
  فضاي فیزیکی:

  تامین فضاي مناسب و درخور زوجین جهت برگزاري کالس هاي همزمان زوج و زوجه،به صورت دو سالن مجزا

  

  
تامین سه اتاق جهت مشاوره هاي پس از ازدواج درحوزه هاي سالمت باروري،روانشناسی اسالمی و حقوق و 

  احکام ازدواج

  تجهیزات:

تجهیز این فضا به جدید ترین و به روز ترین وسایل سمعی بصري و امکانات آموزشی جهت جذب صد درصدي 
  زوجین 

  کامپیوتر جهت ثبت اطالعات زوجین و ثبت نام آن ها در سامانه پیام سالمت دانشگاه 4تجهیز مرکز به 



ي سالم وزارت بهداشت،موالژ،بسته تجهیز مرکز به وسایل کمک آموزشی شامل پوسترهاي استاندارد اداره بارور
  هاي آموزشی جهت زوجین

  نیروي انسانی:

دانشگاه علوم پزشکی جهرم طی جلسات متعدد با حوزه علمیه و دفتر امام جمعه شهرستان و دادگستري ،متقاضی 
همکاري در تامین مربی در حوزه احکام و حقوق زوجین شد،که امام جمعه محترم شهرستان جهرم،جناب حاج 

تن از روحانیون توانمند در این حوزه را معرفی کردندو دفتر امام جمعه پرداخت حق 5قا دژکام،طی جلسه اي آ
الزحمه مربیان آن حوزه را متقبل شد.درحال حاضر زوجین ،هرروزه آموزش درزمینه حقوق و احکام ازدواج را 

  از زبان روحانیون دریافت می کنند.

سی در ابتدا براي مدت محدودي از روانشناس طرحی استفاده شد که براي جهت تامین مربی در حوزه روانشنا
تداوم کالس ها درآینده اختالل ایجاد می شد لذا رایزنی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد انجام شدو در نهایت 

نگی فره-روانشناس از معاونت دانشجویی 3با اعالم همکاري از جانب معاونت دانشجویی،فرهنگی دانشگاه، 
دانشگاه علوم پزشکی و یک نفر روانشناس با تجربه در زمینه مشاوره خانواده از سازمان بهزیستی اعالم همکاري 

  کردند و درحال حاضر زوجین همه روزه درحوزه روانشناسی و مهارتهاي زندگی ،آموزش می بینند.

کارشناسان اداره باروري سالم وزارت مربیان دوره دیده در حوزه سالمت باروري نیز که از سالهاي گذشته توسط 
بهداشت آموزش دیده اند،هر روزه آموزش در زمینه سالمت باروري و جنسی را به عهده دارند لذا درتامین مربی 

  مربوط به این حوزه دغدغه اي نداشتیم.

 


