
 مقابله با تک فرزندی
 مشوق های فرزند دوم و موارد فرهنگی و رسانه

اسالمی ایران مکلف است از طریق بانكهاي عامل و مؤسسات  بانک مركزي جمهوری -۹ماده
ها به شرح زیر اقدام اعتباري، نسبت به پرداخت انواع تسهیالت مسكن با هدف تشویق فرزندآوري خانواده

 كند:
%( سقف تسهیالت خرید، ساخت و جعاله تعمیرات مسكن به 25افزایش بیست و پنج درصدي) -1

از محل افزایش مبلغ سپرده بانکی ازاي هر فرزند زیر بیست سال سن تا حداكثر دو برابر سقف مصوب، 
 با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار 

 فرزند زیر  افزایش دوره بازپرداخت به میزان دو سال به ازاي هر -2
 بیست سال سن، تا سقف ده سال 

بانكهاي عامل مكلفند نسبت به افزایش تسهیالت، تا سقف مقرر در این ماده، بدون تسویه  -تبصره
 تسهیالت قبلي اقدام نمایند.

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، 102ماده )« ث»به منظور تحقق بند  -۱۰ماده
جمهوری اسالمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است براي اجتماعی و فرهنگی 

به بعد، از طریق کلیه بانکها و موسسات اعتباری از محل پس انداز و جاری قرض  1400متولدین سال
سال سن،  نسبت به پرداخت  50الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیالت قرض الحسنه ازدواج متقاضیان باالي 

فرزند اول صد میلیون لایر،  . مبلغ این تسهیالت برای تولداقدام نماید« رض الحسنه تولد فرزندتسهیالت ق»
، براي تولد فرزند سوم، سیصد میلیون لایر، فرزند چهارم ، چهارصد فرزند دوم ، دویست میلیون لایر

ماه ری مشموالن با ششمیلیون لایر و فرزند پنجم و باالتر ، پانصد میلیون لایر بدون الزام به سپرده گذا
دوره تنفس به ترتیب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال و اخذ یك ضامن معتبر و سفته تعیین مي شود. 

 متقاضیان حداكثر تا دو سال پس از تولد مي توانند درخواست دریافت وام را ثبت نمایند.
شود، مبلغ ده میلیون تولد م ۱۴۰۰دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال  -۱۱ماده

(لایر صرفاً جهت خرید 10،000،000،000،000( لایر تا سقف ساالنه ده هزار میلیارد )10،000،000)
گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار اجرائی های سرمایهواحدهای صندوق

ط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به های مرتباز جمله نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه
 رسد.تصویب هیأت وزیران می

هر سال به میزان نرخ تورم ساالنه اعالمی مرکز آمار ایران به مبلغ اشاره شده در ماده  -1تبصره 
 گردد.( این قانون اضافه می11)

 حذف شد -2تبصره
گذاري هاي سرمایهن واحدهاي صندوقجایي بیسرپرست مجاز است صرفاً نسبت به جابه -3تبصره 

گذاری های سرمایهموضوع این ماده اقدام نماید. خارج کردن منابع مالی ناشی از فروش واحدهای صندوق
 صرفاً پس از ازدواج یا در صورت عدم ازدواج پس از بیست و چهار سالگی مجاز است.

 
به  یرانیا یخودرو کیقانون  نیمکلفند از زمان ابالغ ا یخودروساز داخل یهاشرکت -۱۲ماده

مرتبه  کی یکارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برا متیق
 دهند. لیتحو

 باشد و در صورتيیماده م نیخودروها مشمول ا %(50)درصد پنجاه در هر نوبت ثبت نام  -تبصره
خودروها در هر نوبت ثبت نام بیشتر باشد، اولویت با  %(50)درصد پنجاه كه تعداد متقاضیان مشمول از 

در هر صورت، اگر تعداد متقاضیان در  دریافت نكرده باشند. یيمادراني است كه طي دو سال قبل خودرو
کشی %( خودروها باشد، تعیین تکلیف از طریق قرعه50)درصد اولویت یا خارج از آن، بیشتر از پنجاه 

