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 مقدمه
 

تصمیم گرفته که نظام خانواده را در بین بشر از بین  -نه دشمن ایران یا دشمن انقالب؛ دشمن بشریت-دشمن  "
تقریباً از حدود صد صهیونیسم و  المللی داري بین جریان سرمایهببرد. خانواده سنّت الهی است. دشمن بشریت یعنی 

مداحان  داریدر د   العالی) ظله (مد مقام معظم رهبري تانایب ". سال پیش تصمیم گرفتند که خانواده را در بین بشر از بین ببرند

   07/12/97در تاریخ  السالم همیعل تیب اهل
 

مسائل حوزه خانواده محله  هرئله هاي محله است و از مهمترین مسائل وظایف مسجد حل مس که یکی ازبا توجه به این
به همین دلیل بنیاد هدایت و اداره کل امور بانوان  حوزه خانواده می باشندمهمترین کنشگران است و بعالوه بانوان 

جشنواره اي ویژه بانوان در حوزه اقدام به طراحی ي مرتبط ها سازمان تبلیغات، با همکاري دیگر نهادها و سازمان
نموده است. این مهرواره با هدف حل مسائل حوزه خانواده در محله با محوریت  "مهرواره بانور"خانواده با عنوان 

برگزار  حل مسائل محله و روایت خاطرات و تجارب بخشدر دو  (همسر امامان) انوان مسجدي و شریکه االمامانب
  خواهد شد.

مکلف به انجام فعالیت در  "قانوان حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" سازمان تبلیغات اسالمی طبقالزم به ذکر است 
  ،3 31 ، 2 30،   281مواد . حوزه خانواده است 

                                                            
 جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه، ششم پنجساله برنامه قانون) 29( ماده در مذکور هاي دستگاه کلیه ـ28ماده 1

 و نهادها اسالمی، تبلیغات سازمان ایران، اسالمی جمهوري سیماي و صدا اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت ویژه به ایران اسالمی
 ارزشمند و مثبت وجوه به نسبت بخشی-آگاهی راستاي در مکلفند ها-دهیاري و ها-شهرداري غیردولتی، عمومی مؤسسات

 تحکیم از صیانت همسري، و مادري هاي-نقش از حمایت و تقویت و خانواده در فرزندان تعدد آسان، و نیاز هنگام به ازدواج
 و بارداري از پیشگیري مختلف روشهاي از استفاده جانبی عوارض و جمعیت کلی هاي-سیاست مغایر محتواي با مقابله و خانواده

 سریال، فیلم، پخش و تولید قبیل از الزم اقدامات جنین، سقط اجتماعی و فرهنگی و روانشناختی پزشکی، خطرناك عوارض نیز
 .دهند انجام را نمایشگاهها و ها-جشنواره برگزاري بازرگانی، تبلیغات

 تولیدات از بخشی مرتبط، فرهنگی نهادهاي سایر و اسالمی تبلیغات سازمان مشارکت با است مکلف سیما و صدا سازمان ـ پ
 و ترکیبی گفتگومحور، هاي-برنامه و پویانمایی مستند، سریال، فیلم، تولید قبیل از مختلفی هاي قالب و ساختارها به را خود

 فرزندي کم و تجردزیستی تقبیح فرزندآوري، تبلیغ و ترویج ارزشمندي، آنها اصلی مضمون و محتوا که دهد اختصاص مسابقات
 .است جنین سقط حرمت و مذمت و
 

 در مردمی فعالین از حمایت جهت جامعی برنامه است موظف خود اساسنامه چهارچوب در اسالمی تبلیغات سازمان ـ30ماده 2
 .نماید تدوین آن مانند و مبلغ اعزام فرهنگی، کانونهاي مساجد، هیئآت، قالب در ازدواج، تسهیل و فرزندآوري -حوزه

 به امر ستاد اسالمی، تبلیغات سازمان همچنین و اسالمی ارشاد و فرهنگ و جوانان و ورزش کشور، هاي-وزارتخانه ـ31ماده 3
 و نهاد مردم هاي-سازمان از حمایتی بودجه از) %30(درصد-سی حداقل مکلفند ربط-ذي نهادهاي سایر و منکر از نهی و معروف

 مردم هاي سازمان و مساجد فرهنگی هاي-کانون جهادي، و فرهنگی گروههاي قبیل از هایی-مجموعه به را فرهنگی تشکلهاي

https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2237
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1340
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ین مهرواره می تواند بستر نموده است که اتبلیغات این قانون تکالیفی را متوجه سازمان   6 37و   5 33، 4 32 
 مناسبی براي تحقق بخشیدن به بخشی از این تکالیف قانونی در سطح محالت سراسر کشور باشد. 

