو.هستندامریکامردم
ردمیکادعاناتانسوندکترچنینهم.دهندمیدستازراخودجانپنهانیسقطعوارضاثربرسال

بودحالیدراینواندبودهخودخواستهجنینسقطشدنقانونیخواستارآمریکایی هادرصد60کهکه
!بوددرصددهمیکتنهاواقعیدرصدکه

شوندتهپذیرفواقعیتبه عنوانتابارهاوبارهادروغ هاتکرار:ازبودندعبارتاستراتژیدیگربخش های◦

باشدقانونیچیزیاگرکهمی کنندتصورمردمازبسیاریزیرا)جنینسقطازجرم زداییبرایتالش◦
(استقبولقابل

ستردهگحمایتباکهبودنهاییراهبردنامیدند«کاتولیکاستراتژی»راآنکهآنچهاجراینهایتدرو◦
.افتاداتفاق«کاتولیکطرفدارسیاستمداران»از



بود، صنعت سقط از محل آزادی روابط ناسالم مردم که چند دهه ی قبل در آمریکا هرگز پذیرفته ن
. محلی برای اشتغال و درآمدزایی جمعی محدود فراهم کرد

ز مردم صورت حسابی را پرداخت می کردند و به آن افتخار میکردند که تا چند سال قبل هرگ
. ی داشتندزندگی متعهدتر و آرامش روانی بیشتربازارمورد نیازشان نبود و از قبل عدم نیاز به این 

کشتار ! ستسقط جنین عشق نی»: آخرین جمالت ناتانسون در گفتگو با نویسنده کتابش این بود
«  .را متوقف کنید دنیا به عشق بیشتری نیاز دارد

حالی که ولی شاید باید گفت برای بر زبان راندن این حقیقت کمی دیر شده بود چرا که همیشه در
حقیقت هنوز چکمه های خود را نپوشیده است، یک دروغ نیمی از مسیر خود در سراسر جهان را

.طی کرده است







When you change the way you of view childbearing,
the way you in childbearing will change



قانون حمایت ازخانواده و 
جوانی جمعیت

تبصره ۸۱ماده  و ۷۳مشتمل بر  «  حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» قانون 

ت از مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایکمیسیون ۱400/۷/24در جلسه مورخ 

د اساسی تصویب گردیقانون ۸5بر اساس اصل اسالمیخانواده مجلس شورای 

تاریخ سال،  در۷و  پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 

. به تأیید شورای نگهبان رسید۱400/۸/۱0





برنامهکلیسیاست های(۷0)و(4۶)،(45)بندهایوخانوادهوجمعیتکلیسیاست هایاجرایراستایدر

اجرایموضوع۱۳۹۳/۱2/4مصوب(2)دولت مالیمقرراتازبخشیتنظیمقانون(45)مادهوتوسعهششم

(۱2۳)و(۱04)،(۱0۳)،(۱02)،(۹4)،(۷2)موادوخانوادهتعالیوجمعیتسندوکشورفرهنگیمهندسینقشه

ایندرمقررحکاماایران،اسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعهششمپنجسالهبرنامهقانون

.استالزم االجراءفرهنگیانقالبعالیشورایمصوباترعایتباقانون
.داردعضو24مجموعدرکهشودمیتشکیلجمهوررئیسریاستبهعضو24باجمعیتملیستاد

فناوری،وتحقیقاتعلوم،پزشکی،آموزشودرمانبهداشت،کشور،وزرایستاد،دبیرجمهور،رئیس•

دارایی،واقتصادیاموراطالعات،اجتماعی،رفاهوکارتعاون،شهرسازی،وراهجوانان،وورزش

.ندهستاعضاازبخشیاطالعاتفناوریوارتباطاتوپرورشوآموزشاسالمی،ارشادوفرهنگ

معاونوکشورنیقانوپزشکیواسالمیتبلیغاتکشور،بودجهوبرنامهسیما،وصداسازمان هایرؤسای•

کشور،کلدادستانعلمیه،حوزه هایمدیرمرتبط،دستگاهیاجمهوریریاستخانوادهوزنانامور

مایندگاننازنفردوفرهنگی،انقالبعالیشورایخانوادهوزناناجتماعیفرهنگیشورایرئیس

هممستضعفینسیجبسازمانرئیسومسلحنیروهایکلستادرئیسناظر،عنوانبهاسالمیشورایمجلس

.داشتخواهندحضورجمعیتملیستاددر

.



:استزیرشرحبهجمعیتملیستادوظایف

ملیکارتقسیمباقانوناینمتناظرعملبرنامهتهیه•
بامرتبطمجموعه هایونهادهاسازمان ها،وزارتخانه ها،بینهم افزاییوهماهنگیایجادونقشتعیین•

.شدهتعییننقش هایبرنظارتوخانوادهوجمعیتجوانیموضوع
کشوربودجهوهبرنامسازمانبهسنواتیبودجهدرقانوناینبامرتبطدستگاه هایاعتبارپیشنهاد•
اختصاصدجه هایبوباارتباطدرگرفتهصورتفعالیت هایارزیابیوعملکردساالنهگزارشدریافت•

فرزندآوریوجمعیتموضوعدریافته
قانونایناجرایبهنسبتدستگاه هاعملکردارزیابیدستورالعملابالغوتدوین•
قانوناینبامرتبطاعتباراتبرناظرعملکردوبرنامه هاطرح ها،برنظارت•
کیکتفبهفرزندآوریوازدواجرشدبراثربخشاقداماتسنجشوارزیابیشاخص هایتدوین•

صوصی،خمؤسساتوشرکت هااجرایی،دستگاه هایمردم نهاد،سازمان هایرسانه،خانواده،بخش های
نخبگانمدیران،

دروریفرزندآوازدواجرشدبرآن هااقداماتاثربخشیبرمبنیذی ربطنهادهایگزارشدریافت•
مخاطبجامعه

«جمعیتجوانیملیجایزه»ساالنهاهدای•
آمارمرکزمشارکتباشهرستانیواستانیملی،سطحدرجمعیتیتغییراتمستمرمکانیوزمانیپایش•

ایران
وی ربطذدستگاه هایگزارش هایجمع بندیاساسبرکشوردرجنینسقطوضعیتجامعپایش•

مرتبطپژوهش های
بهندآوریفرزوازدواجرشدبارابطهدرمرتبطدستگاه هایوستادماههششعملکردگزارشارایه•

اسالمیشورایمجلسوفرهنگیانقالبعالیشورای



.می شودلتشکیاعضااکثریتحضورباباریکماهسههرحداقلستادجلسات-۱تبصره•

ومعاونت هاینمسؤولستاد،دبیروبودهمستقلدبیرخانهدارایجمعیتملیستاد-2تبصره•

دبیرخانه.ندمی گردمنصوبجمهوررییسحکمبامذکوردبیرخانهتخصصیکارگروه های

عهدهبرراعیتجمملیستادمصوباتپیگیریوطرح هاتهیهمسؤولیتجمعیتملیستاد

.دارد

همچنینودنمی باشکشورناظرنهادهایسایرنظارتنافیستادنظارتیوظایف-۳تبصره•

 لهمعظماذنبارهبریزیرمجموعهنهادهایودستگاه هاخصوصدرنظارتاینشمول

.بودخواهد

. باشدمیالزم االجرارییس جمهورامضایوتأییدازپسستادمصوباتکلیه-4تبصره•



قانون(۳۱)مادهموضوعاستانتوسعهوبرنامه ریزیشورایطریقازمکلفنداستانداران-پ

بینهماهنگیبرنامه ریزی،راهبری،،۱۳۹5/۱۱/۱0مصوبکشورتوسعهبرنامه هایدائمیاحکام

.رندگیعهدهبرراقانونایناحکاممورددراستانسطحدرارزیابیونظارتوبخشی

موالیدزانمیمداومرصدبهسالههرایران،آمارمرکزهمکاریبااستمکلفکشوروزارت-ت

رنامه ریزیبخصوصدرراالزمپیشنهادهایآناساسبروپرداختهکشوردرکلبارورینرخو

.نمایدارایهجمعیتملیستادبهشهرستان هاواستان هادرباروریوضعیتارتقایبرای

شهرستانباروریخنرکهاستآنبهمشروطقانوناینتسهیالتوامتیازاتکلیهاعطای-تبصره

کورمذتسهیالتوامتیازاتشاملمحدودیت،این.نباشد2.5باالیفرزند،یاپدرزادگاهمحل

همچنینو(۶۸)و(۶۶)،(4۹)،(4۳)،(4۱)،(40)،(2۶)،(2۳)،(22)،(۱۷)،(۸)،(۷)،(۶)مواددر

.بودنخواهداست،شدهپیش بینیقبلیقوانیندرکهمواردی

https://shenasname.ir/laws/3670-ahkamdaemi


وامه هابرندستورالعمل ها،موظفنددولتزیرمجموعهدستگاه هایووزارتخانه هاکلیه

الیعشورایمصوباتچارچوبدرراجمعیتوفرزندآوریخانواده،بامرتبطمنشورات

یفرهنگمهندسینقشهسومکالنراهبرد(4)تبصرهتحقجهتونمودهتهیهفرهنگیانقالب

گزارشگیفرهنانقالبعالیشورایواسالمیشورایمجلسبهباریکماهششهرکشور

.دهند

تأمینبهمربوطدولتیامکاناتازمجدداستفادهامکاناستمکلفشهرسازیوراهوزارت

خانواده هانایوآوردفراهمبیشتروسومفرزندتولدازپسخانواده هابرایراخانوارمسکن

.نماینداستفادهخصوصایندردولتیامکاناتکلیهازدومباربرایصرفاًمی توانند



وعیاجتمااقتصادی،توسعهششمپنجسالهقانون(۱02)ماده«چ»بندتحققمنظوربه

سکونیمواحدیازمینقطعهیکاستمکلفدولتایراناسالمیجمهوریفرهنگی

طرح هایاساسبرتفکیکنصابحدضوابطبامنطبقمترمربع(200)میزانبهحداکثر

درنینساکبرایمصوبشهریتفصیلیوجامعطرح هاییاشهریوروستاییهادی

به صورتتربیشوسومفرزندتولدازپسنفرپانصدهزارازکمترشهرهاییاروستاها

برایفقطآماده سازیهزینهاساسبرمحلهماندرمادر،وپدربهبالمناصفهومشترک

سندونمایداعطااقساطسالهشتوتنفسسالدوبااقساطیفروشصورتبهباریک

دادهحویلتمالکینبهماه،یکحداکثرظرفقسط،آخرینپرداختازپسمالکیت،

.می شود



درمقررشرایطابمسکونیواحدیازمیننفر،هزارپانصدباالیشهرهایساکنینبرای-۱تبصره

درونیمسکواحدیازمینوجودبرمبنیدولتتوسطظرفیتاعالمبهبستهمادهاین

کهاینبهمشروطمادریاپدرزادگاهیامجاورشهرهاییاجدیدشهرهاییااطرافشهرک های

اختصاص(۳)بصرهتدرمذکورآیین نامهاساسبرمادرانتخاببهنباشد،نفرهزارپانصدازباالتر

.می یابد

اساسبرمادروپدرازیکهرفوتصورتدرمسکونیواحدیازمینمالکیت–2تبصره

.می گیردتعلقمتوفیورثهبهارثقانونیموازین

هآیین نامکشاورزیجهادوزارتهمکاریبااستمکلفشهرسازیوراهوزارت-۳تبصره

بهصویبتجهتوتهیهقانوناینشدنالزم االجراازپسماهسهحداکثررافوقمادهموضوع

.نمایدارایهوزیرانهیأت



ویاجتماعاقتصادی،توسعهششمپنجسالهبرنامهقانون(۱02)ماده«چ»بندتحققمنظوربه

مسکن،یفیتکارتقایوتأمینبرایمکلفنداجراییدستگاه هایایراناسالمیجمهوریفرهنگی

خدماتنه هایهزیوانشعاباتشبکه،تخصیصهزینه هایکلیهساز،وساختعوارضوکارپایان

وسالبیستزیرفرزندسهدارایخانواده هایبرای(%50)درصدپنجاهمیزانبهرامهندسینظام

کیبرایسالبیستزیرفرزندچهارحداقلدارایخانواده هایبرای(%۷0)درصدهفتادمیزانبه

دارایخانواده هایبرای(%۱0)درصددهمیزانبهراساختمانیعوارضوپروانههزینهومرتبه

تخفیف های(%۱00)درصدصداستمکلفدولت.دهندتخفیفسالبیستزیرفرزندسهحداقل

.نمایدیپیش بینسنواتیبودجه هایدرعمومیمنابعمحلازراساختمانیپروانهبهمربوط

مترمربع(200)تهران،شهردرمفیدزیربنایمترمربع(۱۳0)متراژتافوقمعافیت های-۱تبصره

وشهرهاسایربرایمفیدزیربنایمترمربع(۳00)ونفرپانصدهزارباالیشهرهایدرمفیدزیربنای

.استاعمالقابلروستاها

زو  جفوقخانواده هایبرایمهندسینظامخدماتدرمهندسیننظارتومحاسبات-2تبصره

.نمی شودمنظورآن هاساالنهسهمیه



ادی،اقتصتوسعه،ششمپنجسالهبرنامهقانون(2۹)مادهدرمذکوردستگاه هایکلیه

از(%۷0)درصدهفتادحداقلمکلفندایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعی

واده هایخانبهبهره برداریجهتراخوداختیاردرسازمانیمسکونیمنازلظرفیت

خدمتمحلشهردرمناسبملکیمسکنفاقدوفرزندسهحداقلدارایکارکنان

ضوابططبقسایرینبهخانواده هاایننیازبرمازادوجودصورتدرودادهتخصیص

ایبرسازمانیمنازلدربهره برداریزمانطولهمچنین.دهنداختصاصمربوط

خدمتحلمشهردرمناسبملکیمسکنفاقدبیشتروفرزندسهدارایخانواده های

.باشدسایرینسکونتبرابردومیزانبهبایدحداقل



وتماعیاجاقتصادی،توسعه،ششمپنجسالهبرنامهقانون(۱0۳)ماده«پ»بنداجرایدر

مکلفندیدولتعالیآموزشمراکزودانشگاه هاکلیهایراناسالمیجمهوریفرهنگی

بهسبتنمرد،وزنغیربومی،وبومیازاعممتأهلدانشجویاننیازبرآوردبامتناسب

اعتباراتاز(%۱0)درصددهواختصاصیدرآمداز(%۱0)درصددهحداقلهزینه کرد

ازکهمواردیاستثنایبهخودسنواتیبودجهدرمقررساالنهسرمایه ایدارایی هایتملک

گاه هایخوابتجهیزوتأمینتکمیل،احداث،جهتدارندمشخصیمصارفشرعیلحاظ

.کننداقداممتأهلین



اجتماعیاقتصادی،توسعهششمپنجسالهبرنامهقانون(۱0۳)ماده«پ»بنداجرایدر–۱تبصره
بودجهقوانینمطابقساالنهمی شوددادهاجازهدولتبهایراناسالمیجمهوریفرهنگیو

اسالمیمالیاوراقریال(20.000.000.000.000)میلیاردهزاربیستمبلغپنجسالتاسنواتی
مصرفبهمتأهلدانشجوییخوابگاه هایتأمینوتجهیزتکمیل،احداث،منظوربهتاکندمنتشر
.برسد

باراخودادمازساختمان هایواراضیمکلفند،عالیآموزشمراکزودانشگاه هاکلیه-2تبصره
دانشجویاننیازموردمسکونیمنازلیاوخوابگاه هاتأمینبهدستگاه هاسایروخیرینمشارکت
اصیخمصارفوشرایطشرعیلحاظازکهساختمان هاییواراضی.دهنداختصاصمتأهل
.هستندمستثنیحکماینشمولازدارند

واتتحقیقآموزشی،کاربریبامازاداراضیاستمکلفشهرسازیوراهوزارت-۳تبصره
جبرانرایبمصوب،سرانه هایمیزانبهوشهرسازیضوابطبامطابقراخوداختیاردرفناوری
والیعآموزشمراکزودانشگاه هابهمتأهلطالبودانشجوییخوابگاه هایاحداثکسری

ذارواگکاربریتغییرقابلغیروساله۹۹اجارهصورتبهدولتمالکیتحفظباعلمیهحوزه های
.نماید

فناوریوعلمپارک هایوپژوهشگاه هاوعالیآموزشمؤسساتودانشگاه هاکلیه-4تبصره
بهاختصاصجهتراموجودخوابگاه هایمتأهل،دانشجویانتعدادبامتناسبمکلفند

گاه هایخوابجدید،خوابگاه هایاحداثدرونمایندتجهیزوبهسازیمتأهلینخوابگاه های
.دهندقراراولویتدررامتأهلین



مکلفندپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتخانه های–5تبصره

ه هایخوابگااحداثفرهنگیپیوست هایقانوناینشدنالزم االجراازپسماهششظرف

2۱/۱/۱۳۹2بمصوکشورکالنومهمطرح هایفرهنگیپیوستنظامنامهبرمبنیرامتأهلین

.نمایندابالغبطمرتدانشگاه هایبهمربوطوزیرتصویبباوتهیهفرهنگیانقالبعالیشورای

ساختبهاقدامکهصورتیدرعلمیهحوزه هایوغیردولتیدانشگاه های-۶تبصره

برخوردار(5)تبصرهچهارچوبدر(۳)و(۱)تبصره هایتسهیالتازنمایندمتأهلینخوابگاه های

.بودخواهند

ترویجووقفنوعرعایتبامقدسهآستان هایتولیتوخیریهامورواوقافسازمان-۷تبصره

فناوری،وتحقیقاتعلوم،وزارتخانه هایهمکاریبامکلفند«خانوادهتعالیووقففرهنگ»

حوزه هایمدیریتمراکزهمچنینوشهرسازیوراهوپزشکیآموزشودرمانبهداشت،

وجویاندانشویژهمتأهلینخوابگاه»احداثبهمردمی،ظرفیت هایازاستفادهضمنعلمیه،

.نماینداقدام«طالب



شدن االجراالزمازپسمکلفندعلمیهحوزه هایمدیریتمراکزودانشجوییرفاهصندوق های

مسکنهودیعپرداختبهنسبتمسکنفاقدمتأهلطالبودانشجویانبرایقانون،این

اورانمشازرهگیریشناسنامهدارایاجاره نامهارایهبهمشروط،(اجارهضمنقرض الحسنه)

اجارهودیعهقیمتمتوسط(%50)درصدپنجاهحداقلسالههرکهنمایداقدامنحویبهامالک

سایردرمتری(۱00)مسکنوجمعیتنفرپانصدهزارازبیششهرهایدرمتری(۷0)مسکن

.شوددادهپوششتحصیلمحلشهرهای

اساسنامهبارتمغایعدمبهمشروطعلمیهحوزه هایمدیریتمراکزبرحکماینشمول-تبصره

.بودخواهدعلمیهحوزه هایدرذیربطمدیریتهماهنگیوعلمیهحوزه های



اعتباری،اتمؤسسوعاملبانک هایطریقازاستمکلفایراناسالمیجمهوریمرکزیبانک

زیرشرحهبخانواده هافرزندآوریتشویقهدفبامسکنتسهیالتانواعپرداختبهنسبت

:کنداقدام

سکنمتعمیراتجعالهوساختخرید،تسهیالتسقف(%25)درصدیپنجوبیستافزایش-الف

مبلغزایشافمحلازمصوب،سقفبرابردوحداکثرتاسنسالبیستزیرفرزندهرازایبه

اعتباروپولشورایمصوباترعایتبابانکیسپرده

سقفتا،سنسالبیستزیرفرزندهرازایبهسالدومیزانبهبازپرداختدورهافزایش-ب

سالده

بدونماده،اینردمقررسقفتاتسهیالت،افزایشبهنسبتمکلفندعاملبانک های-تبصره

.نماینداقدامقبلیتسهیالتتسویه

http://www.cbi.ir/


وماعیاجتاقتصادی،توسعه،ششمپنجسالهبرنامهقانون(۱02)ماده«ث»بندتحققمنظوربه
متولینرایباستمکلفایراناسالمیجمهوریمرکزیبانکایران،اسالمیجمهوریفرهنگی

یجاروپس اندازمحلازاعتباریمؤسساتوبانک هاکلیهطریقازبعد،به۱400سال
سن،سالپنجاهیباالمتقاضیانازدواجقرض الحسنهتسهیالتحذفوبانکینظامقرض الحسنه

.نمایداقدام«فرزندتولدقرض الحسنهتسهیالت»پرداختبهنسبت
،ریالمیلیونستدویدومفرزند،ریالمیلیونیکصداولفرزندتولدبرایتسهیالتاینمبلغ
وپنجمفرزندوریالمیلیونچهارصدچهارمفرزند،ریالمیلیونسیصدسومفرزندتولدبرای
ترتیببهتنفسرهدوماهششبامشموالنگذاریسپردهبهالزامبدونریالمیلیونپانصدباالتر

متقاضیان.ودمی شتعیینسفتهومعتبرضامنیکاخذوسالهفتتاسهبازپرداختدورهبا
.نمایندثبتراوامدریافتدرخواستمی توانندتولدازپسسالدوتاحداکثر

ودجهبقوانیندرتورمنرخحداقلبامتناسبآتیسال هایدرمذکورواممبلغافزایش-۱تبصره

.می شودپیش بینیسنواتی

وامدریافتد،آمدنیابهدیگریفرزندچنانچهفرزند،تولدتسهیالتبازپرداختدورهحیندر–2تبصره

.استبالمانعبعدیفرزندبرایقرض الحسنه
.می گیردتعلقوامیکفرزند،هرازایبهبیشتر،ودوقلوفرزندانتولدمورددر-۳تبصره



:

(۱0.000.000)میلیوندهمبلغشود،متولد۱400سالابتدایازکهفرزندهرازایبهاستمکلفدولت

واحدهایخریدجهتصرفاًریال(۱0.000.000.000.000)میلیاردهزاردهساالنهسقفتاریال

جملهازییاجراکاروساز.دهداختصاصفرزندنامبهبورسدرمعاملهقابلسرمایه گذاریصندوق های

تصویببهداراییواقتصادیاموروزارتپیشنهادبهمرتبطهزینه هایوصندوقانتخابوخریدنحوه

.می رسدوزیرانهیأت

مادهینادرشدهاشارهمبلغبهایرانآمارمرکزاعالمیساالنهتورمنرخمیزانبهسالهر-۱تبصره
.می شوداضافه

 گذاریسرمایهصندوق هایواحدهایبینجابه جاییبهنسبتصرفاًاستمجازسرپرست-2تبصره

صندوق هایواحدهایفروشازناشیمالیمنابعکردنخارج.نمایداقداممادهاینموضوع

.استمجازسالگیچهاروبیستازپسازدواجعدمصورتدریاازدواجازپسصرفاًسرمایه گذاری



قیمتبهایرانیخودروییکقانوناینابالغزمانازمکلفندداخلیخودروسازشرکت های

یکبراینامثبتنوبتهردربعدبهدومفرزندتولدازپسمادرنامبهوانتخاببهکارخانه

.دهندتحویلمرتبه

درومی باشندمادهاینمشمولخودروها(%50)درصدپنجاهنامثبتنوبتهردر-تبصره

بیشترنامثبتنوبتهردرخودروها(%50)درصدپنجاهازمشمولمتقاضیانتعدادکهصورتی

هردر.ندباشنکردهدریافتخودروییقبلسالدوطیکهاستمادرانیبااولویتباشد،

خودروها(%50)درصدپنجاهازبیشترآن،ازخارجیااولویتدرمتقاضیانتعداداگرصورت،

بعدیوبت هایندرمی توانندسایرینوبودخواهدقرعه کشیطریقازتکلیفتعیینباشد،

مابقیفروشبود،خودروها(%50)درصدپنجاهازکمترمتقاضیان،تعدادچنانچه.کنندثبت نام

.استبالمانعخودروها



باالیدهکسهیارانهحذفازناشیدرآمدهایمحلازاستمکلفیارانه هاهدفمندیسازمان

هسحداقلدارایچهارمتااولدهک هایخانواده هایفرزندانیارانهافزایشبهنسبتدرآمدی

ششمپنجسالهقانون(2۹)مادهدرمذکوردستگاه هایدروالدینازکدامهیچکهتکفلتحتفرزند

یارانهبرابرهسمیزانبهنباشندشاغلایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعه

.نمایدپرداختسایرینمصوب

ح هایطراجرایواشتغال زاییبازمینبهره برداریحقواگذاری هاکلیهدراستمکلفدولت

بهحداقلواگذاریهزینهوتعرفهتخفیفهمچونمؤثریمشوق هایواولویت هاکشاورزیوتولیدی

هپنجاحداقلمیزانبهتسهیالتبازپرداختدورهطولافزایشو(%25)درصدپنجوبیستمیزان

نظردر شوند،میبیشتروسومفرزندصاحبقانوناینابالغازپسکهخانواده هاییبرای(%50)درصد

.بگیرد



:

فرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعه،ششمپنجسالهبرنامهقانون(2۹)مادهدرمذکوردستگاه هایکلیه

:مکلفندایراناسالمیجمهوری

تاسالکیفرزندهرداشتننیزوتأهلازایبهجدیدنیرویاستخداموجذببه کارگیری،در-الف

.کننداضافهسنیمحدودهسقفبهسالپنجحداکثر

تاحداکثرمجموعاً (%2)درصددوفرزندهرنیزوتأهلازایبهاستخداموجذببه کارگیری،در-ب

.می شوداضافهفردهرامتیازبه(%۱0)درصدده

باعارضتعدمبهمنوطدارندراخودخاصاستخدامیقواعدکهدستگاه هاییمورددربنداینشمول

.استدستگاه هاآنضوابط

می شوند،نجمپتاسومفرزندصاحبکهمادهصدردرمذکوردستگاه هایدرمستخدمینکلیهبرای-پ

.نماینداعمالفرزند،هرازایبهمستخدمسنواتیافزایشبهسالیکمعادل

فرزند،سهلحداقدارایمستخدمیننیازعدماعالمیاوتعدیلبهمجازمذکوردستگاه های-تبصره

قطعییآراواداریتخلفاتبهرسیدگیقانوناجرایدربه جزشیرخوارفرزنددارایوباردارمادران

.نیستندقضایی



(2۹)مادهدررمذکودستگاه هایدرحقوق بگیرمختلفگروه هایکلیهبرایاستمکلفدولت

همچنینوایرانمیاسالجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعه،ششمپنجسالهبرنامهقانون

قبیلاز(ارکقانونمشمولینبه استثنای)اتمیانرژیسازماناطالعات،وزارتمسلح،نیروهای

وپژوهشیوعالیآموزشمؤسساتودانشگاه هاعلمیهیأتاعضایلشکری،وکشوریکارکنان

وقحقوردیفسقفدرراساالنهحقوقافزایشسال،پنجمدتبه،۱40۱سالابتدایازقضات،

مشمولینعائله مندیحقواوالدکمک هزینهساله،هرکهنمایداعمالبه گونه ایخدمتجبران

و(%۱00)درصدصدمیزانبهترتیببهدستمزدوحقوقسنواتیافزایشچارچوبدرمادهاین

.یابدافزایش(%50)درصدپنجاه



الزم االجراتیغیردولودولتیبخش هایکلیهدرکارکنانومستخدمینهمهبهنسبتذیلکاماح

.می باشد

.یابدزایشافتمامماهنُهبهمرتبطفوق العاده هایوحقوقتمامپرداختبازایمانمرخصیمدت-الف

.تاساستفادهقابلبارداریپایانیماه هایدرمرخصیاینازماهدوتامادردرخواستصورتدر

موجبانزایممرخصیکهمواردیدر.می باشدماهدوازدهبیشتر،ودوقلوتولدبرایمزبورمرخصی

تحمیلههزیناجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارتتأییدازپسگردد،خصوصیبخشکاردراخالل

.شدخواهدجبراندولتتوسطشده

وسالدوتاشیرخوارفرزنددارایمادرانهمچنینوباردارشاغلمادرانبرایشبکارینوبت-ب

اختیاریاشند،می بشبکارینوبتنیازمندکهفعالیت هاییومشاغلدرنوزاد،ماهگییکتاپدران

.است

.نمی شودکارقانونمشمولخصوصیبخششاملبنداینشمول



دربارداریدوراندرماهچهارمدتبهحداقلباردار،مادراندرخواستبهدورکاریاعطای-پ

.استالزامیاست،فراهمآن هادردورکاریامکانکهمشاغلی

ازایبهوردآخواهنددنیابهفرزندانییافرزندقانوناینشدنالزم االجرازمانازکهشاغلیمادران-ت

بیشتروومسفرزندبرایوشوندبرخورداربازنشستگیسندرکاهشسالیکازمی توانندفرزند،هر

برایبند،ایننمشمولیبازنشستگیسنحداقل.بودخواهدفرزندهرازایبهنیمسالویککاهشمیزان

تربیشوفرزندسهبرایوسالیکوچهلفرزنددودارایسال،دووچهلفرزندیکدارایمادران

.استبیمهسابقهسالبیستباحداقلوسالچهل

.می باشدتغالاشزماندربیمهحقپرداختسنواتبامتناسببازنشستگیحقوقیامستمریبرقراری

درخاصیردیفدرقانوناین(۷2)مادهاجرایازحاصلمنابعمحلازمادهایناجرایمالیبار-تبصره

دادهتخصیصیبازنشستگصندوق هایسایرواجتماعیتأمینسازمانبهوپیش بینیسنواتیبودجه

.می شود



مصوباصالحیمستقیممالیات هایقانون(۸4)مادهموضوعحقیقیاشخاصمالیاتیمعافیتمیزان

فرزندهرازایبهوشودمتولدقانوناینتصویبازبعدکهبیشتر،وسومفرزندازایبه۳۱/4/۱۳۹4

یفتخفاین.می گرددسنواتیبودجهدرآنتصویببهمشروطتخفیف(%۱5)درصدپانزدهمشمول

.استاستفادهقابلبارسهحداکثر

.می باشدمذکورقانون(۸4)مادهدرمندرجمعافیت هایبرعالوهمادهایندرمندرجتخفیف-تبصره

ساالنههدایامنظوربه(ره)خمینیامامفرماناجراییستادهمکاریبااستمکلفجمعیتملیستاد

خانواده،خش هایبتفکیکبهسنجشوارزیابیشاخص هایتدوینبهنسبت«جمعیتجوانیملیجایزه»

اقدامگاننخبمدیران،خصوصی،مؤسساتوشرکت هااجرایی،دستگاه هایمردم نهاد،سازمان هایرسانه،

رزندآوریفوازدواجرشدبراثربخشیبرمبنیذی ربطنهادهایازشدهارایهگزارشاساسبرونموده

.نمایداقدامجمعیتجوانیملیجایزهاعطایبهنسبتمخاطبجامعهدر



رهنگیفواجتماعیاقتصادی،توسعه،ششمپنجسالهبرامهقانون(2۹)مادهدرمذکوردستگاه هایکلیه

یاوکردهزدواجاگذشته،سالیکدرکهکارکنانیجمعیت،ملیروزدرمکلفندایراناسالمیجمهوری

.دهندقرارتشویقموردراشده اندفرزنددارای

ی،اقتصادتوسعهششمپنجسالهبرنامهقانون(۱0۳)ماده«ب»بنداجرایراستایدراستمکلفدولت

باون،قاناینشدنالزم االجراازپسماهششحداکثرایران،اسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعی

فرزندسهداراینه دارخامادرانبیمهبهنسبتعشایروروستاییانکشاورزان،اجتماعیبیمهصندوقتقویت

:کننداقدامذیلشرحبهبیشترو

درصدصدریعشایوروستاییمناطقساکنبیشتروفرزندسهدارایغیرشاغلمادرانخصوصدر-الف

.می شودپرداختدولتتوسطبیمهحق(۱00%)

.می شودودهافزبیمه گذاربیمه ایسوابقبهسالدوفرزندهرازایبهپنجموچهارمفرزندتولدبا-ب



فرنگیواجتماعیاقتصادی،توسعه،ششمپنجسالهبرنامهقانون
واستنامذکرمستلزمآن هابرقانونشمولکهشرکت هاییوسازمان هاجملهازایراناسالمیجمهوری

وتکریممنظورهبقانوناینابالغازپسماهششظرفموظفندآن هابهوابستهمؤسساتوشرکت هاکلیه
وخدماتیعمومی،اماکنوساختمان هاتمامیتجهیزواحداثطراحی،باکودک،ومادرحقوقحفظ

نوزادان،نیازهایرفعجهتمناسبفضایتأمینبهاقدامخود،نظارتیااختیارتحترفاهیوآموزشی
.نمایندکودکاننگهداریوشیردهیاستراحت،جهتباردارمادرانکودکان

طرح هاییفرهنگپیوستنظام نامهرعایتبامادهایندرمذکورفضایاستانداردهایوضوابط-۱تبصره
دنشالزم االجراازپسماهسهظرففرهنگی،انقالبعالیشورای2۱/۱/۱۳۹2مصوبکشورکالنومهم
ودرمانبهداشت،وزارتخانه هایشهرداری ها،همکاریباشهرسازیوراهوزارتسویازقانوناین

.می رسدانوزیرهیأتتصویببهوتهیهکشوربهزیستیسازمانوپرورشوآموزشوپزشکیآموزش

ازیکیعنوانبهمذکورمراکزدر(۱)تبصرهموضوعاستانداردهایوضوابطرعایت-2تبصره
شناختهقانوناینابالغازپسجمعیتکلیسیاست هایاجرایجهتدستگاه هاارزیابیشاخص های

ازوشدههشناختکودکومادرتکریممراکزعنوانبهماده،اینموضوعامکاناتدارایمراکز.می شود
.می گردندبهره مندآنبهمربوطتسهیالت

وماعیاجتاقتصادی،توسعه،ششمپنجسالهبرنامهقانون(2۹)مادهدرمذکوردستگاه هایکلیه-۳تبصره
بهنسبتدماتخخریدصورتبهیاوخصوصیبخشمشارکتبامکلفندایراناسالمیجمهوریفرهنگی
.نماینداقدامدستگاههماندرشاغلمادرانکودکاننگهداریبرایمهدکودکتأمین



ابانی اقدامات جهت حمایت از شیرخوارگاه ها و مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خی
:زیر باید صورت پذیرد

ردم نهاد، به مکلف است با همکاری نهادهای خیریه و مجموعه های م-الف
.ح فعلی بپردازدتوسعه و تجهیز کمی و کیفی شیرخوارگاه های کشور تا میزان یک و نیم برابر سط

نا به تربیت سازمان بهزیستی کشور مکلف است در هر یک از مراکز مذکور، حداقل یک نفر آش-ب
ه کارگیری اسالمی کودک، با معرفی مراکز مدیریت حوزه های علمیه را در چهارچوب قوانین مربوط ب

.کند

ربیتی و آموزشی سازمان بهزیستی کشور مکلف است برنامه ریزی و نظارت مناسبی جهت محتوای ت-پ
.و ابعاد معنوی و مذهبی این مرکز با همکاری حوزه علمیه انجام دهد

ازمان های ساله و غیرقابل تغییر کاربری برای خیریه ها و س۹۹دولت موظف به تأمین زمین با اجاره -ت
.متقاضی تأسیس این مراکز پس از تأیید سازمان بهزیستی کشور است



:

فرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعه،ششمپنجسالهبرنامهقانون(۱02)ماده«ث»بندتحققمنظوربه

