
 

 

 

427 

  ظايف برون سازمانيو

  دستگاههاي اجرايي

 گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در

 شوراي عالي انقالب فرهنگي 13/10/84مصوبه مورخ 
 

 

 

 

 سازمان صدا و سيما

 

هتمام ویژه در خصوص معرفی و ترویج فرهنگ عفاف به منظور نهادینه سازی و جذاب نمودن آن.ا

های مختلف.وری آن از طریق تولید برنامهعه و بهرهافزایش سالمت جام قش حجاب و عفاف درتبیین ن 

های های مؤثر و فوری از طریق تولید برنامهحلسازی در زمینه اصالح پوشش نامناسب و ارائه راهفرهنگ 

کارشناسی، گفتمان، تولید فیلم، تیزرهای تلویزیونی و ...

عفاف در خانه و اجتماع و آموزش معیارهای رفتار  عفاف و رعایت حریمحکام شرعی حجاب و آموزش ا تبیین و 

صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط متعادل اجتماعی.

های الهی اسالم چون حضرت زهرا )س(، حضرت زینب )س( و زنان نمونه از به تصویر کشیدن ابعاد شخصیت 

های فرهنگ سازی و گسترش ارزشلی و تأثیر آن در های مذهبی و مسبتصدر اسالم تا دوران معاصر در منا

اسالمی به صورت جذاب.

های تلویزیونی و انجام مناظره علمی، ترویج الگوهای مناسب حجاب از طریق تولید فیلم و سریال و سایر برنامه 

.ی و فرهنگی جوانانفرهنگی و هنری در خصوص فلسفه حجاب و عفاف به منظور استحکام بنیه اعتقاد

اجتماعی و سیاسی  های مختلف فرهنگی، هنری،به تصویر کشیدن چهره بانوان محجبه کشورهای خارجی در زمینه 

های تلویزیون و تهیه فیلم از زندگی آنان.از طریق برنامه

یک حرکت سیاسی با تهیه فیلم و ارایه تصویر روشن از تاریخچه و خاستگاه کشف حجاب در ایران به عنوان  



 ای فکری و عقیدتی و رفتاری زنان در جامعه.ههدف تخریب بنیان

در جغرافیای جمهوری اسالمی ایران. ای(آموزش و ترویج احکام شرعی حجاب و پوشش بومی )منطقه 

ن پرهیز از نشان دادهای هنری و ها و مجموعهممتاز، متعهد و باحجاب در فیلم به تصویر کشیدن زنان تحصیلکرده، 

 سواد.های عامه و کمو شخصیتها آنان در نقش

نشان دادن وضعیت حقوقی، فرهنگی و اجتماعی زنان در غرب و مقایسه آن با وضعیت زنان در غرب و مقایسه آن  

تر آگاهانهبا وضعیت زنان در ایران به منظور ایجاد احساس رضایت خاطر زنان ایرانی از فرهنگ دینی و پایبندی 

 ه عفاف و حجاب.آنان ب

 نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیر اخالقی غرب در زندگی اجتماعی و خانوادگی. 

های خارجی متضاد با فرهنگ اسالمی از طریق نقد ها و فیلمانجام تمهیدات الزم برای کاهش تأثیرات منفی سریال 

 ها.ها و سریالو بررسی فیلم

های ایثارگران و .. از نظر مظاهر ها و خانوادهیان، نفرات اول کنکور، المپیادینی از اساتید، مربهای عیعرفی نمونهم

 عفاف و حجاب و ساده زیستی.

در ابعاد مختلف با هدف احیا و تقویت شخصیت و منزلت  -خصوصاً دختران  -های جوانان انعکاس موفقیت

 اجتماعی آنها.