درصد توانند در نوبتهای بعدی ثبت نام کنند. چنانچه تعداد متقاضیان، کمتر از پنجاه د و سایرین میخواهد بو
 .( خودروها بود، فروش مابقی خودروها بالمانع است50%)

 :توسعه، مكلفند ششم برنامه قانون (29)مذکور در ماده  دستگاههاي کلیه -۱۵ماده



تا  کسالیداشتن هر فرزند  زیتأهل و ن یبه ازا دیجد یرویجذب و استخدام ن ،یریدر بکارگ -الف
 اضافه کنند. یسال به سقف محدوده سن5حداکثر 
ً 2فرزند دو درصد) هر زیتاهل و ن یجذب، استخدام به ازا ،یریدر بکارگ -ب حداکثر  %( مجموعا

 شود.یهر فرد اضافه م  ازی%(، به امت10تا ده درصد)
 ماده در مذکور دستگاههای در بگیر حقوق مختلف گروههای كلیه براي است مكلف دولت -۱۶ماده

 به) اتمی انرژي سازمان اطالعات، وزارت مسلح، نیروهای همچنین و توسعه ششم برنامه قانون (۲۹)
 تهیأ اعضای لشکری، و کشوری کارکنان قبیل از( ایران اسالمی جمهوری کار قانون مشمولین استثنای

 سال، پنج مدت به ،1401 سال ابتداي از قضات، و پژوهشی و عالی آموزش سساتمؤ و دانشگاهها علمی
 كمك ساله، هر كه نماید اعمال ايگونه به خدمت جبران و حقوق ردیف سقف در را ساالنه حقوق افزایش
 ترتیب به دستمزد و حقوق سنواتی افزایش ارچوبهچ در ماده این مشمولین مندیعائله حق و اوالد هزینه

 .یابد افزایش%( 50) درصد پنجاه و%( 100) درصد صد میزان به
-الزم یردولتیو غ یدولت یبخشها هینسبت به همه مستخدمین و كاركنان در کل لیاحکام ذ -۱۷ماده

  باشدیم ءاالجرا
 به آورد خواهند دنیا به فرزند یا فرزنداني قانون این شدنءاالجراالزم زمان از كه شاغلي مادران -چ

 و براي فرزند سوم و شوند برخوردار بازنشستگي سن در كاهش سال یك از توانندمي فرزند، هر ازاي
حداقل سن بازنشستگي مشمولین این بند، سال به ازاي هر فرزند خواهد بود. بیشتر میزان كاهش یك و نیم

، داراي سه فرزند و بیشتر داراي دو فرزند چهل و یک سالسال،  چهل و دویك فرزند  داراي برای مادران
سال سابقه بیمه است. برقراري مستمري یا حقوق بازنشستگي متناسب با سنوات  بیستسال و حداقل با  چهل

 باشد.پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال می
 فرهنگ وزارت ویژه به توسعه ششم برنامه قانون( 29) مذکور در ماده دستگاههاي كلیه  -۲۸ماده

 سساتمؤ و نهادها اسالمي، تبلیغات سازمان سیمای جمهوری اسالمی ایران، صدا و اسالمي، ارشاد و
 و مثبت وجوه به نسبت بخشي آگاهي راستاي در مكلفند هادهیاري و هاشهرداري ،غیردولتي عمومي

 مادري هاي نقش از حمایت و تقویت و خانواده در فرزندان تعدد ،آسان نیاز و به هنگام ازدواج ارزشمند
 جانبی عوارض و جمعیت كلي هایسیاست مغایر محتواي با مقابله و خانواده تحکیم از صیانت همسري، و

 و روانشناختی پزشکی، خطرناک عوارض نیز و بارداری از پیشگیری مختلف هایروش از استفاده
 برگزاري بازرگاني، تبلیغات سلایر، فیلم، پخش و تولید قبیل از الزم اقدامات جنین، سقط اجتماعی و فرهنگی
 .دهند انجام را نمایشگاهها و ها جشنواره