هداشتبوزارتمعرفیبااستمکلفایراناسالمیجمهوری

امامحضرتفرماناجراییستاد،(ره)خمینیامامامدادکمیتههمکاریوپزشکیآموزشودرمان

آزموناساسبرکهراسالپنجزیرکودکدارایوشیردهباردار،مادران،مستضعفانبنیادو(ره)خمینی

بهرارایگانهداشتیببستهورایگانتغذیهسبدخدماتوکردهشناساییمی باشند،حمایتنیازمندوسع،

.دهداختصاصماهانهصورتبهآن ها

بستهوتغذیه ایسبدمحتوایاستمکلف–۱تبصره

اینبالغاازپسماهسهتاحداکثرماده،ایندرشدهیادگروه هایومختلفماه هایبرایرابهداشتی

.کندتعیینقانون

نهادهایپوششتحتکهخانواده هاییبهاستمکلف–2تبصره

بستهوتغذیهسبدمی شود،تأییدوبررسی«وسعآزمون»طریقازآن هااستحقاقونمی باشندحمایتی

.دهداختصاصماهانهبهداشتی



ویژهشناسنامهدورصومعرفیبرایبرخطسامانهایجادبهنسبتاستمکلف

صورتدرواستسالدهشناسنامهایناعتبارمدت.نمایداقدامبیشتریافرزندسهدارایمادرانبرای
.شدخواهدتمدیدسالپنجمدتبهبعدیفرزندانتولد

انجاموادهخاناعضایهمراهبهمزبورکارتدارندگانبرایراذیرموظفنداقداماتذی ربطدستگاه های

:دهند

فرهنگی،یراثموزارتتابعهموزه هایوفرهنگی-تاریخیبناهایواماکنکلیهورودیبودننیم بها-الف
.کشوریخدماتمدیریتقانون(5)مادهموضوعاجراییدستگاه هایوگردشگریودستیصنایع

شهرداری هاتفریحیوورزشیفرهنگی،تعرفه هایوشهریعمومینقلوحملخدماتبودننیم بها-ب
.کشوریخدماتمدیریتقانون(5)مادهموضوعاجراییدستگاه هایو

باریکماههرسینماهابلیطبودننیم بها-پ

ونکودکافکریپرورشکانونهنریوتربیتیآموزشی،دوره های(%20)درصدیبیستتخفیف-ت
فرزنداناستفادهبراینوجوانان

بودجهقانوندرنآهزینهجبرانپیش بینیبهمشروطغیردولتیبخشدرمادهاینحکمشمول-تبصره
.می باشدسنواتی



کشورتوسعهبرنامه هایدائمیاحکامقانون(۱)مادهموضوع

:مکلفند
زایمانازقبلیتحصیلنیمسالیکمرخصیجهتباردارمادردانشجویانوطالبکتبیتقاضایبا-الف
.نمایندموافقتتحصیلیسنواتدراحتساببدون

تحصیلیسالنیمچهارتاحداکثرسال،دوزیرفرزنددارایمادردانشجویانوطالبمرخصیتقاضایبا-ب
.نمایندموافقتتحصیلیسنواتدراحتساببدون

حداکثرزانمیبهمیهمانیجهتسالدوزیرفرزندداراییاباردارمادردانشجویانوطالبتقاضایبا-پ
.نمایندافقتموتقاضاموردپایین تریاهم سطحعالیآموزشمؤسسهیاحوزهبهتحصیلینیمسالچهار

ایمجازیآموزشجهتسالسهزیرفرزندداراییاباردارمادردانشجویانوطالبتقاضایبا-ت
.نمایندموافقتتحصیلدورهنظریدروسواحدهایگذراندنبرایغیرحضوری

اساسبرشبکارینوبتکاهشجهتسالدوزیرفرزندداراییاباردارمادردانشجویانتقاضایبا-ث
وزشآمودرمانبهداشت،وزیرسویازقانون،اینابالغازپسماهسهظرفحداکثرکهآیین نامه ای

.نمایندموافقتمی گردد،تصویبپزشکی

فرزندداراییاباردارمادردانشجویهرداشتنازایبهراهنمااساتیدبرایکهنمایندفراهمراشرایطی-ج
.شوداضافهآن هاراهنماییاستادسقفبهسهمیهیکشیرخوار

حوزه هاینامهاساسبامغایرتعدمبهمشروطعلمیهحوزه هایمدیریتمراکزبرحکماینشمول-تبصره
.بودخواهدذی ربطمدیریتباهماهنگیوعلمیه



خدمتبهمربوطقانون»موضوعتعهداتازماهششفرزندهرازایبه

بانوان.رددمی گکسرقانوناینمشمولمادراناز«پیراپزشکانوپزشکان

ادهخانوسکونتمحلدرراخودتعهداتمی توانندفرزنددارایمتأهل

طیدمی تواننسال،دوزیرفرزنددارایمادرانوباردارمادران.بگذرانند

.اندازندبیتعویقبهراخودطرحآغازفرزند،سالگیدوتاوبارداریدوره



وعیاجتمااقتصادی،توسعه،ششمپنجسالهبرنامهقانون

به ویژهایراناسالمیجمهوریفرهنگی

ونیازنگامهبهازدواجارزشمندومثبتوجوهبهنسبتآگاهی بخشیراستایدرمکلفند

کیمتحازصیانتهمسری،ومادرینقش هایازحمایتوتقویتوخانوادهدرفرزندانتعددآسان،

روش هایازاستفادهجانبیعوارضوجمعیتکلیسیاست هایمغایرمحتوایبامقابلهوخانواده

سقطاجتماعیوفرهنگیوروانشناختیپزشکی،خطرناکعوارضنیزوبارداریازپیشگیریمختلف

وجشنواره هایبرگزاربازرگانی،تبلیغاتسریال،فیلم،پخشوتولیدقبلازالزماقداماتجنین،

.دهندانجامرانمایشگاه ها

وبرنامهههرگونازحمایتیاانتشارترویج،اشاعه،توزیع،پخش،تولید،قانونایناجرایدر-الف

پویانمایی،سریالفیلم،جملهازانحاءازنحویهربهسرگرمی،فرهنگی،پژوهشی،آموزشی،محتوای

.استممنوعباشدجمعیتکلیسیاست هایمغایرکه(انیمیشن)



و ترویج خانواده های دو فرزند و کمتر و تجردزیستی در آگهی بازرگانی از سوی -ب

ی و محیط های تبلیغات تجاری و محیطی در بستر فضای مجازی، رسانه های برخط و شبکه نمایش خانگ

ه نمایش عمومی ممنوع است و به منظور تشویق آن دسته از سفارش دهندگانی که در تبلیغات خود ب

ردازند، افزایش خانواده های سه فرزند و بیشتر با رعایت ضوابط آگهی های تبلیغاتی حوزه کودکان می پ

.زمان پخش در نظر گرفته شود

مکلف است با -پ

، سریال، مستند، ، بخشی از تولیدات خود را به ساختارها و قالب های مختلفی از قبیل تولید فیلم

ون اصلی آن ها پویانمایی و برنامه های گفتگومحور، ترکیبی و مسابقات اختصاص دهد که محتوا و مضم

.سقط جنین استارزشمندی، ترویج و تبلیغ فرزندآوری، تقبیح تجردزیستی و کم فرزندی و مذمت و حرمت

ماهانه در امر مکلف است با هدف افزایش نرخ رشد جمعیت، برنامه های هفتگی و-ت

.مطالبه گری این قانون را تدوین و اجرا نماید



فراگیرتصویروصوترسانه هایمقرراتتنظیمسازمانطریقاز-ث
فضایملیزمرکهمکاریباقانونیتکالیفاساسبرموردحسبمکلفند

هنری-رسانه ایتولیداتومجازیفضایبستردرجمعیتکلیسیاست هایبامرتبطمحتوایبرمجازی،
ازرامراتبخلفتصورتدرونمودهنظارتآثارنشروخانگیشبکهمحصوالتتئاتر،سینمایی،به ویژه
.نمایندپیگیریقانونیذی صالحمراجعطریق

مکلف-ج
ارزشمندیوایرانیمادرانخانواده،ازحمایتمحتوایباتصاویریانمادهاعبارات،تهیهبهنسبتاست
کلیهکاالهایومحصوالتبسته بندیدرمذکورمواردمناسبدرجبهنسبتونمایداقدامفرزندانتعدد

.نمایدنظارتمطبوعاتوفرهنگیمحصوالتکتب،خدماتی،توزیعی،تولیدی،واحدهای

ارزیابیواجراجهتالزمشاخص هایتنظیموتهیهضمناستموظف
وکمیارتقایورمزبوبرنامه هایتحققبهنسبتقانون،ایناهدافبامنطبقرسانه هایمختلفبرنامه های

.نمایداقدامسیماوصدابرنظارتشورایبهماههششگزارشارایهوآن هاساالنهکیفی
زارشگارایهزمانازماهسهتاحداکثرراخودارزیابیاستموظف

.دهدارایهاسالمیشورایمجلسوجمعیتملیستادبهارسالی،

پیوستنگیفرهانقالبعالیشوراینظارتتحتمکلفند-ح
محلیوملی هایظرفیتواولویت هابامتناسبراخانوادهوجمعیتکلیسیاست هایبهمربوطفرهنگی

.نماینداجراوتدوینخود



برنامه هایبهیافتهاختصاصبودجهاز(%۱0)درصددهحداقلاستموظف

جوانیوزایشافموضوعمحوریتبابرنامه هاییبهراسریالوفیلممستند،پویانمایی،تولیدی،

.دهداختصاصجمعیت

ازحمایتجهتجامعیبرنامهاستموظفخوداساسنامهچهارچوبدر

فرهنگی،کانون هایمساجد،هیئآت،قالبدرازدواج،تسهیلوفرزندآوریحوزهدرمردمیفعالین

.نمایدتدوینآنمانندومبلغاعزام



همچنینو

رایفرهنگتشکل هایومردم نهادسازمان هایازحمایتیبودجهاز(%۳0)درصدسیحداقلمکلفند

مان هایسازومساجدفرهنگیکانون هایجهادی،وفرهنگیگروه هایقبیلازمجموعه هاییبه

ستحکاماوفرزندآوریبهتشویقجوانان،ازدواجتسهیلازدواج،سنکاهشجهتدرکهمردم نهاد

فعالیت هاییابیارزوعملکردساالنهگزارش.دهنداختصاصشده،تشکیلدینیرویکردباخانواده

عمومیتصوربهجمعیت،ملیستادبهارایهضمنمادهاینموضوعحمایت هایوگرفتهصورت

وتدوینجمعیتیملستادتوسطمادهاینموضوععملکردارزیابیدستورالعمل.می شودمنتشرنیز

.می شودابالغ



وستاها،رشهرها،سطحدرمکلفند

تبلیغاتالیتفعساالنهاسمیظرفیتسومیکحداقلعمومی،اماکنسایرومواصالتیراههای

فرزندآوری،،ازدواجموضوعبارااستشدهگرفتهنظردرفرهنگیتبلیغاتجهتکهمحیطی

.دهنداختصاصخانوادهنهادتعالیوجمعیترشد

سازماننظارتبامادهاینظرفیتاز(%40)درصدچهلحداقلحکم،ایناجرایدر-تبصره

ردم نهادمسازمان هایوجهادیگروه هایقبیلازمردمینهادهایاختیاردراسالمیتبلیغات

.می گیردقرارمی کنندفعالیتخانوادهوازدواجحوزهدرکهمجوزدارای



وهمکاریبااستمکلف

انجامرازیراقداماتپرورشوآموزشبنیادینتحولسندجملهازفرهنگیانقالبعالیشورایمصوباتچهارچوبدر

:دهد

مهارت هایعی،اجتماوفردیشخصیترشدایرانی،-اسالمیزندگیسبکبهمربوطمهارت هایآموزشوتربیت-الف

باخانوادهیتعالوتشکیلبرایمسؤولیت پذیریوفرزندآوریوخانوادهازدواج،ارزشمندیفرهنگترویجفردی،