های خانوادگی، مدیریتی، علمی، فرهنگی و هنری با محوریت عرصهدگی زنان فعال در یلم و گزارش از زنتهیه ف

 «.عفاف و پوشش»موضوع 

 ها و جوانان نسبت به برگزاری ازدواج کم هزینه و ساده با توجه به شرایط اقتصادی جامعه.آشنا کردن خانواده

 جاب و عفاف.های حر اساس مالکهای خارجی بسریالها و بازنگری در شرایط انتخاب فیلم

های عروسکی مطرح در های متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف برای کودکان و استفاده از قهرمانتهیه برنامه

های کودک نظیر )علی کوچولو، کاله قرمزی و ... در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با ها و برنامهکارتون

 جوانان(فکری کودکان و نو همکاری کانون پرورش

های مختلف در خصوص تاریخچه و جایگاه پوشش و حجاب در غرب، تبیین علل و عوامل آن و تهیه برنامه

 های اخیر در آن جوامع.چگونگی رواج فرهنگ برهنگی در سده

پرستی به عنوان  نظارت مستمر بر تبلیغات تجاری به منظور جلوگیری از ایجاد روحیه مصرف گرایی و تجمل 

 ها فرهنگی و اخالقی.التی اخالقی و سرق آن به سوی تبلیغات و آگهیوامل ترویج بی مباع

ها، های روش و مشخص در مورد سبک لباس و آرایش هنرمندان، مجریان زن و مرد و ... در برنامهتدوین سیاست

 های سینمایی، تاثیر و ... با محوریت عفاف و حجاب.فیلم

های اجتماعی و انحرافات در خصوص زنان بی ها در مورد علل آسیبدهب و دقیق به خانوااطالع رسانی مناس 

سرپرست، کودکان خیابانی، طالق، اعتیاد، فرار دختران و نشان دادن عدم رعایت عفاف و حجاب در بروز این 

 ها.آسیب

اجتماعی  -فردی  ای منحرف بر زندگیهو حضور در گروه ها، نوارهای مبتذلانعکاس عواقب منفی استفاده از فیلم

 های مناسب به صورت طبیعی و غیر عمدی.از طریق برنامه



 نشان دادن اثرات منفی تاثیر فرهنگ مبتذل و غیر اخالقی غرب در زندگی اجتماعی نوجوانان به صورت طبیعی.

 تار و گفتار.در رعایت نگاه، رفت مشترک زن و مرد های دینی در مورد مسئولیبیان آیات و روایات و توصیه

هایی که در های انضباطی در خصوص بازیگران زن صدا و سیما و جلوگیری از تجلیل و تبلیغ چهرهاتخاذ سیاست 

 کنند.مناظر اجتماعی و عمومی با ظاهر و پوشش بد حضور پیدا می

میق و توسعه فرهنگ جذاب در راستای تعراهکارهای بدیع و ترغیب و تشویق تولید کنندگان آثار فرهنگی که 

 عفاف ارائه نمایند.

 تجلیل از هنرمندان و فرهنگسازان متعهد که در اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صاحب اثر و نظر هستند. 29

 ها از طریق رسانه ملی در مورد اهمیت فرهنتگی عفاف و حجابافزایش سطح آگاهی خانواده  30

 ثیر گذار در موضوع حجابآثار برجسته و تا فارش ساخت و تولید. س 31

 سازمان تبليغات اسالمي

 نظام تبلیغ دینی در عرصه سنتی و  ... در تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب    تقویت  -1

 آسیب شناسی و مطالعه توسعه  فرهنگ عفاف و حجاب در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نؤآوری در این زمینه        -2

 دافعه های مسائل در مورد نحوه پوشش حجاب و گسترش حیا و عفت در خانواده ها  غ جاذبه ها وتبیین و تبلی  -3

تأکید بر اقدامات فرهنگی تبلیغی به ویژه بهره گیری از توانمندی های رسانه ای و نیروی انسانی مبلغ با هدف   -4

 فرهنگ سازی در زمینه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب   

سینمایی نمایش، تجسمی، کتاب، رمان و  برای کودکان و بزرگساالن در رهنگی، هنری    تولید محصوالت ف  -5

 زمینه بسط فرهنگ عفاف و حجاب )توسط حوزه هنری(

توسعه فضای پرسش و پاسخ مانند برگزاری میزگرد و انجام مناظره در زمینه فرهنگ عفاف و ضوابط شرعی   -6

 ی    ارهای مختلف تبلیغحجاب با بکارگیری ابز

برگزاری مسابقات فرهنگی هنری و علمی با هدف جهت دهی به افکار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و   -7

 های در این زمینه نظرسنجی از شرکت کنندگان در تهیه طرح ها وبرنامه

 ( تحقیقات و فن آوریتأسیس پژوهشکده توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و عفاف )با همکاری وزارت علوم،   -8