 برنامه هرگونه از حمایت یا انتشار ترویج، اشاعه، توزیع، پخش، تولید، قانون این اجرای در -الف
 نمایی پویا سلایر، فیلم، جمله از انحاء از نحوی هر به سرگرمی، فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، محتوای و
 .است ممنوع باشد جمعیت کلی هایسیاست مغایر که( انیمیشن)

 صدا سازمان سوي از بازرگانی آگهي تجردزیستی در و کمتر و فرزند  دو هایخانواده ترویج - ب
 و خانگی نمایش شبکه و برخط هایرسانه مجازی، فضای بستر در محیطی و تجاری تبلیغات و سیما و

 به خود تبلیغات در که دهندگانیسفارش از دسته آن تشویق منظور به و است ممنوع عمومي هايمحیط
 پردازند،می کودکان حوزه تبلیغاتی هایآگهی ضوابط رعایت و بیشتر با فرزند سه هایخانواده نمایش

 .شود درنظرگرفته پخش زمان افزایش
 فرهنگی نهادهای سایر و اسالمي تبلیغات سازمان مشاركت با است مکلف سیما و صدا سازمان -پ
 مستند، سلایر، فیلم، تولید قبیل از مختلفی هایقالب و خود را به ساختارها تولیدات از بخشی مرتبط،

 آنها اصلي مضمون و محتوا اختصاص دهد که مسابقات و ترکیبی گفتگومحور، هایبرنامه و پویانمایی
 است. جنین سقط پلیدی وحرمت فرزندی و کم و تجردزیستي تقبیح فرزندآوری، تبلیغ و ترویج ارزشمندی،

 ماهانه و هفتگی هایبرنامه جمعیت، رشد نرخ افزایش هدف با است مكلف سیما و صدا سازمان -ت
 .نماید ءاجرا و تدوین را قانون این گریمطالبه امر در

 و فراگیر تصویر و صوت هايرسانه مقررات تنظیم سازمان طریق از سیما و صدا سازمان –ث
 فضای ملی مرکز همکاری با قانونی تکالیف اساس بر مورد حسب مکلفند اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت
 هنری -ایرسانه تولیدات و مجازی فضای بستر در  جمعیت كلي هایسیاست با مرتبط محتواي بر مجازی،



تخلف مراتب را  در صورت و نموده نظارت آثار نشر و خانگي شبكه محصوالت تئاتر، سینمایي، ویژههب
 صالح قانونی پیگیری نمایند.از طریق مراجع ذی

 عبارات، تهیه به نسبت است مكلف بهداشت وزارت همكاري با اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت -ج
 و نماید اقدام فرزندان تعدد ارزشمندي و ایراني مادران خانواده، از حمایت محتواي با تصاویر یا نمادها
 توزیعي، تولیدي، واحدهاي كلیه كاالهاي و محصوالت بندي بسته در مذكور موارد مناسب درج به نسبت

 .نماید نظارت مطبوعات و فرهنگي محصوالت كتب، خدماتي،
  ارزیابي و اجرا جهت الزم هايشاخص تنظیم و تهیه ضمن است موظف سیما صدا و سازمان -چ

 كمي ارتقاي و مزبور هايبرنامه تحقق به نسبت قانون، این اهداف با منطبق اي رسانه مختلف هايبرنامه
 نظارت شورای. نماید اقدام سیما و صدا بر نظارت شوراي شش ماهه به گزارش ارائه و آنها ساالنه كیفي و

ملی  ستاد به ارسالی، زمان ارائه گزارش از ماهتا سه حداکثر را خود ارزیابی است موظف سیما و صدا بر
 .دهد ارائه اسالمی شورای مجلس و جمعیت

 پیوست فرهنگي انقالب عالي شوراي نظارت تحت مكلفند ماده موضوع این دستگاههاي كلیه -ح
 محلي و ملي هايظرفیت و هااولویت با متناسب را خانواده و جمعیت كلي هايسیاست به مربوط فرهنگي

 .نمایند ءاجرا و تدوین خود
به برنامه افتهیاختصاص  یاز بودجه %(10)موظف است حداقل ده درصد مایصدا و س -۲۹ماده