درتربیتیی،پژوهشآموزشی،برنامهدرپرورشوآموزشبنیادینتحولسنداجرایبرمبتنییادگیریاصوللحاظ

تربیتی،ویفرهنگاردوهایوجشنواره هارویدادها،وتولیداتدرسی،کتببه ویژهیادگیریبسته هایکلیهقالب

درمجازیفضایتربسدرفناورانهزیست بوم هایظرفیتازبهره گیریبابرخطوتعاملیصورتبهچندرسانه ایمحتوای

تحصیلیمقاطعکلیه

درخانوادهلیکسیاست هایوجمعیتکلیسیاست هایبندهایراستایدرپرورشیوآموزشیمحتوایگنجاندن-ب

قانوناینشدنالزم االجراازبعدسالدوظرفدرسیکتاب های

بامتناسب،آموزشیکارکنانواولیاءبرمستمرآموزشطریقازازدواجوبلوغدورانتربیتیمهارت هایوآموزش-پ

حضوریصورتبهایرانی-اسالمیزندگیسبکاساسبرودانش آموزانسن

«زندگیسبکوخانوادهمدیریت»درسبرایمتأهلومتعهدتوانمند،انسانینیرویتربیت-ت



تقویتوگسترشایجاد،بهمکلف
فرهنگاساسبرزنوخانوادهنقشوجایگاهبامتناسبکشوردانشگاه هایهمهدرتحصیلیرشته های
.هستندخانوادهوخانهمدیریتقبیلازایرانی،-اسالمی

وو

اینابالغازسپسالیکحداکثرخانوادهوجمعیتکلیسیاست هایراستایدرمکلفند،

ازدواج،دورانمهارت هایآموزشنیاز،هنگامبهازدواجمثبتوجوهبهنسبتآگاهی بخشیوترویججهتقانون،

کردنهنهادینجنین،سقطحرمتجامعه،درجمعیترشدکاهشوخانوادهدرکم فرزندیمنفیآثارفرزندآوری،

ضمنجمعیتی،سیاست هایمغایرمحتوایبامقابلهوخانوادگینقش هایایفایخانواده،تحکیمازصیانتهنجارهای

وجویاندانشویژهفرهنگیوپژوهشیآموزشی،فعالیت هایواقداماتفرزندآوری،مخالفآموزشیمحتوایحذف

.دهندانجامودخساالنهبرنامه هایذیلکشورفرهنگیمهندسینقشهبرمبتنیرااداریوآموزشیانسانینیروی

هماهنگیباموظفندو
ایرانی-اسالمیزندگیکسببرمبتنیمشاورهمراکزتأسیسبهنسبت

.نماینداقدامعالیآموزشمراکزدر



مؤسساتطریقازازدواج،امردرتسهیلوترویجمنظوربهاستمکلف

انتخابامرردواسطه گریفرهنگتوسعهبهمردمیظرفیت هایدیگروروحانیونومساجدفرهنگی،

.بپردازدشرعیوقانونیموازینرعایتوخانواده هامشارکتومحوریتباهمسر،

امردرفعالزمراکمجوزاسالمیتبلیغاتسازمانتأییدبااستموظف-تبصره

.نمایدصادرراهمسرانتخاب

قالبانعالیشورایمصوباتچهارچوبدراستمکلف

.دهدارایهغیردانشجوودانشجوازاعمزوجینتمامیبهراازدواجحینآموزش هایفرهنگی

مربوطپزشکیلومعدانشگاه هادرفقیهولینمایندگینهادتأییدباحکماینموضوعآموزش دهندگان

.می شودانتخاب

اینموضوعازدواجحینآموزشیدوره هایگواهیدریافتبهموظفازدواجثبتدفاتر-تبصره

.هستندازدواجرسمیسندتحویلازقبلزوجین،ازماده



وو،

باو

درصدپنجقلحداسالههرمکلفندمی کنند،استفادهکشورعمومیبودجهازکهقانوناینموضوع

رشدو(فرزندآوری)خانوادهبامرتبطپژوهش هایومطالعاتبهراخودپژوهشیاعتباراتاز(5%)

می شود،تعیینجمعیتملیستادسویازسالههرکهپژوهشیاولویت هایراستایدرجمعیت

بهراآمدهبه دستنتایجوپژوهشگرانمشخصاتتحقیقاتی،طرح هایفهرستودهنداختصاص

.نماینداعالمجمعیتملیستادبهماههششگزارشهمراه

-تبصره

موضوعاتیراستایردتکمیلیتحصیالتمقاطعپایان نامه هایازموظفند

شمول.کنندیژهوحمایتمی شود،تعیینجمعیتملیستادتوسطپژوهشیاولویت هایعنوانبهکه

وعلمیهیحوزه هااساسنامهبامغایرتعدمبهمشروطعلمیهحوزه هایمدیریتمراکزبرحکماین

.بودخواهدذی ربطمدیریتباهماهنگی



رکت هایشازمکلفند

ازارورینابدرمانوفرزندآوریبراینیازموردتجهیزاتواقالمتولیددرخالقودانش بنیان

.کنندحمایتتجهیزاتوفضامشوق ها،تسهیالت،ارایهطریق

اعتباراتاز(%5)درصدپنجحداقلاستمکلف-۱تبصره

تجهیزات،واقالمداروها،تولیدزمینهدررانوفناوری هایوعلومتوسعهبرنامهیافتهتخصیص

توسعهتادسطریقازطرح هاتجاری سازیوبنیادیتحقیقاتفناوری،توسعهطرح هایازحمایت

وادرمسالمتوناباروریدرمانفرزندآوری،طرحقالبدربنیادیسلولفناوری هایوعلوم

.نمایدهزینهکودک

وتسهیالتاز(%5)درصدپنجحداقلاستمکلف-2تبصره

شده بینیپیشکمک هایبامتناسبپزشکیتجهیزاتوزیست فناوریحوزهدرخودحمایت های

نیازموردزاتتجهیواقالمدارو،تولیدحوزهدرمتقاضیدانش بنیانشرکت هایبهراقانونایندر

.دهداختصاصناباروریدرمانوفرزندآوریبرای



هنگیفرواجتماعیاقتصادی،توسعه،ششمپنجسالهبرنامهقانون(۱02)ماده«ح»بندراستایدر
سالودظرفحداکثراستمکلفایراناسالمیجمهوری

درمانصیتخصمرکزیکحداقلراه اندازییاتجهیزبهنسبتقانون،اینشدنالزم االجراازپس
ازایبهسهسطحناباروریدرمانمرکزیکحداقلوپزشکیعلومدانشگاه هایدردوسطحناباروری

جمعیتیالگویبامتناسبخدماتسطح بندینظامقالبدرغیردولتیعمومیودولتیازاعماستانهر
.نمایداقدام

رفیتظافزایشبرایراالزماقداماتاستمکلف-۱تبصره
آوردعملبهونه ایگبهمرتبطرشته هایسایرو(فلوشیپ)ناباروریتخصصیرشتهدردستیارپذیرش

تمامدرقانوننایشدنالزم االجراازپسسالپنجتاحداکثرزمینهایندرمتخصصنیرویکمبودکه
.گرددبرطرفکشورسراسرناباروریمراکز
نبیهمکاریافزایشراستایدراستموظف-2تبصره

وزشیآمدوره هایبرگزاریضمنمرکز،آنبهبیمارارجاعوناباروریدرمانمراکزومتخصصین
ماماییوزنانتخصصیدورهدرراناباروریدرمانبامرتبطدروسمامایی،وزنانمتخصصینبرای

.نمایدپیش بینی

طبهم زماندرمان هایارایهجهتاستمکلف-۳تبصره
.سازدفراهمدوطحسناباروریمراکزدررامتخصصینایناستقرارزمینهنابارورزوجینبهایرانسنتی

بهراخودنوآورانهطرح هایبودجهاز(%۱0)درصددهحداقلاستموظف-4تبصره
.دهداختصاصایمنواستانداردطبیعیزایمان هایوناباروریبهمربوططرح های



کشوریگهماهنبالینیراهنمایودستورالعملاستمکلف
وشاخص هاعایترباراناباروریمعرضدرونابارورافراددرمانوبه هنگامتشخیصپیشگیری،بهمربوط
خدماتطح بندیسنظامقالبدرمرتبطتخصص هایازبهره گیریباکشورفرهنگیمهندسینقشهمفاد
اینشدناالزم االجرازپسماهششتاحداکثربروزرسانی،رویکردبابهداشتشبکهدرادغامضمن
نمایدابالغپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزیرتصویبازپسوتدوینقانون

فرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعه،ششمپنجسالهبرامهقانون(۱02)ماده«د»و«ح»بندهایراستایدر
همکاریبااستمکلفایراناسالمیجمهوری

وج هاییزهمه یبرخورداریبرایراالزماقداماتوبرنامه ها،
معاینه،ه هایبرنامازنشده اندفرزندصاحببیشتر،یاسالیکمدتبهبارداریبهاقدامعلی رغمکه

وزمانمحدودیتبدونپایه،بیمه هایکاملپوششتحتآندرمانوناباروریعلتتشخیصبیماریابی،
.آوردعملبهمعالجپزشکتشخیصبهنیازمورددفعات
اهشکماهششبهسالیکازفوقمادهدرمذکورمدتسال،پنجوسیباالیافرادبرای-۱تبصره
.می یابد
.هستندفوقمادهمشمولشده اند،مکررسقطدچارکهکسانی-2تبصره
کلیهشاملهککندتعریفگونه ایبهراخودپایهخدماتبستهاست-۳تبصره

شدنراالزم االجازپسماهششتاحداکثروگرددثانویهواولیهناباروریدرماندرمذکوراقدامات
.برسدوزیرانهیأتتصویببهقانون