 های کتاب شهر سازمان تبلیغات اسالمی توزیع کتاب تألیف شده در زمینه بسط فرهنگ عفاف در فروشگاه  -9

 نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیراخالقی غرب در زندگی اجتماعی و فردی نوجوانان   -10

ختصات جنسی زن و با در نظر گرفتن مه، رفتار و گفتار بیان مناسب آیات و روایات دینی در مورد رعایت نگا  -11

 مرد

ارائه مطالب ارزشی، فرهنگی و جذاب در سالن های انتظار فرودگاه ها،راه آهن، پایانه های زمینی، تابلوهای  -12

 ارراه هاالکترونیکی، میادین و چه

 ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري

ر سراسر کشور و نظارت بر رعایت حجاب اسالمی توسط ترویج فرهنگ عفاف در حوزه سازمان و ادارات تابعه د -

 اغالن آن سازمان  ش



الف( دفاتر ظارت سازمان جهت: انداردهای فنی و نتهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی توسط دفتر تدوین است -

ی و خدمات سیاحتی و گردشگری ب( اماکن اقامتی و پذیرایی وابسته ج( موزه ها و بناهای تاریخی )اعم از داخل

خارجی( و ... به منظور تعمیم فرهنگ عفاف در اماکن تحت نظارت بر حفظ حجاب اسالمی توسط کارکنان 

 ان متخلف )افراد بدحجاب و بی حجاب(  ئه خدمات به مراجعگردشگری و عدم ارافرهنگی و  سازمان میراث

تصدیان و شاغالن دفاتر خدمات بررسی صالحیت متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش سازمان اعم از مدیران، م -

منظور  راهنمایان گردشگران و ... توسط حراست سازمان به مسافرتی و گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی،

 ها در این مراکز  صالحیت بر مسند مشاغل مذکور و تأمین امنیت اخالقی برای خانوادهورود افراد فاقد  پیشگیری از

ت مراکز و دفاتر دارای مجوز و معرفی متخلفان به کز غیرمجاز، رسیدگی به تخلفاجلوگیری از ادامه فعالیت مرا -

 مراجع قضایی  

ی و جلوگیری از اشاعه فرهنگ مبتذل رعایت شئون اسالم ان خارجی به منظورهای ویژه گردشگرنظارت بر گروه -

 در جامعه

 برای گردشگران خارجی     ایجاد مراکز فروش پوشاک، کاالهای فرهنگی و اماکن اقامتی و پذیرایی  -

 اطالع رسانی درباره شئون اسالمی و فرهنگی با جزوات و بروشورهای توزیعی در بین گردشگران  -

و حجاب در دوره های هتلداری و شرط گزینش و بکارگیری  تبط با فرهنگ عفافآموزشهای الزم مر اختصاص -

 راهنمایان گروه های گردشگری   

به مراکز گردشگری خارجی به منظور صیانت از گروه های گردشگری اعزامی  سیاستگزاری فرهنگی در مورد -

 فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسالمی   

 های گردشگری به خارج از کشور   یرامون اعزام گروهو کنترل فرهنگی پ برنامه ریزی نظارت  -

ری غیراخالقی خارج برنامه ریزی در خصوص محدودسازی عزیمت گردشگران ایرانی به مراکز و مناطق گردشگ  -

 از کشور  

 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

ها و ... برای ایشت سمعی و بصری، نما، مجالت و محصوالههای ارتباط جمعی همانند: روزنامههماهنگی و نظارت بر رسانه

توجه به فرهنگ حجاب و عفاف و رعایت آن.