 

 اهداف
اجرا و پس از اتمام، آن را ارزیابی نمود، در  هر عملیات قبل از برگزاري، نیازمند تعیین اهدافی است که در حین

 ذیل اهداف برگزاري مهرواره بانور آورده شده است:

 تقویت بنیاد خانواده و سالم سازي فضاي خانواده ها در محله ها -1

 ایجاد امید در محله با حل مسائل آنها در حوزه خانواده -2

خانواده و اصالح باورهاي جامعه در حوزه  مسائل حل در مسجدي بانوان عظیم هاي ظرفیت سازي فعال -3
 فرزندآوري و ازدیاد نسل

 و توانمند سازي آنان ایجاد انگیزه در همسران امام براي تقویت نقش شریکه االمامی -4

                                                                                                                                                                                                           
 تشکیل دینی رویکرد با خانواده استحکام و فرزندآوري به تشویق جوانان، ازدواج تسهیل ازدواج، سن کاهش جهت در که نهاد

 به ارائه ضمن ماده این موضوع حمایتهاي و گرفته صورت هاي-فعالیت ارزیابی و عملکرد ساالنه گزارش.  دهند اختصاص  شده،
 جمعیت ملی ستاد توسط ماده این موضوع عملکرد ارزیابی دستورالعمل. شود-می منتشر نیز عمومی صورت به جمعیت، ملی ستاد

 .شود-می ابالغ و تدوین
 و مواصالتی راههاي روستاها، شهرها، سطح در مکلفند ها-دهیاري و ها-شهرداري کلیه و شهرسازي و راه وزارت ـ32ماده 4

 است شده گرفته نظر در فرهنگی تبلیغات جهت که محیطی تبلیغات ساالنه اسمی ظرفیت سوم یک حداقل عمومی، اماکن سایر
 .دهند اختصاص خانواده نهاد تعالی و جمعیت رشد فرزندآوري، ازدواج، موضوع به را

  اختیار در اسالمی تبلیغات سازمان نظارت با ماده این ظرفیت از) %40(درصد-چهل حداقل حکم، این اجراي در ـ تبصره
 کنند-می فعالیت خانواده و ازدواج حوزه در که مجوز داراي نهاد مردم هاي-سازمان و جهادي گروههاي قبیل از مردمی نهادهاي

 .گیرد-می قرار
 در و اسالمی تبلیغات سازمان و علمیه هاي   حوزه مدیریت مرکز همکاري با است مکلف  پرورش و آموزش وزارت ـ33ماده 5

 :دهد انجام را زیر اقدامات پرورش و آموزش بنیادین تحول سند جمله از فرهنگی انقالب عالی-شوراي مصوبات چهارچوب
 فردي، هاي مهارت اجتماعی، و فردي شخصیت رشد ایرانی، ـ اسالمی زندگی سبک به مربوط هاي مهارت آموزش و تربیت ـ الف

 یادگیري اصول لحاظ با خانواده تعالی و تشکیل براي پذیري مسؤولیت و فرزندآوري و خانواده ازدواج، ارزشمندي فرهنگ ترویج
 یادگیري هاي-بسته کلیه درقالب تربیتی پژوهشی، آموزشی، برنامه در پرورش و آموزش بنیادین تحول سند اجراي بر مبتنی

 تعاملی صورت به اي-رسانه چند محتواي تربیتی، و فرهنگی اردوهاي و ها-جشنواره رویدادها، و تولیدات درسی، کتب ویژه-به
 تحصیلی مقاطع کلیه در مجازي فضاي بستر در فناورانه هاي-بوم-زیست ظرفیت از گیري-بهره با برخط و
 و مساجد فرهنگی، مؤسسات طریق از ازدواج، امر در تسهیل و ترویج منظور به است مکلف اسالمی تبلیغات سازمان ـ 37ماده6

 ها   خانواده مشارکت و محوریت با همسر، انتخاب امر در گري-واسطه فرهنگ توسعه به مردمی هاي - ظرفیت  دیگر و روحانیون
 .بپردازد شرعی و قانونی موازین رعایت و

 صادر را همسر انتخاب امر در فعال  مراکز مجوز اسالمی تبلیغات سازمان تأیید با است موظف جوانان و ورزش وزارت ـ تبصره
 . نماید
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 تقویت هویت بانوان مسجدي  -5

 حوزه خانواده به ویژه مسائلدر حل مسائل محله  بانوان مسجدي هاي شناساندن ظرفیت -6

 ههاي حـل مسـئل ها و راه ، ظرفیتهاي خانواده هــاي شناســایی مسئله ارتقــاء روش -7

 بنیاد هدایت بانوان شبکه راهیاري اءارتق تقویت و -8

 
 

 

 محورهاي مهرواره

 

 : برگزار خواهد شددر دو بخش  رمهرواره بانو

و مقابله با  ایرانی -زندگی اسالمی  سبک و هاي تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده حوزهحل مسائل محله در  -1

 هاي ناشی از آن آسیب و ک زندگی غربی در خانوادهبرواج س

بانوان کنشگر مسجدي در و نیز  (همسران امامان) زندگی تبلیعی شریکه االمامانروایت تجارب و خاطرات  -2

 رابطه با زندگی بانوان مسجدي و هویت بانوان مسجدي و حل مسجد محور مسائل محله توسط بانوان و... 