اجتماعیاقتصادی،توسعه،ششمپنجسالهبرنامهقانون(۱02)ماده«د»بندو(۷0)مادهاجرایدر

باایراناسالمیجمهوریفرهنگیو

وبارداریراندوطیرابیمه ایپوششفاقدمادرانکلیهاستمکلف

بربیمه ایایهپدرمانخدماتپوششتحتسالگیپنجپایانتاراکودکانهمچنینوشیردهی

.دهدقراروسعآزموناساس

زنان،سالمتخدماتبیمه ایپوششاستانداردبالینیراهنمایاستمکلف

قالبدردولتیوخصوصیمراکزدرپزشکانوماماهاجملهازرانوزادانوباردارمادران

زم االجراالازپسماهششتاحداکثرونمایدتدوینارجاعنظاملحاظباخدماتسطح بندی

.برساندوزیرانهیأتتصویببهقانوناینشدن



ویپزشکعلومدانشجویانآموزشجهتاستمکلف

زایمانواریباردمثبتاثراتبرتأکیدوجمعیترشدافزایشرویکردباسالمتنظامکارکنان

تولدبیناصلهفکاهشهمچنینواولفرزندتولدتاازدواجفاصلهکاهشفرزندآوری،فوایدطبیعی،

:نمایدداماقزیرمواردبهنسبتقانون،اینشدنالزم االجراازپسسالیکتاحداکثرفرزندان،

مادیمضراتبیینتراستایدرآموزشی،منابعومتونعلمیبروزرسانیوتکمیلاصالح،تغییر،-الف

رضروریغیغیرطبیعیزایمانمنعضدبارداری،داروهایازاستفادهعوارضجنین،سقطمعنویو

درعینمراجآموزشجهت«الف»بندآموزش هایدهندگانارایهوکارکنانتربیتوبازآموزی-ب

باروریسنیبازهتمامی

بهاولرزندفتولدازایبهپلکانیافزایشصورتبهفرزندآوریبهکمکفوق العادهپرداخت-پ

خدماتدهندگانارایهبهپوششتحتجمعیتدربعد



همکاریبااستمکلف

حفظ،وبمکتراهنمایقانوناینشدنالزم االجراازپسماهسهحداکثر

توزیعباشور،کفرهنگیمهندسینقشهمفادوشاخص هارعایتباراجنینسالمتومراقبت

قرارمادرانیاراختدرغیردولتیودولتیازاعمدرمانیبهداشتی،تشخیصی،مراکزکلیهدر

.دهد

متونودستورالعمل هابازنگریبااستمکلف

درطبیعیزایمانوبارداریثمراتوباروریافزایشجهتدرخودترویجیوآموزشی

لقایاازودهدکاهشرابارداریدوراناقتصادیوروانیروحی،هزینه هایبانوان،سالمت

شبکهدراستهناخووپرخطرقبیلازعباراتیذیلبارداریامربهنسبتهراسوترسهرگونه

.دکناستفادهآن هاجایبهویژهمراقبتعبارتازوآوردعملبهممانعتبهداشت،



وستان هابیماردرطبیعیزایمانامکاناستمکلف

فاقدمراجعینوبیمهپوششتحتافرادبرایکهنمایدفراهمگونه ایبهرادولتیزایشگاه های

دوحداکثرفظرسرزمینی،آزمایشبامتناسبوانجامرایگانکامالًصورتبهبیمه ایپوشش

اتخاذتیبیترخدمات،ارایهسطح بندیاستانداردهایبهتوجهباقانون،اینابالغازپسسال

خدماتبهمعمولنقلیهوسیلهباساعتیکمدتطیحداکثرباردارزنانکلیهکهنماید

.باشندداشتهدسترسیاستانداردوایمنزایشگاهی

ماماییرتمهاارتقایبهنسبتاستمکلف-تبصره

تعهدجملهزامختلفطرقبهزایشگاه هاوبیمارستان هادرفعالماماهایتعدادافزایشوکشور

هرزایابهقانوناینشدنالزم االجراازپسسالدوظرفکهنمایداقدامگونه ایبهخدمت

.باشدحاضرطبیعیزایمانفرایندمدتکلدرمامایکزایمانحالدرمادردو



ومادرمتسالارتقایحفظ،تأمین،راستایدراستمکلف

تاشورکدرزایمانکلنرخبهنسبتغیرطبیعیزایمانمیزاناز(%5)درصدپنجساالنهکاهشونوزاد

راحاصلجنتایواقداماتگزارشونمایدذیلموارداجرایبهاقدامجهانی،میانگیننرخبهرسیدن

:نمایدارایهجمعیتملیستادبهباریکماهسههر

حوزه هایدرغیرطبیعیزایمانکاهشوطبیعیزایمانترویجسیاست هایسازییکپارچه-الف

 هاآنبینمنطقیارتباطبرقراریوبیمه ایخدماتدارو،غذا،پژوهش،آموزش،درمان،بهداشت،

خانوادهوباردارمادربهفردیآموزش هایوطبیعیزایمانبرایفرهنگ سازیوآموزش-ب

قالبردزایمانوبارداریمراقبتخدماتارایهوآموزیمهارتکیفیتتضمیننظامبرقراری-پ

مرتبطارکنانکبقیهوبیهوشیاطفال،زایمان،وزنانمتخصصانوپزشکانماماها،توسطگروهیکار

خروجازانعتممومحروممناطقاولویتبامناطقسهمیهبامتناسبزایمانوزناندستیارپذیرش-ت

مناطقسهمیهپذیرشزماندرشدهتعیینمحلازمتخصصان



مقرراتوقوانینچهارچوبدرطبیعیزایمانافزایشجهتدرکارانهوتعرفه هااصالح-ث

زارتوابالغیدستورالعمل هایازخارججراحی،روشبهزایمانموارددربیمهپرداختممنوعیت-ج

بهمتعهدنونقااینشدنالزم االجراازقبلبیمه گرکهمواردیدرمگرپزشکیآموزشودرمانبهداشت،

.باشدبودهپرداخت

تأمینوپزشکیعلومدانشگاه هایبیمارستان هایتجهیزبادردبدونزایمان هایمنسجمومنظمتوسعه-چ

میزانبهحیجراروشبهزایمانجایگزینعنوانبهآنمانندوبیهوشیکارشناسوکاردانومتخصص

یاعتبارسنجشاخص ایبرآنتأثیرگذاریوپایهسالبهنسبتافزایش،(%5)درصدپنجساالنه

.بیمارستان ها

پروندهربمبتنیطبیعی،زایمانوفرزندآوریراستایدربارداریمراقبت هایکیفیتارتقای-ح

ودولتیدرمانوبهداشتبخش هایکلیهدردسترسیامکانباسالمتبرخطویکپارچهالکترونیک

خدماتدیسطح بنرعایتباوجنینومادرسالمتبالینیراهنماهایاستقراراساسبرغیردولتی،



کارکناندعملکرارزشیابیبهنسبتاستمکلف-خ

زایمانوبارداریباکیفیتمراقبتارایهدرمادران،رضایتمیزانحسببردرمانی-بهداشتی

.نمایداقدامخدماتارایه دهندگانکارانهدرآناعمالوطبیعی

کاهشنهزمیدررابیمارستان هاعملکرداستموظفپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارت-د

وازینمرعایتبازایمانکلنرخبهنسبتجراحیروشبهزایمانمیزاناز(%5)درصدپنجساالنه

.دهدقرارتان هابیمارسبهاعتباربخشیپی نیازعنوانبهجنینومادرسالمتحفظجهتدرعلمی

عمرانیبودجه هایاز(%5)درصدپنجاستمکلفپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارت-ذ

سالاز.دهداصاختصبهداشتیوفیزیکینظراززایشگاهیمحیط هایکیفیتبهبودبهراخود

ازباردارمادرانرضایتمیزانافزایشبهمنوطزایشگاههرسهمپرداختقانونایناجرایسوم

.می باشدزایشگاهفیزیکیمحیط



تن اقالم پیشگیری و هرگونه توزیع رایگان یا یارانه ای اقالم مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاش

.زشکی ممنوع می باشدتشویق به استفاده از آن ها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پ

ه بهداشت و هرگونه ارایه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه های سراسر کشور و شبک-تبصره
.کار گذاشتن اقالم پیشگیری، باید با تجویز پزشک باشد

سیار دشوار عقیم سازی دائم زنان و مردان و یا مواردی که احتمال برگشت پذیری در آن ها ضعیف یا ب

ر خطر عقیم سازی زنان در مواردی که بارداری برای ماد. ممنوع است( همچون بستن لوله ها)باشد 
ر چه د( مشقت شدید غیر قابل تحمل)جانی دارد یا ضرر مهم همچون عوارض جمی جدی یا حرج 

رر یا دوران بارداری چه بعد از زایمان ایجاد می کند و راه دیگری هم وجود نداشته باشد و دفع ض
.جرح مذکور با پیشگیری های موقت امکان پذیر نباشد، از این امر مستثنی می باشد

همکاریبااستموظف

منطبققانون،یناشدنالزم االجراازپسماهسهحداکثر

ومواردتورالعملدسکشور،فرهنگیمهندسینقشهمفادوشاخص هارعایتباپزشکیمعتبرمنابعبر

موزشآودرمانبهداشت،وزیرتصویبباوتهیهرامادهاینصدردرمذکورموارددرمجازشیوه های

.نمایداجراییپزشکی،



ایندنشالزم االجراازپسماهسهحداکثراستمکلف

کارکنانوانپزشککهجنینومادرسالمتوبارداریبامرتبطصادرهدستورالعمل هایکلیهقانون،

کهمواردیرمگنمودهحذفمی دهد،سوقیاکردهتوصیهجنینسقطبهرامادرانیادرمانی-بهداشتی

باند،کایجادجنینیامادربرایعوارضیاستممکنکهرامواردیسایروباشدخطردرمادرجان

فرهنگیندسیمهنقشهمفادوشاخص هااساسبر

:کندنظارتآنبروآورددراجرابهداده،قراربازنگریموردذیلنحوبهکشور،

ومؤثرموزشآخدمات،دهندگانارایهسایروپزشکانعملکردوتجویزچگونگیاستانداردسازی-۱

اینفادماجرایدرمربوطخدمتمجوزهایلغویاصدوروعملکردارزشیابیوپایشآن ها،قانونمند

؛ماده

حفظهتجدرجنینومادربرایاستفادهموردعملکردوتشخیصیوغربالگریروش هایاصالح-2

کاذبفیمنومثبتمقادیررساندنروزاستانداردبهوآن هابرایخطراحتمالکردنمنتفیوآن ها

تعیینولمیعاستانداردهایوبه روزشاخص هایرعایتباتصویربرداری هاوآزمایش هاتفاسیرونتایج

خدمات؛دهندهانجاموکنندهتجویزمسؤولیت



اری های مجداز تعیین آیین نامه تصددیق آزمایشدگاه ها و مراکدز تصدویربرداری عامدل آزمایش هدا و تصدویربرد-۳

ی با تبیین نحوه ارزشیابی مدنظم از آن هدا و چگدونگ( 2)و ( ۱)غربالگری ناهنجاری جنین با رعایت شاخص های بند 

؛پاسخگویی آنان

داشتی و درمانی عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری های جنین توسط پزشکان یا کارکنان به–۱تبصره 

قوی بده لدزوم ارجداع تخلف نیست و نباید منجر به محاکمه و یا پیگرد آن ها گردد، مگر آن که پزشک، علم یا ظن

.برای درمان مادر و جنین یا حفظ جان مادر داشته باشد

ن و مدادر در صورت ارجاع مادر باردار به غربال گری هایی که منجر به حدوث سقط یا سدایر عدوارض بدرای جندی

ت بده ناهنجداری شود، صرفاً پزشک، تنها در صورتی که ارجاع را بر پایه ظن قوی علمی و مبتنی بدر شدواهد نسدب

.ده استجنین، برای حفظ جان مادر و جنین یا درمان آن ها ضروری تشخیص داده باشد، مرتکب تخلفی نش

رمدان یدا از زمان الزم االجرا شدن این قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کدادر بهداشدت و د-2تبصره 

ایدن مداده ( ۳)صره تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفاً در قالب تب

.مجاز است



پزشکخیصتشباووالدینازیکیدرخواستبهصرفاً جنینناهنجاریتشخیصوغربالگریآزمایش-۳تبصره

یاوجنینیارمادبرایجانیخطریاجنین،درجدیعارضهوجودبهنسبتتوجهقابلاجتمالبرمبنیمتخصص،

مشروطمی گردد،زتجویعلمیمعتبرمنابعبرمبتنیبارداریادامهدرجنینیامادرسالمتبرایجدیضرراحتمال

بهنسبتضررمحتملیااحتمالازاقویموردحسبناهنجاریتشخیصوغربالگریآزمایشضرراحتمالکهآنبه

ناهنجاریتشخیصوغربالگریآزمایشاثردرسقطعقالییاحتمالپزشکیاوالدینهمچنینونباشدمادروجنین

.ندهندرا

نگی،محرمااصولرعایتبااستموظفخدمتدهندهارایهارزشیابی،وپایشنظارت،استانداردسازی،جهت

درراحلمکلیهطیدررااقدامیاتجوزدالیلومستنداتخدمت،دهندگانارایهسایرپزشک،مادر،اطالعات

قدقیمشخصاتهمچنین.نمایدبارگذاریوثبتقانوناین(54)مادهسامانهیاوبیمارسالمتالکترونیکپرونده

.شودثبتمذکورسامانهیاپروندهدربایداقداماتنتایجوتاریختصویربرداری،مراکزوآزمایشگاه ها

جنینومادربهمربوطتصویربرداری هایوآزمایش هاهزینهپوششقانون،اینشدنالزم االجرازماناز-4تبصره