د کنندگان آثار فرهنگی ارایه یارانه و تشویق تولی تسریع در صدور مجوز، هنری همانند -حمایت مادی و معنوی از آثار فرهنگی 

کنند.ارائه میتوسعه فرهنگ عفاف و هنرمندانی که راهکارهای تازه و جذاب در راستای 

یات، تئاتر جلوگیری از انتشار و تبلیغ کاالهای فرهنگی که با فرهنگ عفاف و حجاب مغایرت داشته باشد مانند )کتاب، فیلم، نشر

و

ی.ترویج الگوهای مناسب برای عفاف و حجاب و ممانعت از ترویج فرهنگ مدگرایی منفی در محصوالت و کاالهای فرهنگ

ها نسبت به اهمیت فرهنگ حجاب و عفافهای جمعی برای ایجاد حساسیت الزم در خانوادهانهمکاری با رسهماهنگی و ه

اب.ی متناسب با موضوع عفاف و حجتولید سمفونی و آثار موسیقای

و حجاب. المللی برای رواج فرهنگ عفافای، ملی و بینهنری، منطقه -های فرهنگی برگزاری جشنواره

های فرهنگی غیر دولتی و خصوصی جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب.ظرفیت سازمان ده ازاستفا



 

 يوزارت اقتصاد و دارائ
غیرقانونی پوشاک و محصوالت فرهنگی مغایر با عفت عمومی و شئون اسالمی با ممانعت از ورود  اهتمام بیبشتر در -

 توجه به قوانین مربوطه 

د و عرضه مجسمه ها، عروسک ها، مانکن ها و تابلوهای مروج ضد عفاف نظیر وعیت ورود، تولیمتن مصوبه : ممن -

 نقاشی، فرش، روزنامه و ...  

 دست دوم خارجی  عیت عرضه لباس های قوانینی برای ممنو تدوین -

   وضع تعرفه گمرکی ویژه بر پوشاک و محصوالت فرهنگی و کاالهای مغایر با عفت عمومی و شئون اسالمی -

نظرات دقیق بر واردات و صادرات و ترانزیت عبور تمام کاالها )از جمله کاالهای فرهنگی، موادغذایی، دارویی،  -

    ری دستگاههای ذیربطاک و ....( با همکاآرایشی، پوش

 

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

حجاب و جلوگیری از ورود و مایتی و هدایتی به منظور تعمیق فرهنگ عفاف و های حنظارت فرهنگی بر اینترنت و ایجاد سیاست

گسترش مظاهر تهاجم فرهنگی.

از طریق تولیدات ملی، برگزاری  -به ویژه برای نسل جوان  -جاب دی فرهنگ عفاف و حهای دینی و اعتقاتبیین و تحلیل ریشه

انند آن.فرهنگی، ایجاد باشگاه اندیشه و م -های فکری نشست

هت رعایت ها در جها و نمایشگاههای هنری و محافل هنری عمومی مانند: کنسرتمردمی، نمایشگاه -های هنری نظارت بر تشکل

جاب.عفاف و ح

«.منع استفاده ابزاری از تصاویر زنان در مطبوعات»اهتمام الزم برای اجرای قانون 

 های نظارت بر بازبینی فیلم، کتاب و .....تمطلع از مسائل عفاف و حجاب در هیئ های متعهد وبه عضویت پذیرفتن خانم

عوامل آن.ان و بررسی علل و کشف حجاب در ایر های سینمایی در مورد تاریخچهتهیه فیلم

ن از این پوشش توسط های سینمایی و استفاده نکردملی )حجاب و حجاب برتر( در فیلم -های اسالمی استفاده مناسب از لباس

ها.های منفی و منفور در فیلمشخصیت

ت.های سینمایی و مطبوعاارزیابی مستمر وضعیت حضور زنان در فیلم

های سینما و مراکز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.اخالقی سالن -ر وضعیت فرهنگی و اصولی ب نظارت دقیق

در جهانی کردن این نشریات از طریق اینترنت.صصی و پوشاک اسالمی و سعی حمایت از انتشار نشریات تخ

های قیم خارج از کشور به وسیله رایزنیدر بین ایرانیان ماسالمی  -ایرانی  ارتباط مستمر و تبلیغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن

ان فرهنگ و ارتباطات اسالمی(های ج.اسالمی.ایران در سراسر دنیا ) با همکاری سازمفرهنگی در سفارتخانه

 -لملی برای سایر مل -های فرهنگی جهت ترویج و تبلیغ فرهنگ و آداب اسالمی همکاری و هماهنگی درجهت اعزام گروه

)با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی( -ن مقیم خارج از کشور خصوصاً ایرانیا

ی در ایران ) با همکاری سازمان فرهنگ و های کشورهای اسالمو ملی بین سفارتخانهاسالمی  -توسعه و گسترش ارتباط فرهنگی 

ارتباطات اسالمی(.