 

 گران اصلی کنش
 

 ( همسرامامان)شبکه شریکه االمام •

 پایگاه هاي مقاوت خواهران مساجد •

 هاي فرهنگی هنري مساجد در بخش بانوان کانون •

 هاي جهادي بانوان مسجدي گروه •

 خادمیاران بانوي مسجدي •

 اعضاي خواهر هیأت امناي مساجد •

 و دیگر بانوان فعال مسجدي هاي فعال مسجدي دیگر گروه •
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 برگزاري مهرواره ستادي مراحل
 

 دامات هر گام به شرح ذیل می باشد: گام اجرایی است  که عناوین و اق 8مهرواره ملی بانور شامل 

 طراحی ایده -1

 جهت جلب مشارکت و همکاري مرتبط هاي توجیه نهادها و سازمان -2

 هاي الزم  تهیه زیرساخت -3

 سامانه اطالع رسانی 

 سامانه ثبت نام 

 هاي مجازي آموزش 

 محتواهاي ترویجی 

  سامانه مشاوره 

 طراحی و اجراي کارزار تبلیغاتی -4

  طراحی 

 لوگو 

 پوستر 

 کلیپ 

 موشن پوستر 

 کلیپ هاي انگیزشی 

  توزیع و پخش تبلیغات از طریق 

 شبکه هاي میدانی .1

 شبکه راهیاري شریکه االمام بنیاد هدایت .2

 هاي بسیج خواهران شبکه پایگاه .3

 هاي فرهنگی هنري مساجد شبکه کانون .4

 شبکه نهضت پیشرفت بانوان .5

 شبکه هاي اجتماعی و فضاي مجازي و خبرگزراي ها .6

 شبکه هاي صدا و سیما .7

 پیامک .8

 و اخذ گزارش راهبري ثبت نام -5

  طریق نشانیثبت نام از https://mehrvare-banoor.irبه سامانه  1و یا ارسال عدد
5000175  
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  تفکیک شهرستاناطالع رسانی هفتگی لیست ثبت نام شدگان به شبکه به 

  تولید نمودار پیشرفت به تفکیک استان و شهرستان و به تفکیک کنشگران جهت اطالع رسانی در
 شبکه هاي مختلف

 (ثبت خاطرات و ثبت گزارش حل مسائل)  از طریق سایت ثبت اقدام 

 معرفی برترین هاي مهرواره در طول برگزاري 

 در هر دو محور مهرواره (مهارتی و موضوعی) راهبري مراحل پشتیبانی -6

 آموزش مجازي 

 مشاوره هاي تلفنی 

  محتواهاي مناسب 

 هاي برخط برگزاري کارگاه 

 هاي حضوري  برگزاري کارگاه 

 بازدیدهاي میدانی 

 جلسات توجیهی برخط 

 معرفی اساتید راهنما مناسب در هر منطقه 

 تقویت انگیزش کنشگران در مسیر حرکت: 
 پیامک .1

 کلیپ .2

 سرکشی .3

 مقایسه مثبت .4

 کمک میدانی .5

 حل مسئله راهبري مراحل داوري -7
 ثبت گزارش حل مسئله 

   بازخور دادن به شبکه هاي میدانی از میزان ثبت گزارش حل مسئله به تفکیک شهرستان و
 کنشگران

 هیأت انتخاب شهرستانی 

 : اعضا .1
 نماینده سازمان تبلیغات شهرستان 

 نماینده امام جمعه شهرستان 

 نماینده بسیج شهرستان 

 :وظایف .2
 بررسی پرونده هاي ارسالی از سامانه 

 راستی آزمایی مستندات حل مسئله 
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 انتخاب سه برابر ظرفیت مورد نیاز شهرستان در صورت وجود 