 یو جوان شیموضوع افزا تیبا محور هاییرا به برنامه و سلایر لمیمستند، ف ،ییانمایپو ،یدیتول های
 اختصاص دهد. تیجمع

سازمان تبلیغات اسالمی در چارچوب اساسنامه خود موظف است برنامه جامعی جهت  -۳۰ماده
ت، مساجد، کانونهای وری و تسهیل ازدواج، در قالب هیئآفرزندآ حمایت از فعالین مردمی در حوزه

 فرهنگی، اعزام مبلغ و مانند آن تدوین نماید.
 سازمان ارشاد اسالمي و همچنین فرهنگ و ورزش و جوانان، کشور، وزارتخانه هاي -۳۱ ماده

-حداقل سی مکلفند ربطذی نهادهای و سایر منكرتبلیغات اسالمي، ستاد امر به معروف و نهي از 
ل هایي از قبیمجموعه به را فرهنگی تشکلهای و نهاد مردم هایسازمان از حمایتی بودجه از %(30درصد)

 سن کاهش جهت در هاي فرهنگي مساجد و سازمان های مردم نهاد کهگروههاي فرهنگي و جهادی، كانون
 شده، تشکیل دینی رویکرد با خانواده استحکام و فرزندآوری به تشویق جوانان، ازدواج تسهیل ازدواج،

و حمایتهاي موضوع این  گرفته صورت هایفعالیت ساالنه عملکرد و ارزیابی دهند.  گزارش اختصاص
دستورالعمل ارزیابی عملکرد  .شودمنتشر مي نیز عمومی صورت به جمعیت، ملی ستاد به بند ضمن ارائه

 شود.موضوع این ماده توسط ستاد ملی جمعیت تدوین و ابالغ می
 روستاها، مکلفند در سطح شهرها، هاو دهیاری هایشهردار هیکل ،یوزارت راه و شهرساز -۳۲ماده

که جهت  یطیمح غاتیساالنه تبل یاسم تیسوم ظرفکحداقل ی ،یاماکن عموم ریو سا یمواصالت یهاراه
نهاد  یو تعالی، رشد جمعیت به موضوع ازدواج، فرزندآور است را در نظر گرفته شده یفرهنگ غاتیتبل

 خانواده اختصاص دهند.
 

 و علمیه هايمركز مدیریت حوزه یوزارت آموزش و پرورش  مکلف است با همکار -۳۳ماده
از جمله سند تحول بنیادین  یانقالب فرهنگ یعال یو در چارچوب مصوبات شورا یاسالم غاتتبلی سازمان

 را انجام دهد: ریآموزش و پرورش اقدامات ز
 و فردي شخصیت رشد ایراني،-اسالمی زندگي سبک به مربوط هايمهارت آموزش و تربیت -الف
 پذیريمسؤولیت و فرزندآوری و خانواده ازدواج، ارزشمندی فرهنگ ترویج فردي، هايمهارت اجتماعي،

 پرورش و آموزش بنیادین تحول سند اجرای بر مبتنی یادگیري اصول لحاظ با خانواده تعالی و تشكیل براي
 و تولیدات درسی، کتب ویژهبه یادگیری هایبسته کلیه درقالب تربیتی پژوهشی، آموزشی، برنامه در

 با خط بر و تعاملی صورت به ایرسانه چند محتواي تربیتی، و فرهنگی اردوهای و هاجشنواره رویدادها،
 تحصیلی مقاطع کلیه در مجازی فضای بستر در فناورانه هایبومزیست ظرفیت از گیریبهره

 هایسیاست و جمعیت کلی هایسیاست بندهای راستاي در پرورشی و آموزشی محتوای گنجاندن -ب
 قانون شدن اینءاالجراالزم از بعد سال دو مدت ظرف  درسی کتابهای در خانواده کلی



و كاركنان  اءیدوران بلوغ و ازدواج از طریق آموزش مستمر به اول یتیهاي تربآموزش و مهارت -پ
 یایراني به صورت حضور -اسالمي یمتناسب با سن دانش آموزان و براساس سبک زندگ ،یآموزش