ریم عفاف در عرصه تبادل : ایجاد فضای امن در تبادل اطالعات و جلوگیری از مخدوش شدن ح متن مصوبه -

 اطالعات 

وب شورای : مسدود کردن سایت های ضداخالقی و ضد حجاب بر اساس مصوبات کمیته پنج نفره مص متن مصوبه -

 ب فرهنگی عالی انقال

هایی که در توسعه عفاف و حجاب فعالیت   NGO: ارائه تسهیالت و خدمات ارزان برای دستگاهها و  متن مصوبه -

  فرهنگی می کنند 

 : تأکید بر تسریع در ایجاد سیستم فیلترینگ هوشمند برای جلوگیری از افزایش بی بند و باری در جامعه    متن مصوبه -

 ه در خصوص میزان رجوع کاربران به سایت های اینترنتی ضد اخالقی   ش ماهه به کمیت:ارائه گزارش ش وبهمتن مص -

ند و جلوگیری از ی به سایت های غیرمجاز را فراهم می کن: برخورد با مؤسسات اینترنتی که دسترس متن مصوبه -

 فعالیتها آنها   

دسترسی به سایت های ضد منظور جلوگیری از  ت به خانواده ها به: ارائه نرم افزارهای مرتبط ارزان قیم متن مصوبه -

 اخالقی   

     جهت گسترش فرهنگ عفاف : تأمین امکانات الزم از طریق اینترنت برای وزارتخانه ها و نهادها متن مصوبه -

 

 ريزيمديريت و برنامه سازمان
و بودجه ساالنه های توسعه پنجساله نگان تدوین برنامههای فرهنگ عفاف و حجاب در هها و آموزهتوجه ویژه به سیاست  -1

 کشور.

برای مدیران و  -های ضمن خدمت در آموزش -های درسی های فرهنگ عفاف و حجاب در برنامهگنجاندن آموزه -2

 عفاف در ادارات و مراکز آموزشی. کارکنان دولت و تقویت نهادهای نظارتی و ارزشیابی در راستای حاکمیت فرهنگ

 سعه و گسترش فرهنگ عفاف مختص مدیران و کارکنان دولت.جهت آموزش، تو ریزی دربرنامه  -3

های اجرایی طرح عفاف در کلیه ها و روشد سیاستهای مربوط به ارزشیابی در راستای تحقق مفااجرای بخشنامه  -4

 ادارات.

 اف و حجاب.فرهنگی در حیطه عف ریزان کشور نسبت به ضرورت نگاهآشنا کردن کارشناسان و برنامه  -5

های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اسالمی که از سوی های مصوب مرتبط با طرحتسهیل و تسریع در بودجه  -6

 ط ارائه شده است.های مربووزارتخانه

ستای اجرای طرح ها، نهادها و ... به عنوان نهادهای نمونه که موفقیت بیشتری در راها و ارگانمعرفی ادارات، سازمان  -7

 اند.مجموعه و ارباب رجوع داشتهف از طرف پرسنل زیرعفا

از این تجربه در جهت گسترش فرهنگ  های گذشته و استفادهسازی اسالمی سالهای فرهنگارزیابی تأثیر اجرایی طرح  -8

 ها و بودجه متناسب با آن در زمینه حجاب.هحجاب آینده و توجه به تدوین مناسب برنام

 های دولتی.اف و حجاب در جذب و بکارگیری داوطلبان استخدام در دستگاهط مربوط به حوزه عفدقت در تنظیم ضواب  -9

 نيروي انتظامي

 در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن ی عفاف و مالک های بدحجابیاعالم حدود و ضوابط قانون  -

 اهتمام بیشتر به برخورد قانونی محترمانه  -



گی در کلیه مسیرهای منتهی به کوهستان ها و تفرجگاههای سازی تبلیغی و فرهنانهای ذیربط در فضاهمکاری با سازم  -

 کوهستانی و سایر اماکن عمومی و تاریخی

 وف در مقابله با بدحجابیا، سندیکاها و صنالزام اتحادیه ه  -

 تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر  -

 گذار در خصوص رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگیونی به مراجع قانونپیشنهاد الیحه قان  -

 لی فساد و فحشاءبرخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اص  -

اماکن نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارکها، سالن های سینما، سالن ها و   -

