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):ضرورت و کاربرد انجام فرایند بر اساس نیازسنجی هاي انجام شدهبیان اهمیت،(و بیان مسالهمقدمه
یکی .امروزه استفاده از ابزارهاي آموزشی از جمله نرم افزارها می تواند کمک شایانی به پیشرفت علم و آگاهی افراد جامعه کند

بنابراین براي ازدواج نیاز .ازدواج استیر مسائل فرهنگی جامعه باشد،از مهم ترین مقوالت احتمالی که می تواند پایه گذار سا
بطوري که اگر این اگاهی وجود نداشته باشد و یا اگر ناقص براي تشکیل یک زندگی در سطح عالی می باشد،زوجینبه آگاهی 

.می تواند مشکالت زیادي را به بار آوردیا غلط باشد

آگاهی و اطالع رسانی،این مجموعه آموزشی تولید شد تا بتواند این کمبود و نقص را به این نیاز شدید بنابراین با توجه به 
.جبران نماید

همچنین الزم به ذکر .می باشدslideطراحی شده و به صورت power pointاین محصول آموزشی بر اساس نرم افزار 
با توجه به .می زوجین در هر سطحی قابل استفاده استبراي تمااست که تمامی اسالیدهاي این مجموعه صداگذاري شده و

و cd-playerاین محصول به گونه اي طراحی شده که قابلیت اجرا در در دسترس نبودن رایانه براي تمامی اقشار جامعه،
DVD-player داردرا عالوه بر رایانه را.

از مزایاي این محصول .ارتقاي علم و آگاهی زوجین داشته باشیمامیدواریم با استفاده از این محصول بتوانیم نقشی برجسته در 
.و گوش دادن به آن در هر زمان می باشدMP4وMP3ریختن ان بر روياستفاده آسان از آن با کمترین امکانات،

:هدف هاي کلی
ه جنسیباال بردن سطح علمی جامعه و جلوگیري از مسائل ناخوشایند مانند بیماري هاي منتقله از را)1

جلوگیري از بارداري هاي ناخواسته)2

:روش اجرا
الزم به ذکر است که نیاز به نصب هیچ برنامه و یا نرم افزار (power pointدر رایانه و اجراي برنامه CDپس از قرار دادن 

ل شده و پس از ،هنگام ورود به فهرست با انتخاب هر یک از سر فصل ها وارد مطالب زیر مجموعه ان سر فص)خاصی نیست
در باالي هر صفحه عالمت بلندگو وجود دارد که می توان با کلیک بر روي .انتخاب هر یک از آنها وارد متن اصلی خواهیم شد



آن صداي ضبط شده متعلق به متن همان صفحه را گوش کرد و پس از پایان متن نیز می توان بر روي متن کلیک نمود و به 
.فهرست اصلی بازگشت نمود

:نتایج و پیامدهاي اجراي این محصول
می توان با اندکی تامل به این نتیجه رسید که با اجراي این محصول میزان زیادي از بیماري هاي بین زوجین کم شده،

قابلیت اجرا در سطح کشوري را دارد و زمان کمی براي اجراي این محصول نیاز است،بارداري هاي ناخواسته کمتر می شود،
.زوجین در هر سطحی قابل اجراستبراي 

:محل اثرگذاري
.این محصول قابلیت اجرا در کل کشور را دارا می باشد

)فرآیند تا چه حد کشور را به هدف مرجعیت علمی در منطقه نزدیک می کند(سیاست هاي باالدستیانطباق -
پیش است و استفاده از فن آوري اطالعات براي در زندگی هاي امروزه دستیابی به دانش و تکنولوژي هاي نوین با شتاب رو به

رها و در این میان استفاده از نرم افزا.توسعه کشور به شمار می آیدرسیدن به این مهم می تواند به عنوان معیاري براي رشد و
توان با استفاده از رایانه چرا که امروزه در جوامع رایانه یکی از ابزارهاي الینفک زندگی است و می رایانه جایگاه ویژه اي دارد،

با توجه به این که اکثریت جامعه سطح علمی .در مدت زمان کمی اطالعات فراوانی را که دسته بندي شده بدست آورد
و . متوسطی دارند با تولید این محصول میتوان سطح علمی آنها را چه در زندگی شخصی و چه عمومی و اجتماعی باال برد

.ح علمی کشور شدنتیجتا باعث ارتقاء سط

:قابلیت تعمیم و اجرا در سایر مراکز آموزشی
با تهیه این محصول و در دسترس قرار دادن آن امکان اجرایی شدن آن در سطح کشور نیز وجود دارد