 «مدیریت خانواده و سبك زندگي» تربیت نیروي انساني  توانمند، متعهد و متاهل براي درس -ت
 

 و گسترش ایجاد، به مکلف فناوری و تحقیقات علوم، و پرورش و آموزش هایوزارتخانه -۳۴ماده
 از ایرانی، -اسالمی فرهنگ اساس بر زن و خانواده نقش و جایگاه با متناسب تحصیلی هایرشته تقویت

 .هستند خانواده و خانه مدیریت  قبیل
 کلیه و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه -۳۵ماده

 پس سال یك حداكثر خانواده و جمعیت كلي هايسیاست راستای در مكلفند کشور، عالی آموزش سساتمؤ
 آموزش به هنگام نیاز، ازدواج  مثبت وجوه به نسبت بخشي آگاهي و ترویج جهت در قانون، این ابالغ از

 ،جامعه در جمعیت رشد کاهش و خانواده در فرزندی کم منفی آثار فرزندآوري، ازدواج، دوران هايمهارت
 مقابله و خانوادگی هاینقش ایفای خانواده، تحکیم از صیانت هنجارهاي كردن نهادینه جنین، سقط حرمت

 و اقدامات فرزندآوری، مخالف آموزشی محتوای حذف ضمن جمعیتی، هایسیاست مغایر محتواي با
 بر مبتنی اداری و آموزشی نیروی انسانی و دانشجویان ویژه فرهنگی و پژوهشي آموزشی، هایفعالیت

 .دهند انجام را خود ساالنه های برنامه ذیل كشور فرهنگی مهندسی نقشه
ند با پزشكي موظف آموزش و درمان بهداشت و فناوري و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه -۳۶ماده

 -سیس مراكز مشاوره مبتني بر سبك زندگي اسالميگي نمایندگي ولي فقیه در دانشگاهها نسبت به تأهماهن
 ایرانی در مراکز آموزش عالی اقدام نمایند.

در امر ازدواج، از طریق  لیو تسه جیمکلف است به منظور ترو یاسالم غاتیسازمان تبل -۳۷ماده
به توسعه فرهنگ واسطه گري در  یمردم هایتیموسسات فرهنگي، مساجد و روحانیون و دیگر  ظرف

 بپردازد.  یو شرع یقانون نیمواز ترعای و هاو مشارکت خانواده تیامر انتخاب همسر، با محور
وزارت ورزش و جوانان موظف است با تایید سازمان تبلیغات اسالمي مجوز مراكز  فعال  -تبصره

 .در امر انتخاب همسر را صادر نماید
 

صوبات شوراي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در چارچوب م -۳۸ماده
دانشجو و غیردانشجو ارائه ز ا اعم  زوجین تمامي به را ازدواج حین هايآموزش عالي انقالب فرهنگي

 دهد.
آموزش دهندگان موضوع این حكم با تایید نهاد نمایندگي ولي فقیه در دانشگاه علوم پزشكي مربوطه 

 انتخاب مي شود.
این ازدواج موضوع  نیح یآموزش یدوره ها یگواه افتیدفاتر ثبت ازدواج موظف به در -تبصره

  ازدواج هستند. یسند رسم لی، قبل از تحونیاز زوج ماده
  

مکلف است جهت آموزش دانشجویان علوم  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک -۴۶ماده
 مانیو زا یبر اثرات مثبت باردار دیو تأک تیرشد جمع شیافزا کردیپزشكي و كاركنان نظام سالمت با رو

 لدتو نیکاهش فاصله بتولد فرزند اول و همچنین تا کاهش فاصله ازدواج  ،یفرزندآور دیفوا ،یعیطب
 قانون، نسبت به موارد زیر اقدام نماید: نیشدن اءسال پس از الزم االجرا کیفرزندان، حداکثر تا 

در راستاي تبیین مضرات  ،یمتون و منابع آموزش یعلم یو بروزرسان لیتغییر، اصالح، تکم -الف
 یعیطب ریغ مانیمادي و معنوي سقط جنین، عوارض استفاده از داروهاي ضد بارداري، منع زا