ا، جزایر ، مناطق آزاد تجاری، فرودگاهها، پایانه ها و .... )با مشارکت نهادها و تان ها ، سواحل دریورزشی ، کوهس

 دستگاههای ذیربط(

سازی جامعه از آثار مثبت اجتماعی و اخالقی حجاب و عفاف و نتایج منفی عدم رعایت آن از تر به آگاه اهتمام بیش  -

 یربط(مشارکت دستگاههای ذهنری و تبلیغی )با طریق خلق آثار فرهنگی، 

هایی که موجب بی عفتی و ممانعت از تولید ، توزیع و نمایش محصوالت سمعی و بصری غیرمجاز و نمایش لباس  -

 حجابی می شوندبد

کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط عفاف در مجتمع های مسکونی برج ها و شهرک ها از طریق   -

 اینگونه اماکنمدیریت بر 

نظارت بر مراکز خطرناک، ویژه و آلوده و اولویت دادن به این برنامه ها و مراکز حساس و سلب ابتکار ه و توج  -

 جتماعی زنانعمل از آنان در نفی امنیت ا

اولویت در بکارگیری زنان مجرب و دستگیری زنان متخلف و تحویل دادن آنان به مراکز امنیتی و جلوگیری از   -

 ب منفی در بین مردمبازتا

الزام برگزار کنندگان جشن ها و مراسم عروسی به رعایت شئونات اسالمی ، کنترل افراد شرکت کننده در آن و   -

 قانونی و فاقد مجوزبرخورد جدی با مراکز غیر

 الزام آرایشگاه ها به رعایت ضوابط شرعی و قانونی عفاف وکنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان -

فروشگاه ها و مجتمع های مسکونی، نمایشگاه ها و .... بر نحوه جاری و عمومی شامل ت مستمر بر اماکن تنظار  -

 کاری دستگاههای ذیربط(پوشش و بازرسی از این اماکن در رفع بدحجابی )باهم

 آموزش، ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زن جهت نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع با رعایت  -

 افرادحریم و حرمت شخصی 

کسب اعال م نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیروی انتظامی در خصوص برگزاری هر گونه کنسرت و یا    -

 ر مجوزجنگ شادی قبل از صدو

 توقیف خودروهایی که سرنشینان آن شئونات اسالمی را رعایت نمی نمایند پس از تذکر و ارشاد  -

 ند موجب ترویج فساد شوندخش هایی که می توانیت یا عدم فعالیت باعالم نظر در خصوص فعال  -

 جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی متخلف که باعث مخدوش شدن عفت عمومی می شوند  -

 شوروزارت ک



ها و تهیه شناسنامه اجتماعی مناطق مختلف کشور در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با توجه به تنوع فرهنگ -1

 تقویت فرهنگ عفاف متناسب با آداب و رسوم آنها.ریزی جهت و برنامهینی مردم هر منطقه اعتقادات د

های نامناسب در پوشش آنان و جلوگیری از پوششهای دینی از نظر فرهنگ و نظارت بر عملکرد و ارتباطات اقلیت -2

 دن در مورد رعایت قوانین مربوط به حجاب به آنان.اجتماع و تذکر دا

های مربوط نظیر قوه قضائیه و نیروی ص پشتیبانی حقوقی از سازمانگیری مصوبات در خصوتدوین قوانین و پی تهیه و -3

 های اخالقی.ا در زمینه برخورد با معضالت و ناهنجاریهانتظامی به تناسب اعالم نیاز این گونه ارگان

اجتماعی و تأمین ی جامعه، در شورای ها و معضالت اجتماعی با هدف افزایش ضریب امنیت اخالقبررسی آسیب -4

 ها به منظور تقویت فرهنگ عفاف.تاناس

 در جامعه.های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب همکاری با قوه قضائیه جهت اجرای مؤثر طرح -5

 توجیه، آموزش و نظارت بر چگونگی پوشش و حجاب اتباع بیگانه و الزام آنان به رعایت ضوابط عفاف و حجاب. -6

 کنند.اندها و افرادی که در خصوص تجارت فحشا فعالیت میجلوگیری از تردد ب ترل مرزها به منظورکن -7

از هرگونه تردد و نقل و انتقاالت غیرمجاز در چارچوب  مراقبت از مرزهای آبی و خاکی کشور به منظور جلوگیری -8

 های امنیتی و انتظامی و قوانین مربوطه.سیاست

ها جهت رعایت عفاف و حجاب نظارت ها و وزارتخانههوری بر همه ارگانان نماینده رئیس جموزارت کشور به عنو -9

 کند.