  داوري شهرستانیهیأت 

 :اعضا .1
 رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان 

 مسؤول بسیج بانوان شهرستان 

 مسؤول بانوان فرمانداري 

  نمایندگی از ایشانامام جمعه یا یک نفر به 

 راهیار شریکه االمام شهرستان 

 شهرستان به پیشنهاد امام جمعه یک نفر به نمایندگی از شبکه امامان 

  اگر چند نفر هستند یکی به انتخاب امام جمعه مدرسه علمیه خواهران شهرستان؛ مدیر 

 : وظایف .2
 بررسی پرونده هاي ارجاع شده از هیأت انتخاب 

 شهرستانیهاي  انتخاب برترین 

 بررسی اعتراضات احتمالی 

 هاي شهرستانی برگزاري آئین تکریم از برترین 

 ها و نهادهاي شهرستانی پیگیري پشتیبانی از بانوان مسجدي برتر از طریق دستگاه 
 

 هیأت داوري استان 

 : اعضا .1
 معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی استان 

 یدگی به امور مساجدنماینده امام جمعه استان یا مسؤول مرکز رس 

  بسیج جامعه زنان استانمسؤول 

 یس صدا و سیماي استانور بانوان رئمشا 

 مسؤول بسیج مساجد و محالت استان 

 بانوان استان پیشرفت مسؤول نهضت 

 مدیر کل امور بانوان استانداري 

 هاي فرهنگی و هنري مساجد استان مسؤول کانون 

 ار شریکه االمام استانراهی 

 : وظایف .2
 انتخاب برترین هاي استان 

 بررسی اعتراضات 

 برگزاري آئین تکریم برگزیدگان استانی 

 استان هاي برتر توسط صدا و سیماي  پیگیري تولید محصوالت رسانه اي از فعالیت 
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 ها و نهادهاي استانی پیگیري پشتیبانی از بانوان مسجدي برتر از طریق دستگاه 

 داوري ملی 

 هیأت داوران .1

 انوان سازمان تبلیغات اسالمیمدیر کل امور ب 

 معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوري 

 مسؤول امور بانوان بنیاد هدایت 

 جامعه زنانبسیج یس رئ 

 هاي فرهنگی هنري مساجد کشور در امور بانوان نماینده کانون 

 مشاور بانوان شبکه دو سیما 

 وظایف .2

 انتخاب برترین هاي ملی 

 بررسی اعتراضات 

  تکریمبرگزاري آئین 

 ها تالش براي ساخت محصوالت رسانه اي از برترین 

 تالش براي دادن ضریب رسانه اي به کل مهرواره و هر بخش از آن 

 برگزاري اختتامیه 

 و تولید خبر و برنامه هاي مختلف تولید محصوالت رسانه اي از نمونه هاي موفق 

 خاطرات و تجاربراهبري مراحل داوري  -8
 تعیین هیأت انتخاب ملی 

 هاي فرهنگی هنري مساجد  نمایندگانی از حوزه هنري و صدا و سیما و بنیاد هدایت و کانون
 و بسیج هنرمندان 

 تعیین هیأت داوران ملی 

 هاي فرهنگی هنري مساجد  نمایندگانی از حوزه هنري و صدا و سیما و بنیاد هدایت و کانون
 و بسیج هنرمندان 

 اختتامیه 

  نمونه هاي موفق حل مسئلهو ثر مورات و تجارب از خاطتولید محصوالت رسانه اي 

 هاي مهرواره (از دید مخاطب) گام
 آشنایی با مهرواره -1
 با این شیوه ها: ثبت نامو  اعالم آمادگی -2

 5000175به سامانه  1ارسال عدد  
  از طریق نشانیhttps//mehrvare-banoor.ir 

 سازيندمراحل توانم -3
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 توجیه اولیه .3,1
 آموزش مجازي .3,2
 تلفنیمشاوره  .3,3
 سرکشی میدانی .3,4

 مراجعه به افراد شاخص در منطقه .3,5
  ورود به مراحل حل مسئله -4

 شناسایی  .4,1
 اولویت بندي .4,2
 ظرفیت شناسی .4,3

 در سامانهاقدام ثبت  -5

 حل مسئله ثبت گزارش  .5,1

 ثبت خاطرات  .5,2
 ورود به مراحل ارزیابی -6

 هیأت انتخاب شهرستان .6,1
 هیأت داوري شهرستان .6,2
 هیأت داوري استان  .6,3
 ملی هیأت داوري .6,4

 اختتامیه و اهداي جوایز -7
 

 ها) مراحل عملیات در شبکه راهیاري بنیاد هدایت (استان
 فراخوان طرح 
 توانمندسازي شبکه شریکه االمام استان 

 ایجاد انگیزه و ارتباط چهره به چهره با مخاطبان براي شرکت در مهرواره 

  استاناجراي مهرواره در سطح شبکه شریکه االمامان و بانوان فعال مسجد در 

  گزارش گیري و ارزیابی 

 استانی توسط اداره کل استان شهرستانی و داوري آثار و پیگیري اعطاي جوایز منتخبین 

 مسئولیت هاي شبکه راهیاري استان
 اصلی ترین وظیفه شبکه راهیاري استان حمایت، هدایت و نظارت بر اجراي عملیات در استان به شرح زیر است:

 استان و معرفی به دفتر بانوان ستاد شناسایی شریکه االمامان 

 شناسایی و ترغیب بانوان فعال مسجد به شرکت در مهرواره 

 اطالع رسانی از فراخوان مهرواره و تبلیغ براي مخاطبان طرح 
 توانمندسازي شبکه شریکه االمام استان  
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 سرکشی به شبکه و پیگیري مراحل کار مهرواره 

 ري جلسات آموزشی براي مخاطبان در استانتهیه مکان و سایر امکانات براي برگزا 

  رایزنی با فعاالن عرصه خانواده در استان و استفاده از ظرفیت ایشان در جهت توانمندسازي شرکت
 کنندگان در مهرواره 