 یرضروریغ
در  نیجهت آموزش مراجع «الف»هاي بند دهندگان آموزشکارکنان و ارائه تیو ترب یبازآموز -ب

 یبارور یسن یبازه یتمام
تولد فرزند اول به  یبه ازا یپلکان شیآوري به صورت افزاالعاده كمك به فرزندپرداخت فوق  -پ

 دهندگان خدماتتحت پوشش به  ارائه تیبعد در جمع
 



 69ماده 
قانون برنامه پنجساله ششم  (102)بانك مركزي مكلف است در راستاي اجراي بند )ث( ماده  -1تبصره

از طریق بانكهاي عامل مبلغ چهار هزار  رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه، اقتصاد
الحسنه ودیعه انداز و جاري قرضهاي پسلایر از منابع سپرده (4.600.000.000.000)و ششصد میلیارد

هاي فاقد یا خرید یا ساخت مسكن )بنا به درخواست خانوار( با باز پرداخت حداكثر ده ساله براي خانواده
 :اقدام نماید لمسكن به شرح ذی

لایر به هر  (2.000.000.000.000)ر میلیاردخانوارهاي صاحب دو فرزند تا سقف دو هزا -الف
 لایر  (1.000.000.000)به میزان یك میلیارد خانواده
 
 
 
 

 دستگاههای مسئول و احکام
 

 از طریق بانكهاي عامل و مؤسسات اعتباري ایران بانک مركزي جمهوری اسالمی -۹ماده
تسهیالت مسکن جهت خرید و ساخت و جعاله به ازای هر فرزند و افزایش دو % سقف 25افزایش 

 سال و دو برابر 10ساله دوره بازپرداخت حداکثر 
 بانک ها بدون تسویه قبلی باید برای افزایش تسهیالت جدید اقدام نمایند

 بانک مركزي جمهوری اسالمی -۱۰ماده
میلیون تومان با اخذ یک واحد معتبر و سفته با  ۱۰۰تا  ۲۰تسهیالت قرض الحسنه برای تولد هر فرزند از 

 سال ۷تا  ۳بازپرداخت 
 دولت -۱۱ماده

 ۱۴۰۰میلیون لایر بالعوض جهت سرمایه گذاری بورس برای متولدین  ۱۰پرداخت 
 (۱۴۰۱میلیون لایر بالعوض جهت سرمایه گذاری بورس )بر اساس تبصره و قانون بودجه  ۱۵پرداخت 

 یخودروساز داخل یهاشرکت -۱۲ماده
 درصد خودروهای تولیدی به مادران پس از تولد فرزند دوم به بعد ۵۰واگذاری 

 توسعه ششم برنامه قانون (29مذکور در ماده ) دستگاههاي کلیه -۱۵ماده
 افزایش محدوده سنی در استخدام جدید به ازاء تاهل و برای هر فرزند از یک تا پنج سال

 %10% و مجموعا  2تاهل و برای هر فرزند افزایش امتیاز به ازای 
 

 دولت -۱۶ماده
 دولت -۱۷ماده

 تولد هر فرزند  یکاهش سن بازنشستگی به مدت یک سال به ازا
 ،اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت -۲۸ماده

 ،سیمای جمهوری اسالمی ایران صدا و 
 ماهه شش گزارش ارائه اهداف این قانون و نظارت و اجراء جهت الزم های شاخص تنظیم 

 با فرزند بیشتر خانواده ترویج محتوای با اگهی پخش زمان افزایش 
 رشد نرخ افزایش هدف این قانون با  گری مطالبه ماهانه و هفتگی های برنامه اجرای و تدوین 

 جمعیت
 تقبیح و آوری فرزند ترویج و ارزشمندی محتوای با مختلف ساختارهای و قالبها در تولیدات کلیه  

 گردد پخش و تولید جنین سقط حرمت و زیستی تجردتک فرزندی و 

 کمتر فرزند و زیستی تجرد ترویج در مجازی و محیطی تبلیغات و بازرگانی اگهی ممنوعیت پخش 
 