رعایتصورتدرومادهایناساسبرصرفاً(غیرخصوصیوخصوصی)تکمیلیوپایهازاعمبیمه اینظامسویاز

.استانجامقابلآنمفاد



قانون،نایشدنالزم االجراازماهششطیاستمکلف

وآندالیلوقطسبارداری،باروری،مراجعینکلیهاطالعاتثبتبهنسبتجامعسامانهاستقرارضمن

راکزموناباروریدرمانمراکزآزمایگاه ها،درمانی،بهداشتی،مراکزکلیهدرآننحوهوزایمان

.دکناقداممحرمانگیاصولرعایتباغیردولتیودولتیازاعمپزشکیتصویربرداری

درونقاناینشدنالزم االجراازسالیکتاکهمادهاینذیلدرمذکورمراکزازیکهر-۱تبصره

بهاولرحلهمدرباشد،نکردهبه روزرسانیراخودمراجعیناطالعاتیاباشدنشدهثبتسامانهاین

حکمازماهششازپسوماههسهتعلیقدوممرحلهدرتکرارصورتدروماهششازپسکتبیاخطار

.ودمی شمحکومانتظامیمراجعویازمجوزسلببهسوممرحلهدرتکرار،صورتدرتعلیق

راسامانهنایبهمستقیمدسترسیاستموظف-2تبصره

گزارشونمودهمفراهقانونیپزشکیسازمانوجمعیتملیستادوفرهنگیانقالبعالیشورایبرای

.دهدارایهاسالمیشورایمجلسبهرافوقمواردماههشش



وشگیریپیپایش،مهار،برایجامعیبرنامهاستمکلف

سبکحاصالعمومیآموزششاملبهداشتشبکهدرادغامصورتبهجنینخودبه خودیسقطکاهش

.نمایداجراراجنینسالمتبرداروهاوتغذیهازناشیواردهآسیب هایوزندگی

قانون(۷20)تا(۷۱۶)موادمطابقومی باشدعمومیجنبهدارایجرایمازوبودهممنوعجنینسقط•

.تاسپزشکیپروانهابطالوحبسدیه،مجازاتمستوجبقانون،اینموادواسالمیمجازات

رانینجسقطدرخواستمی تواندمی شود،محققزیرشرایطبدهداحتمالکهمواردیدرصرفاًمادر•

.نمایدتقدیمقانونیپزشکیمراکزبه

سقطکمیسیونبهراًفوراواصلهدرخواست هایمکلفنداستان هامراکزدر

یکوتعهدممتخصصپزشکیکویژه،قاضییکازمرکبکمیسیوناین.نمایندارجاعقانونی

.می شودتشکیلهفتهیکظرفحداکثرقانونی،پزشکیسازماناستخدامدرقانونیپزشکمتخصص

.می گردددرصاتردیدموارددرسقطجوازعدماصلرعایتباکمیسیونعضوقاضیتوسطالزمرأی



باراقانونیقطسمجوزذیلمواردازیکیبهنسبتاطمینانحصولبامذکورکمیسیوندرعضوقاضی

:می نمایدصادرروزهپانزدهحداکثراعتبار

بودهنینجسقطبهمنحصرمادرنجاتراهوباشدخطردرجدیشکلبهمادرجانکهصورتیدر-الف

،نباشدجنیندرروحولوجاماراتونشانه هاوباشدماهچهارازکمترجنینسنو

درحصرمنمادرنجاتراهومی کنندفوتدوهرجنینومادرنشودسقطجنیناگرکهمواردیدر-ب

؛استجنیناسقاط

:شوداحراززیرشرایطجمیعولی،اظهاراتاخذازپسچنانچه-ج

مادررضایت

مادربرای(تحملغیرقابلشدیدمشقت)حرجوجود

درنقصایبیماریبهمربوطحرجکهمواردیدردرمان،غیرقابلجنینیناهنجاری هایقطعیوجود

استجنین

مادرحرجبرایجایگزینیوجبرانامکانفقدان

روحولوجاماراتونشانه هافقدان

.جنینسنبودنماهچهارازکمتر



دیدنظر، به رأی صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تج-۱تبصره 
ور حداکثر باید ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر می باشد و دادگاه مذک

.ظرف یک هفته تصمیم خود را اعالم کند

حصراً پس از موظفند در موارد مجاز سقط، من-2تبصره 
ربوط را دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه های ولوج روح، سقط جنین را اجرا کنند و اطالعات م

این قانون ثبت و ( 54)با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سالمت بیمار و یا سامانه ماده 
.بارگذاری نمایند

تیجه آن، اعم از اطالعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا ن–۳تبصره 
ا رعاست دالیل درخواست دهنده، اعضای کمیسیون، صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را ب

این قانون ثبت و بارگذاری ( 54)اصول محرمانگی، در پرونده الکترونیک سالمت بیمار و یا سامانه ماده 
نگی قرار می کند و اطالعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسالمی و شورای عالی انقالب فره

.می دهد

راهم چنانچه پزشک یا ماما یا داروفروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را ف-4تبصره 
قانون مجازات اسالمی ( ۶24)سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند عالوه بر مجازات مقرر در ماده 

حقق این جرم ت. ، پروانه فعالیت ایشان ابطال می شود(تعزیرات و مجازات های بازدارنده-کتاب پنجم)
.نیازمند تکرار نیست



:

رسایوهمکاریبااستموظف

مهیداتتوبرنامهقانون،اینشدنالزم االجراازپسماهسهظرفحداکثرمرتبطدستگاه های

مراجعمقرراتحاصالپیشنهادوجنینغیرقانونیسقطبامقابلهوپیشگیریبرایالزمقانونی

.نمایداعالموتهیهرامرتبطذی صالح

ازمجوزایداربیمارستانیدرمانیمراکزعرضهبرایفقطجنینسقطدررایجداروهایتوزیع

وشفرخرید،هرگونه.استمجازآن هاداروخانه هایدرپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارت

شت،بهداوزارتداروییفرآورده هایرهگیریوردیابیسامانهازخارجمذکور،داروهایپخشو

مولمشواستجرمپزشکنسخهبدونداروهااینحملونگهداریوپزشکیآموزشودرمان

۱۳۹2/2/۱مصوباسالمیمجازاتقانون(۱۹)مادهموضوعششتاسهدرجهتعزیریمجازات های

.می شود



ودرمان،بهداشتوزارتهمکاریبامکلفند

دستگاه هاییرساوقانونیپزشکیوپزشکینظامسازمان هایوانتظامینیرویپزشکیآموزش

درتمشارکسقط،داروهایفروشمتخلفانمردمیگزارشموجودسامانه هایطریقازذی ربط،

سقط،درنندهکمشارکتافرادومراکزمعرفی کنندهمجازیبسترهایوتارنماهاغیرقانونی،سقط

رایرقانونیغسقطترویج دهندهعناصرضوابط،ازخارجدرمانیوبهداشتیکارکنانتوصیه های

.نماینداعالمقضاییمراجعبهرامواردقضایی،ضابطعنوانبهوشناسایی

مشارکت معرفی کننده افراد و مراکز

وه بر مجازات کننده در سقط غیرقانونی جنین ممنوع است و حسب مورد متخلفان از این حکم عال

ا قانون مجازات اسالمی، به پرداخت جزای نقدی معادل دو ت( ۱۹)تعزیری درجه پنج موضوع ماده 

.پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم می شوند



کهبه گونه ایآن،ققتحبهعلمیانتیجهقصدبهجنینجسمانیتمامیتعلیهجنایتگستردهارتکاب
کمحمشمولگردد،وسیعحددرمادرانیاجنین هاجسمانیتمامیتبهعمدهخسارتورودموجب
.می گردد۱۳۹2/2/۱مصوباسالمیمجازاتقانون(2۸۶)ماده

مؤثرهبعلمیاووسیعحددرعمدهخسارتایرادقصدشواهدوادلهمجموعازدادگاههرگاه-۱تبصره
بهتوجهبااشد،نبدیگریقانونیمجازاتمشمولارتکابیجرمونکنداحرازراشدهانجاماقداماتبودن
.می شودمحکومششیاپنجدرجهتعزیریحبسبهمرتکبجرم،زیانبارنتایجمیزان

یاوفراهمارجنینغیرقانونیسقطوسایلومواددارو،گستردهطوربهعنوانهربهکسهر-2تبصره
وفعالجنینقطستجارتچرخهدریاونمایدوسیعطوربهجنینغیرقانونیسقطبهمباشرتومعاونت

بهدو،درجهتعزیریمجازاتبرعالوهنباشد،مادهاینحکممشمولکهصورتیدرباشدمؤثریا
.می گرددمحکومجرمارتکابازحاصلعوایدبرابرپنجتادومعادلنقدیجزایپرداخت

نقدیجزایهمراهبهآنعوایدوشدهمصادرهجرمارتکابازحاصلوسایلواموال–۳تبصره
درمانشت،بهداوزارتاختیاردرسنواتی،بودجهدردرجازپسوشدهواریزخزانهحساببهدریافتی،

.گرددهزینهناباروریدرمانجهتدرتامی گیردقرارپزشکیآموزشو



درامعجبرنامه ریزیقانون،اینشدنالزم االجراازپسسالیکظرفحداکثراستمکلف

،(۹)بندهایراستایدرجمعیتکمیوکیفیارتقایهدفباکشورازخارجوداخلمهاجرتحوزه

.یدنماابالغذی ربطدستگاه هایبهاجراجهتوارایهجمعیتکلیسیاست های(۱۳)و(۱۱)،(۱0)

بهتوجهابقانون،اینحمایتیطرح هایکردنهدفمندوجمعیتتراکمروزآمدنقشهتهیهمنظوربه

همکاریبااستمکلف،کشور،سطحدرخانواده هاپراکندگی

وفردحسببرمهاجرتآمارهایانتشاروتولیدبهنسبت

کاروسازتهیهنهمچنیوساالنهصورتبهکشور،جمعیتاطالعاتپایگاهمکانیداده هایپایهبرخانواده

کشورجمعیتاتاطالعپایگاهبهکشورخارجیاتباعنشانیتغییراتوحیاتیرویدادهایثبتافزودن

.نمایداقدام

سامانهیفیتکارتقایوحفظبهمکلفخارجهاموروزارتهمکاریباکشوراحوالثبتسازمان-تبصره

.استجهانیسطحدرایرانیانهمهبرایآننمودندسترس پذیرونشانیتغییرثبت



تعهداتلیهکگزارشقانوناینابالغازپسسالیکتاحداکثراستمکلف

شورایواسالمیشورایمجلسبهراکشورجمعیتیمسائلبامرتبطبین المللیمعاهداتازناشی

کلیهزمینههکدهدانجاماقداماتیوتدابیرذی ربطنهادهایکمکباوارایهفرهنگیانقالبعالی

.گرددبرطرفکشوردربین المللینهادهایضدجمعیتیعملکردهای

آزمایشالماعازپساجراییدستگاه هایسویازغیرعاملپدافندسازمانابالغیضوابطرعایت

ه هایآالیندزیستی،حملهمواردتراریخته،محصوالتووارداتیوغذاییفرآورده هایومواد

توسطجنسی،ایباروریاختالالتبهنسبتامواجآلودگیوتشعشعاتشیمیاییعواملومحیطی

.استالزامیذی ربط،مراجع

کاریهمبارامادهایناجراییدستورالعملاستموظف-تبصره

جهتکشور،لغیرعامپدافنددائمیکمیتهدرتصویبازپسونمودهتدوینذی ربطدستگاه های

.نمایدابالغاجرا



ازمان هایسواجراییدستگاه هایامکاناتوظرفیتازاستفادهبا

ی،ناباروردرمانباروری،سالمتبهداشتی،خدماتارایهزمینهدرخودذی ربط

کارکنانویژهفرزندآوریمشوق هایاعطایوطالقکاهشازدواج،افزایش

.نماینداقدامبسیجیانوبازنشستگانآنان،خانوادهومسلحنیروهای

کشوریخدماتمدیریتقانون-۶۷ماده

سازمانباقراردادعقدوتفاهمنامهطریقازراقانونایندرخودتکالیفمی توانند

.برساننداجرابهمستضعفینبسیج



ض الحسنهقرجاریوپس اندازمحلازاستمکلفجوانان،ازدواجازحمایتمنظوربه

تسهیالتکنونتاوباشدذشتهنگایشانعقدتاریخازسالچهارازبیشترکهزوج هاییکلیهبهازدواجقرض الحسنهتسهیالتبانکی،نظام