  نظارت بر حسن اجراي مهرواره در محالت 

  پیگیري ثبت خاطرات و گزارش حل مسئله در سامانه مهرواره 

  معاون فرهنگی در مرحله مرحله شهرستانی و  استان ( رئیس اداره شهرستان درحضور در تیم داوري
 استانی)

 

 مسئولیت هاي مدیریت و معاونت فرهنگی استان
 حمایت، هدایت و نظارت بر حسن اجراي مراحل مختلف مهرواره در استان 
 حضور معاون فرهنگی در تیم داوري استان به عنوان مسئول تیم 

 در سطح شهرستانی و استانی تامین جوایز مهرواره 

 برگزاري مراسم اختتامیه در استان 

 
 

 جدول زمان بندي اجراي مهرواره

 زمان پایان زمان شروع عنوان گام

 28/03/1401 01/03/1401 طراحی ایده
مرتبط جهت جلب  ينهادها و سازمان ها هیتوج

يمشارکت و همکار  
21/03/1401 31/04/1401 

الزم يها رساختیز هیته  10/04/1401 31/04/1401 
یغاتیکارزار تبل يو اجرا یطراح  20/04/1401 07/05/1401 

ثبت نام يراهبر  02/05/1401 31/05/1401 
) در هر یو موضوع ی(مهارت یبانیمراحل پشت يراهبر

 دو محور مهرواره
02/05/1401 26/06/1401 

و خاطرات حل مسئله يمراحل داور يراهبر  27/06/1401 14/07/1401 
دگانیاز برگز لیو تجلملی  هیاختتام  مقارن با میالد پیامبراکرم(ص) 22/07/1401 
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 ها نحوه ارزیابی و شاخص
هـاي از پـیش تعیـین شـده در هـر مرحلـه از داوري انجـام         بخشی از نمره ارزیابی خاطرات و حل مسائل توسط شـاخص 

توسط آنان به شرکت کننـدگان داده خواهـد شـد.    خواهد شد و بخش دیگر نمره با استفاده از ظرفیت خبرگی داوران 
 هاي داوري در حل مسئله و خاطره نویسی شرح داده شده است: در ذیل شاخص

 خاطره نویسی -1

 شروع و پایان مناسب 

 انسجام متن 

 تازگی 

 توصیفات خوب و نو در خدمت روایت 

 شخصیت پردازي 

 
 حل مسئله -2

  انتخاب مسئله هاي مهم و اولویت دار 
  ارائه شدهکیفیت خدمات 
  کمیت و کیفیت نتایج حاصله 
 میزان استفاده از مشارکت هاي مردمی در حل مسائل 
  نو و بدیع بودن راهکارهاي منتخب براي حل مسائل 

 استفاده از ظرفیت هاي مسجد به عنوان پایگاه حل مسائل محله 

 در حل مسائل خانواده ها محله هاي ظرفیت از استفاده 

  به میدان آوردن بانوان و جوانان در حل مسائل خانواده هاي محله 

 
 
 

 جوایز
 ملی در سطح  حل مسئلهاول برگزیده  14سکه بهار آزادي به  14 -1

 ملیدر سطح  حل مسئلهتعدادي از برگزیدگان بخش کمک هزینه سفر مشهد مقدس به  -2

  در سطح ملی خاطره نویسیاول برگزیده  14نیم سکه بهار آزادي به  14 -3
 در سطح ملی  خاطره نویسیبخش  دگانیاز برگز يتعدادکمک هزینه سفر مشهد مقدس به  -4
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 نظام مسائل خانواده:  1پیوست
 ازدواج و تشکیل خانواده  ي مسائل حوزه

 7رواج سنت هاي غلط در ازدواج مثل  جهیزیه مجلل، مهریه باال، مراسم هاي تشریفاتی و توقعات بی جا و... .1

 8حمایت و توجه والدین در ترغیب به ازدواج فرزندانعدم  .2

 کاهش واسطه گري در ازدواج   .3

 تحریک جنسی جوانان در فضاي ناسالم و داشتن روابط ناسالم خارج از چارچوب ازدواج  .4

 9نبود امکانات اولیه براي ازدواج مثل جهیزیه، اجاره بها و... .5

 10رآمد کمبیکاري، شغل پاره وقت و غیر دائم، شغل هاي با د .6

  روابط زوجین  ي مسائل حوزه

 11نداشتن مهارت براي ایفاي نقش همسري .7

 12کمبود مشاوره مورد نیاز .8

 13خشونت و آزار (کالمی و جسمی) .9

 14مسائل ناشی از نوع شغل همسر و عدم حضور کافی یا کیفی در کنار خانواده  .10

 15خیانت یکی از زوجین  .11

                                                            
ازدواج و  اهش سنکرفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشنکیل خانواده و افزایش فرزند، :  2سیاستهاي کلی جمعیت  بند 7

