


از جنین الگوهای حمایت 

و بوم نویسی

ی م و ارائ ه م: تنظ  ی کاظ  ت هللا حاح  حج 



ت؟آیا تحول آفرینی ممکن اس

نفوذ گفتمان اهمیت جان جنین در کشور❖
(گروه های مردمی)تعریف حمایت های اجتماعی از مادر و جنین ❖
(مجموعه نفس، حامیان حیات، ناجی شو)نجات صدها جنین به صورت مستقیم❖

چند نمونه نجات

ترس از کنایه های فامیل❖
حس سنگینی نگاه همسر❖

مفقود شدن شوهر❖
رها کردن خانواده توسط شوهر❖



جنس اقدامات برای حمایت از حیات جنین

تبیین و 
تغییر 
نگرش

مشاوره، )حمایت 
(همراهی

برخورد با 
تخلف

قلم بزرگ تر، 

یعنی تمرکز و 

سرمایه گذاری 

بیشتر



حلقه هایی که باید تشکیل شود

کشف موارد بحرانی در معرض❖

حمایت مشاوره ای از مادر❖

حمایت مالی از مادر❖

حمایت در سرپرستی کودک❖

کشف و گزارش تخلف ها❖



نکات مهم

تمایز جمعیت و حیات جنین❖

اولویت بخشی به تبیین و گفتمان سازی در برابر تهدید❖

رعایت اقتضائات گفتمان تازه حیات جنین❖

تکیه بر قانون و پرهیز از بازگشت به قبل از قانون جوانی❖

رعایت چارچوب های حرفه ای مشاوره از جمله رعایت حریم خصوصی در مشاوره ها❖

رعیصیانت از رویکرد فعالیت های حامی حیات جنین در برابر اقدامات غیرقانونی و غیرش❖



برخی مجموعه های مردمی



عمدیمواد مهم تر قانون جوانی جمعیت در زمینه سقط 

جزوه راهنمای مادر برای حفظ جنین–47ماده ❖
غربالگری ناهنجاری های جنینی و دستورالعمل های مشابه–53ماده ❖
سامانه ثبت سقط ها-54ماده ❖
(ابطال مجوز)ضوابط سقط قانونی و مجازات های سقط غیرقانونی –56ماده ❖
تهیه طرح توسط قوه قضائیه–57ماده ❖
توزیع دارو خارج از بیمارستان و ممنوعیت حمل و نگهداری بدون نسخه–58ماده ❖
چرخه اطالعاتی، قضایی، انتظامی، مردمی–59ماده ❖
(برابر عواید5جریمه نقدی تا + تعزیز )فعالیت مجازی -60ماده ❖
امکان شناسایی به عنوان مفسد فی االرض-61ماده ❖



برخورد با تخلفات
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پایگاه نجات زندگی
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فرم های کارگاهی









اتصال و دریافت محتوا

b2n.ir/fetus14018: اسالیدهادانلود 

Nejatezendegi.ir: اعالم حمایتدانلود محتواهای فاخر و 

09102043013: حجت االسالم و المسلمین رسول مزروعی

09100567176: حجت حاجی کاظم

eitaa.com/manzendehhastam: کانال من زنده هستم

. خداوند قدم هایتان را استوارتر گرداند