 مایصدا و س -۲۹ماده



 جوانی و افزایش محوریت با هایی برنامه به فیلم و تولیدی های برنامه بودجه% 10 حداقل اختصاص
 جمعیت

 سازمان تبلیغات اسالمی -۳۰ماده
 ازدواج تسهیل و فرزندآوری حوزه مردمی فعالین از حمایت جامع برنامه تدوین 

 
 سازمان ارشاد اسالمي و همچنین فرهنگ و ورزش و جوانان، کشور، وزارتخانه هاي -۳۱ ماده

 تبلیغات اسالمي، ستاد امر به معروف و نهي از منكر
 ازدواج، تسهیلگر و جمعیت نهاد مردم سازمانهای به ها دستگاه حمایتی بودجه از%  30 اختصاص 

در جهت کاهش سن ازدواج، ، کانونهای فرهنگی مساجد و... جهادی های گروه و فرهنگی تشکلهای
 تسهیل ازدواج جوانان، تشویق به فرزندآوری و استحکام خانواده با رویکرد دینی

  گزارشگزارش ساالنه به ستاد و انتشار عمومی 
 هاو دهیاری هایشهردار هیکل ،یوزارت راه و شهرساز -۳۲ماده
 موضوع به...  و شهرها سطح محیطی تبلیغات ساالنه اسمی ظرفیت سوم یک حداقل اختصاص 

 جمعیت و فرزنداوری
 در جهادی های گروه و  فعال نهاد مردم های سازمان اختیار در ظرفیت این از% 40 اختصاص 

 حوزه این
 یاسالم غاتتبلی سازمان و علمیه هايمركز مدیریت حوزهش،وزارت آموزش و پرور -۳۳ماده
 تحصیلی مقاطع کلیه در آوری فرزند و ازدواج و اسالمی زندگی سبک های مهارت آموزش و تربیت 

 پرورش و آموزش بنیادین تحول سند اجرای بر مبتنی یادگیری بسترهای و
 های سیاست راستای در سال 2 مدت ظرف درسی کتب در پرورشی و اموزشی محتوای کردن اضافه 

 خانواده و جمعیت

 اسالمی زندگی سبک اساس بر اولیا و آموزشی کادر به ازدواج و بلوغ تربیتی مهارتهای آموزش - 
 حضوری بصورت آموزان دانش سن با متناسب ایرانی

 خانواده مدیریت درس تدریس برای متعهد و متاهل نیروی انسانی تربیت 
 

 فناوری و تحقیقات علوم، و پرورش و آموزش هایوزارتخانه -۳۴ماده
 خانواده و خانه مدیریت قبیل از زن و خانواده نقش با متناسب های رشته تقویت و گسترش و ایجاد 

 
 کلیه و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه -۳۵ماده

 کشور عالی آموزش سساتمؤ
نمایندگي  ،پزشكي آموزش و درمان بهداشت و فناوري و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه -۳۶ماده

 ولي فقیه در دانشگاهها
 یاسالم غاتیسازمان تبل -۳۷ماده
 روحانیون و مردمی و فرهنگی موسسات طریق از ازدواج در گری واسطه فرهنگ توسعه 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -۳۸ماده
 آموزش های حین ازدواج برای کلیه زوجین توسط مدرسان مورد تائید نهاد رهبری در چارچوب  انجام

 مصوبات شورایعالی انقالب فرهنگی
 ها علوم پزشکی دهندگان موضوع این حکم با تأیید نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهانتخاب آموزش

 مربوط
 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک -۴۶ماده
 بازآموزی و تربیت کارکنان جهت آموزش مراجعین در تمامی بازه ی سنی باروری 

  پرداخت فوق العاده کمک به فرزند آوری بصورت افزایش پلکانی به ارائه دهندگان خدمات به ازای
 تولد فرزند اول به بعد در جمعیت تحت پوشش

 بانك مركزي-69ماده 



  فرزند به هر کدام از زوجین یک میلیارد لایر 2اختصاص وام برای خانواده های دارای 
 

 