 .ارآمدکو تربیت نسل صالح و  هاي زندگی آنان در تأمین هزینه توانمندسازي ن وزوجهاي جوا استهاي حمایت از سی
 
 همان 8
 همان 9

آینده آنها  هاي اهش دغدغهکآنان براي  ها با توانمندسازي خانوادهارتقاء معیشنت و اقتصاد :  9سیاستهاي کلی خانواده بند 10
 ، ازدواج و مسکنلدرباره اشتغا

 
: ایجاد جامعه اي خانواده محور و تقویت وتحکیم خانواده و کارکردهاي اصلی آن برپایه ي  1سیاستهاي کلی (خانواده) بند  11

 اسالمی فرزند و کانون آرامش بخشالگوي اسالمی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما تربیت 
: ساماندهی نظام مشاوره اي و آموزش قبل ، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل  10سیاستهاي کلی خانواده بند 12

 ایرانی در جهت استحکام خانواده-دسترسی به آن بر اساس مبانی اسالمی
 

دي او اقتص پدري و نقش زنان داري ري، نقش مادري و خانهرامت همسکو  حمایت از عزت : 12سیاستهاي کلی خانواده بند   13
ت خانوادگی و پذیري، تعاماال لیتئواعضاي خانواده در مس و معنوي زنان و مردان و توانمندسازي لیت تربیتیوو مسنؤ مردان

 لت خوداو رس ایفاء نقش
: ایجاد جامعه اي خانواده محور و تقویت وتحکیم خانواده و کارکردهاي اصلی آن برپایه ي  1سیاستهاي کلی (خانواده) بند  14

 الگوي اسالمی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما تربیت اسالمی فرزند و کانون آرامش بخش
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 16مسائل ناشی از چند همسري  .12

 نداشتن سواد رسانه اي و درگیري با آسیب هاي فرهنگی و اخالقی فضاي مجازي   .13

نا آگاهی و نداشتن مهارت کافی زوجین نسبت به روابط جنسی سالم در تقویت افزایش رضایتمندي از   .14
 17 زندگی

 18دعوا و اختالف با خانواده هاي طرفین  .15

 19مسائل حقوقی   .16

 20طالق  .17

 فرزندآوري   ي مسائل حوزه

سقط جنین ( نا آگاهی از احکام دینی ، نا آگاهی از فرایند ظالمانه سقط ، نا آگاهی از عواقب جسمانی ، ترس   .18
 21از روزي ، ترس ناشی از عدم مهارت کافی در فرزندپروري و...)

عدم تمایل به فرزند آوري (ترس خانواده ها از آسیب هاي  فرهنگی جامعه و آینده فرزندان، ترس از   .19
اقتصادي، باورهاي غلط در فرزندآوري و فشار اجتماعی بر زنان در سن باروري، اشتغال یا تحصیل  مشکالت

                                                                                                                                                                                                           
دهاي اصلی آن برپایه ي : ایجاد جامعه اي خانواده محور و تقویت وتحکیم خانواده و کارکر 1سیاستهاي کلی (خانواده) بند  15

 الگوي اسالمی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما تربیت اسالمی فرزند و کانون آرامش بخش
 

 همان 16
ت مودیت و انصاف، خدمت و احترام و ضاخانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه ر متحکی:  5سیاستهاي کلی خانواده بند  17

 ر : بو رحمت با تاکید 
 خانواده و روابط خانوادگی بنیان مشور در جهت تحکیکاي  ظرفیتهاي آموزشی، تربیتی و رسانهیکپارچه ارگیري به ک -
 القی اخ التفرهنگسازي و تقویت تعام -
 مهاي تحکی الشچآسیبها و  فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن دشمنان براي مقابله مؤدر با جنگ نرم -

            ده خانوا
 ه ارزشهاي خانواد مخل هاي ممنوعیت نشر برنامه -
 ر خانواده از اوقات فراغت به صورتثنار یکدیگر و استفاده مؤکخانواده در  ر اعضايثحضور مفید و مؤ ایجاد فرصت براي -

 جمعی
 

در حوزه خانواده متناسننب با قضایی  هاي و تکمیل نظام حقوقی و رویهالح بازنگري، اص : 7سیاستهاي کلی خانواده بند18 18
انتظامی،  وفصل دعاوي در مراحل اولیه توسنط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل نیازها و مقتضنیات جدید و ّحل

 خانواده مبیت و تحکیثدادرسی و اجراي احکام در دعاوي خانواده با هدف ت
 همان 19
و جبران الق ط وعویژه موض نهاد خانواده به لتزلز بهاي اجتماعی و عواملیاز آسیشگیري پ:  13سیاستهاي کلی خانواده بند 20 20

 القراهت طکسازي  و فروپاشی خانواده و فرهنگالق ط مستمر عوامل با شناسایی از آن آسیبهاي ناشی
و  باروريسالمت ویژه  به ها جانبه خانواده همه المتارتقاء س م برايالزارهاي کو  ایجاد ساز:  16سیاستهاي کلی خانواده بند  21

 ، پویا و بالنده ماز جامعه جوان، سال در جهت برخورداري افزایش فرزندآوري
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مادر و عدم توانایی در مدیریت کارهاي خانه، رفاه طلبی و تنبلی، بی توجهی به عواقب نداشتن فرزند و 
 22تنهایی در آینده و...)