میلیونهفتصد۱400سالدرزوج هاازیکهربرایقرض الحسنهتسهیالت.کندپرداختنخستاولویتبانکرده انددریافتازدواج

.استسالهدهبازپرداختدورهباوریال(۷00.000.000)

برایزدواجاقرض الحسنهتسهیالتاستموظفازدواج،سنکاهشمنظوربه-۱تبصره

میلیاردکیسقفتاراازدواجتسهیالتدریافتشرایطواجدسالسهوبیستزیرزوجه هایوسالپنجوبیستزیرزوج های

.دهدافزایشریال(۱.000.000.000)

یارانه هاهدفمندیابحسازفردسهمیاوسفتهوضامنیکیااعتبارسنجیموردسهازیکیصرفاً ضمانتبرایبایدبانک ها-2تبصره

.بپذیرندضمانتمنزلهبهرا

عدم.ی باشدمذی ربطکارکنانومدیرانکلیهوعاملبانک هایومرکزیبانکعهدهبهمادهاینحکماجرایحسنمسؤولیت

بانک هاتمامینهمچنی.می باشدذی صالحمراجعدرپیگیریقابلوشدهمحسوبتخلفتسهیالتپرداختدرتأخیریاپرداخت

صورتبهراالتتسهیایندریافتنوبتدرافرادتعدادوپرداختیازدواجقرض الحسنهتسهیالتتعدادماهانهصورتبهموظفند

.کننداعالمعمومی

اجراییدستابهایرانیکاالیباجهیزیهتأمینبرایمادهاینمنابعازریال(20.000.000.000.000)میلیاردهزاربیستمبلغ-۳تبصره

همانبهموردحسبتسهیالتاینازماده،اینموضوعتسهیالتازاستفادهجایبهمی توانندزوجین.می یابداختصاص(ره)امامفرمان

.برسانندمصرفبهوکننددریافتطریقاینازراخودتسهیالتازبخشییاتماممیزان،

.رددمی گاضافهآنتبصره هایومادهاینموضوعمبالغبهساالنهتورمنرخاندازهبهحداقلبعد،به۱40۱سالاز-4تبصره



پنجسالهبرنامهقانون(۱02)ماده(چ)بنداجرایراستایدراستموظف
هزارنهبلغمعاملبانک هایطریقازایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعه،ششم

تفکیکهببانکینظامقرض الحسنهجاریوپس اندازسپرده هایمنابعازریال(۹.000.000.000.000)میلیارد
با(خانوارتدرخواسبهبنا)مسکنساختیاخریدیاودیعهقرض الحسنهتسهیالتپرداختبهنسبت

بهسومفرزندصاحببعدبه۱۳۹۹سالدرکهمسکنفاقدخانواده هایبرایسالهبیستحداکثربازپرداخت
.نمایداقدامریال(۱.500.000.000)میلیونپانصدومیلیاردیکمیزانبهمی شوندیاشدهبعد

ه،توسعششمپنجسالهبرنامهقانون(۱02)ماده(چ)بنداجرایراستایدراستمکلف-۱ تبصره
ششصدوهزارچهارمبلغعاملبانک هایطریقازایراناسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،
یاخریدیاودیعهقرض الحسنهجاریوپس اندازسپرده هایمنابعازریال(4.۶00.000.000.000)میلیارد
بهمسکندفاقخانواده هایبرایسالهدهحداکثربازپرداختبا(خانواردرخواستبهبنا)مسکنساخت
:نمایداقدامذیلشرح

بهخانوادههربهریال(2.000.000.000.000)میلیاردهزاردوسقفتافرزنددوصاحبخانوارهای-الف
ریال(۱.000.000.000)میلیاردیکمیزان

هربهریال(۱.۶00.000.000.000)میلیاردششصدوهزاریکسقفتافرزندیکصاحبخانوارهای-ب
ریال(۸00.000.000)میلیونهشتصدمیزانبهخانواده

بهخانوادههربهریال(۱.000.000.000.000)میلیاردهزارسقفتا(زوجهوزوج)نفرهدوخانوارهای-پ
.ریال(500.000.000)میلیونپانصدمیزان

آن(۱)صرهتبومادهاینموضوعمبالغبهساالنهتورمنرخاندازهبهحداقلبعد،به۱40۱سالاز-2تبصره
.می گردداضافه



.می باشدایشاناذنبهمنوطرهبریمعظممقامنظرزیرنهادهایباارتباطدرقانونایناحکاماجرای

مادهوعموضمجازاتاعمالوواردهخساراتجبرانبرعالوهقانون،ایناجرایازمستنکفین
پنجیاچهاردرجهنقدیجزاییاحبسمجازاتبهاداریتخلفاتبهرسیدگیقانون(۹)

.می شوندمحکوم۱۳۹2/2/۱مصوباسالمیمجازاتقانون(۱۹)مادهموضوع

چنانچه۸/۷/۱۳۸۶مصوبکشوریخدماتمدیریتقانون(۷۱)مادهموضوعمقامات-۱تبصره
برعالوهد،نماینممانعتیافعلترکیااهمالخودوظایفبهناظرقانونایناحکاماجرایدر

(2۶)همادموضوع)اجتماعیحقوقازمحرومیتسالپانزدهتاپنجبهمادهاینصدرمجازات
.می شوندمحکوم(۱۳۹2/2/۱مصوباسالمیمجازاتقانون

ازتنکفینمسمکلفندخویشنظارتیحوزهدر-2تبصره
مقامحکمنایاجرایدر.نمایندمعرفیقضاییمراجعبهونمودهشناساییراقانونایناجرای
.کندیرسیدگمردمیشکوائیه هایوواصلهگزارش هایبهنسبتاستمکلفقضایی

https://shenasname.ir/laws/1134-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C


وجتماعیااقتصادی،توسعه،ششمپنجسالهبرنامهقانون(-۳تبصره

ملیتادسبهماههششعملکردگزارشارایهبهمکلفایران،اسالمیجمهوریفرهنگی

لسمجبهراخودماههششگزارشاستموظفجمعیتملیستاد.می باشندجمعیت

دومالسازاستمکلفدولت.دهدارایهفرهنگیانقالبعالیشورایواسالمیشورای

ملیستادادپیشنهبهرادستگاه هادرجمعیتموضوعبامرتبطاعتبارقانون،ایناجرای

سنواتیهبودجالیحهدرقبلسال هایدردستگاه هاآنعملکردمیزاناساسبرجمعیت

.نمایددرجاسالمیشورایمجلسبهپیشنهادی

ابطالبهمادهصدرمجازاتبرعالوهفوقمادهموضوعحقوقیوحقیقیاشخاص–4تبصره

خواهندمحکومزنیدادگاهتوسطسالپنجتاسهبینجرمبامرتبطفعالیتپروانهموقت

.شد

واداریعدالتدیوانرسیدگیازمانعمادهاینموضوعقضاییرسیدگی-5تبصره

.نمی باشداداریتخلفاتبهرسیدگیهیأت های



ونواتیسبودجهقوانیندرراالزمبودجهقانون،ایناحکاماجرایجهتاستمکلف

:دهداختصاصوتأمیننیازحسببرذیلدرآمدهایمحلازمشخصردیف هایدر

:هزینه ایاعتبارات-۱

(2۹)ادهمموضوعمؤسساتونهادهادستگاه ها،کلیهبودجهاعتباراتاز(%۱)درصدیک-الف

وایرانالمیاسجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعه،ششمپنجسالهبرنامهقانون

استثنایبهندمی کناستفادهدولتیاعتباراتازانحاءازنحویبهکهبودجهقانوندرمندرج

زیان دهشرکت هایوهزینه ای(۶)و(4)،(۱)فصول

افزودهارزشبرمالیاتاعتباراتاز(%۱)درصدیک-ب

یارانه هاهدفمندیجدولاعتباراتاز(%۱)درصدیک-پ

ارزنرخمابه التفاوتموضوعمحلاز(%۳)درصدسهمبلغ-ت



:ایهزینهاعتبارات

، (2)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۳۷)منابع حاصل از اجرای ماده ( %۱0)ده درصد -ث
(مالیات سالمت)

اعی از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتف( %2)دو درصد -ج
وابسته به دولت که سودده و فاقد زیان انباشت هستند

از محل افزایش بیست درصدی جرایم تخلفات رانندگی( %۱00)صد درصد -چ

بان قانون اساسی؛ به غیر از اموالی که باید به صاح( 4۹)از درآمد اجرای اصل ( %۷0)هفتاد درصد -ح
.حق رد شود و یا در اختیار ولی فقیه است

منابع حاصل جریمه های مذکور در متن این قانون-خ

ردی که تحت هر اعتبارات مرتبط با توزیع عموم اقالم پیشگیری از بارداری، عقیم سازی و سایر موا-د
.عنوانی به کنترل جمعیت منجر می شده است

ریال به تعرفه هر مترمکعب گاز مصرفی( ۹00)درآمد حاصل از افزایش نهصد ( %۱00)صد درصد -ذ
واحدهای تولید کننده فوالد



:ایهزینهاعتبارات

مترمکعبهرازایبهریال(۱00)هزارافزایشازحاصلدرآمد(%۱00)درصدصد-ر

بهواریزوشهریآبفایشرکت هایطریقازآبپرمصرفمشترکانشهریشربآبفروش

خزانهحساب

ویزاتتجهکاال،بهمربوطجرایمبرابریسهافزایشازحاصلدرآمد(%۱00)درصدصد-ز

قاچاقداروهای

گران فروشیواحتکارازحاصلتعزیراتجرایم(%۱00)درصدصد-س

(۱0)دهلغمبپیامکهرقیمتبرعالوهمخابراتیخدماتدهندهارایهبسته هایکاربر-ش

.ردگیقرارقانوناینمنابعجزو ودریافتمذکورخدماتکنندهاستفادهازریال



:عمرانی-تملک دارایی های سرمایه ایاعتبارات -2

رح های از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بابت احداث، تکمیل و تجهیز ط( %۳)مبلغ سه درصد 
قانونتحقیقاتی و تجهیزات و امکانات مرتبط با این 

در چهارچوب موارد پیش بینی شده در قانون بودجه سال۱400اجرای احکام این قانون در سال -۱تبصره 
.کل کشور خواهد بود۱400

هزینه ای اعتبارات« الف»اجرای تکالیف مندرج در مواد این قانون از محل منابع حاصله از بند -2تبصره 
:موضوع این ماده به شرح ذیل است و در همان حد محدود خواهد شد

(%۱0)جمعاً ده درصد ( 22)و ( 20)مواد -۱
(%5)هر کدام پنج درصد ( 4۱)و ( ۳0)، (2۸)مواد -2
(%۳0)سی درصد ( 24)ماده -۳
(%۱)یک درصد ( 4۶)ماده -4
(%4)چهار درصد ( 50)ماده -5

، منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد (۶۹)و ( ۶۸)، (۱0)تسهیالت بانکی موضوع مواد -۳تبصره 
.بود

تخصیص ( %۱00)کلیه اعتبارات مذکور در این ماده در چهارچوب تبصره های فوق، صد درصد -4تبصره 
.می یابد



واصالحاتبا۱۳۷2/2/2۶مصوبجمعیتوخانوادهتنظیمقانونقانون،اینموجببه

و۱۳۸4/۳/۱0مصوبدرمانیسقطقانونواحدهمادهوآنبعدیالحاقات

خدماتمدیریتقانون(۶۸)ماده(4)بنددرفرزندتعدادبهمربوطمحدودیت های

.می گرددنسخ۱۳54/4/۳مصوباجتماعیتأمینقانون(۸۶)مادهوکشوری

شدنزم االجراالازپسماهدوظرفمکلفندکشوراجراییدستگاه هایکلیه-تبصره

ویمالواداریضوابطوآیین نامه هاومقرراتاصالحوبازنگریبهقانون،این

وداماقفرزندآوریافزایشجهتدرقانونایناحکاماساسبرمرتبطاستخدامی

.نمایندارایهذی ربطنهادهایومجلسبهراخودعملکردگزارش