 23ناباروري  .20

 24تضعیف ارزش و جایگاه مادري   .21

 فرزندپروري  ي مسائل حوزه

 25اختالف سطح مسائل اعتقادي و دینی والدین و فرزندان  .22

 مسائل تحصیلی و آموزشی فرزندان  .23

 26اختالف الگوي تربیتی پدر و مادر در ارتباط با فرزندان  .24

 27ناتوانی والدین نسبت به تربیت جنسی فرزندان  .25

ل طلبی و اعتماد به نفس و عزت نفس و استقالود مانند کمب(  انواع مسائل روانشناختی فرزندان در خانواده  .26
 28و...) مسئولیت پذیري، اضطراب و استرس

 29هاي غلط جنسی  عادت  .27

 ...30 رفتارهاي نابسامان کودکان و نوجوانان مانند دروغگویی، لجبازي، پرخاشگري و  .28

 31نبود امکانات مناسب تفریحی و بسترهاي آموزشی و فرهنگی مناسب براي فرزندان در محله  .29

                                                            
 همان 22
 همان 23
دي او اقتص پدري و نقش زنان داري رامت همسري، نقش مادري و خانهکو  حمایت از عزت : 12سیاستهاي کلی خانواده بند   24

ت خانوادگی و پذیري، تعاماال لیتئواعضاي خانواده در مس مردان و توانمندسازيو معنوي زنان و  لیت تربیتیوو مسنؤ مردان
 لت خوداو رس ایفاء نقش

 
: ایجاد جامعه اي خانواده محور و تقویت وتحکیم خانواده و کارکردهاي اصلی آن برپایه ي  1سیاستهاي کلی (خانواده) بند  25

 الگوي اسالمی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما تربیت اسالمی فرزند و کانون آرامش بخش
 همان 26
 همان 27
 همان 28
: ایجاد جامعه اي خانواده محور و تقویت وتحکیم خانواده و کارکردهاي اصلی آن برپایه ي  1سیاستهاي کلی (خانواده) بند  29

 الگوي اسالمی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما تربیت اسالمی فرزند و کانون آرامش بخش
 همان 29

 
 همان 30
ت مودیت و انصاف، خدمت و احترام و ضاایه رخانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پ متحکی:  5سیاستهاي کلی خانواده بند  31

 ر : بو رحمت با تاکید 
 خانواده و روابط خانوادگی بنیان مشور در جهت تحکیکاي  ظرفیتهاي آموزشی، تربیتی و رسانهیکپارچه ارگیري به ک -
 القی اخ التفرهنگسازي و تقویت تعام -
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 32ناتوانایی والدین در کنترل محیط هاي بیرون از خانواده ي فرزندان(همساالن، فضاي مجازي و...)  .30

 وجود کودکان و نوجوانان بزهکار در خانواده(دزدي،اعتیاد،روابط ناسالم و ...)  .31

 33نداشتن برنامه براي اوقات فراغت  .32

 سبک زندگی اسالمی  ي مسائل حوزه

 34نداشتن الگوي مناسب عفاف و حجاب   .33

 35کم رنگ شدن گـرایش دینـی خانواده ها  و عدم پایبندي به اصول دینی در حوزه روابط با نامحرم  .34

 عدم دسترسی به پایگاهی جهت پاسخگویی به شبهات دینی  .35

 36ناهنجاري هاي مربوط به مظاهر فرهنگ غرب در خانواده نظیر اسراف، تجمل گرایی، و ...  .36

 ائل حوزه ي  اقتصاد در خانواده مس

 37عدم وجود مهارت  مدیریت اقتصادي  .37

 38بیکاري  .38

                                                                                                                                                                                                           
 مهاي تحکی الشچآسیبها و  روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن فروپاشی و انحراف دشمنان براي مقابله مؤدر با جنگ نرم -

 ده            خانوا
 ه ارزشهاي خانواد مخل هاي ممنوعیت نشر برنامه -
 ر خانواده از اوقات فراغت به صورتثنار یکدیگر و استفاده مؤکخانواده در  ر اعضايثحضور مفید و مؤ ایجاد فرصت براي -

 جمعی
 

 همان 32
 همان 33

: ایجاد جامعه اي خانواده محور و تقویت وتحکیم خانواده و کارکردهاي اصلی آن برپایه ي  1سیاستهاي کلی (خانواده) بند  3434
 الگوي اسالمی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما تربیت اسالمی فرزند و کانون آرامش بخش

خانواده و مسجد براي حفظ و ارتقاء هویت اسالمی و ملی و برجسته کردن کارکردهاي ارتباط :   3سیاستهاي کلی (خانواده) بند
 صیانت از خانواده و جامعه

 همان 35
 با :  ایرانی-المیاس خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگیالمی اس الگويم ارائه و ترسی:  6سیاستهاي کلی خانواده بند 36
 ترویج ارزشهاي متعالی و سنتهاي پسندیده در ازدواج و خانواده -
  ز آنا باطل هاي و زدودن پیرایهالقی اخ ارزشهاي ردنکپر رنگ  -
  گرایی و مظاهر فرهنگ غرب مبارزه با اشرافیت و تجمل -
 مگیري گروههاي مرجع ناسال رفتارهاي شایسته آنها و جلوگیري از شکل سازي هاي مرجع و برجسته رفتار گروه الحاص- 
 

: ساماندهی نظام مشاوره اي و آموزش قبل ، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل  10سیاستهاي کلی خانواده بند 37
 ایرانی در جهت استحکام خانواده-دسترسی به آن بر اساس مبانی اسالمی

آینده آنها  هاي اهش دغدغهکآنان براي  ها با توانمندسازي ارتقاء معیشنت و اقتصاد خانواده:  9سیاستهاي کلی خانواده بند 38
 ، ازدواج و مسکنلباره اشتغادر
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 39نداشتن شغل پایدار و مناسب  .39

 40عدم وجود سرپرست مناسب در خانواده( بی سرپرست یا بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار )   .40

 مسائل حوزه ي سالمت در خانواده

 41الگوي نامناسب سبک زندگی اعم از تغذیه، خواب، ورزش   .41

 مسائل مربوط به داشتن عضو معلول یا بیماردر خانواده  .42

 داشتن عضو معتاد در خانواده  .43

اختالالت و مشکالت روانی (اضطراب، افسردگی، احساس خشم، سوگ و فقدان، احساس گناه، افکار   .44
ختالل خواب، اختالل اشتها، اختالل شناختی، اختالل جنسی، خودکشی، احساس تنهایی، انزوا و طردشدگی، ا
 42تغییر شخصیت، احساس عدم کنترل و ناامیدي)

 
 

 سایر موارد ...  .45

 
 

                                                            
 همان 39
ستی زنان و تشویق و تسنهیل رپرهاي با س حمایت حقوقی، اقتصادي و فرهنگی از خانواده:  14سیاستهاي کلی خانواده بند  40

 آنانازدواج 
 با :  رانیای-المیاس خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگیالمی اس الگويم ارائه و ترسی:  6سیاستهاي کلی خانواده بند 41
 ترویج ارزشهاي متعالی و سنتهاي پسندیده در ازدواج و خانواده -
  ز آنا باطل هاي و زدودن پیرایهالقی اخ ارزشهاي ردنکپر رنگ  -
  گرایی و مظاهر فرهنگ غرب مبارزه با اشرافیت و تجمل -
 مگیري گروههاي مرجع ناسال از شکلرفتارهاي شایسته آنها و جلوگیري  سازي هاي مرجع و برجسته رفتار گروه الحاص- 

 همان 42
و ت مودیت و انصاف، خدمت و احترام و ضاخانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه ر متحکی:  5سیاستهاي کلی خانواده بند 

 ر : برحمت با تاکید 
 انواده و روابط خانوادگیخ بنیان مشور در جهت تحکیکاي  ظرفیتهاي آموزشی، تربیتی و رسانهیکپارچه ارگیري به ک -
 القی اخ التفرهنگسازي و تقویت تعام -
 مهاي تحکی الشچآسیبها و  فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن دشمنان براي مقابله مؤدر با جنگ نرم -

 ده            خانوا
 ه ارزشهاي خانواد مخل هاي ممنوعیت نشر برنامه -
 ر خانواده از اوقات فراغت به صورتثنار یکدیگر و استفاده مؤکخانواده در  ر اعضايثحضور مفید و مؤ ایجاد فرصت براي -

 جمعی
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 نویسی محورهاي بخش خاطره:  2پیوست
            

در  جهت شرکت سه خاطره شرکت کنندگان می توانند حداکثرخاطرات در دو محور زیر دریافت می شود و           
 مهرواره ثبت نمایند:

 

  :روایت تجارب و خاطرات بانوان کنشگر مسجدي در رابطه با  -لفا       

  زندگی بانوان مسجدي 

 هویت بانوان مسجدي 

 حل مسجد محور مسائل محله توسط بانوان 

 

 روایت شریکه االمامان از تجربه هاي تلخ و شیرین زندگی تبلیغی در محورهاي زیر: -ب

  همسرارتباط با 

 ارتباط با فرزندان 

 ارتباط با مردم محله و اهالی منطقه تبلیغ 

  سایر موضوعات 
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