بر فعالیت آنها با تأکید بر توسعه فرهنگ عفاف و  های غیردولتی و نظارت مستمردقت در صدور مجوز سازمان -10

 حجاب.

و جوانان  های زناندر کانون اسالمی -یت ایرانی ملی منطبق بر هو هایهای آموزشی و پژوهشی و طرحاجرای برنامه -11

 در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.

 

 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
ساز بهینه سازی و به روز کردن الگوها، با در و حجاب با توجه به ضرورت الگو تدوین برنامه جامع فرهنگ عفاف  -1

 فرهنگی و اجتماعی  پژوهشگاه مطالعات  های دانشگاهی توسط نظر گرفتن تنوع فرهنگی موجود در کشور در محیط

اثیر منفی آن در با توطئه ها، زمینه ها، روش های نفوذ فرهنگ غرب و ت -خصوصاً دختران -آشنا ساختن دانشجویان -2

 عفاف و حجاب  

 ه  پژوهشی در مورد توسعه فرهنگ عفاف و انجام تحقیقات جامع در این زمین -انتشار فصلنامه علمی -3

انضباطی دانشجویی در محیط دانشگاهی، دانشکده ها، خوابگاهها، اردوها و  جرای آئین نامهنظارت جدی بر ا -4

 همایش دانشجویی در زمینه توسعه فرهنگ عفاف

 تقدم رعایت کنندگان حجاب و عفاف، در جامعه و حمایت از نخبگان با حجاب و معرفی افراد نمونه محجبه -5

 و حجاب   ا گسترش فرهنگ عفافی دانشجویی مرتبط بحمایت از پایان نامه ها -6

 رعایت آمایش سرزمینی در جذب دانشجویان بومی -7

 اب  برگزاری میزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حج -8



آموزش، ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زنان به منظور نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، همراه با  -9

 حریم افراد  ندیده و احترام به روشهای پس

تهیه و نشر کتب، مقاالت و جزوات تخصصی در زمینه تقویت بنیه اعتقادی و دینی و توسعه فرهنگ عفاف برای   -10

 جویاتن توسط دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههاوالدین و دانش

جهت ارائه مشاوره، عه شناسی زن و مرد آموزش و بکارگیری جوانان آشنا به معارف اسالمی، روانشناسی و جام  -11

 ترویج معروف های اخالقی و اجرای مناسب تر اصول حجاب

 ق تشکل های دانشجوییبرخورد غیر مستقیم با عوامل فساد و پوشش نامناسب از طری   -12

 عدم بکارگیری کارکنان بی تفاوت به ارزشها و فاقد صالحیت در دانشگاهها     -13

آموزش عالی سراسر کشور و نشان دادن و دانشگاهها و مراکز یت عفاف و حجاب در تهیه گزارش ساالنه ازوضع  -14

 لی انقالب فرهنگی    نتایج اجرایی راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و ارائه آن به شورای عا

 حمایت از تشکل های فعال دانشگاهی جهت انجام اقدامات مناسب در گسترش فرهنگ عفاف       -15

 ط کارکنان و اساتید و آرایش نکردن در دانشگاهها     الگوهای اسالمی توسرورت رعایت پوشش و تاکید بر ض   -16

واده، مستقل و کمک به انجام ازدواج های سالم آشنا کردن دانشجویان با شرایط ازدواج آسان و تشکیل خان   -17

 دانشجویی

 مجلس شوراي اسالمي

 های جوان.و ... برای زوج از اقتصادی، فرهنگیأمین منابع مورد نیسازی ازدواج و تهای آسانتهیه و تصویب طرح  -1

 ال.اصالح قوانین مجازات مجرمان و باندهای اصلی گسترش فساد و فرهنگ ضد حجاب و ابتذ  -2

 ضرورت نگاه فرهنگی در تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آنها.  -3

ربط، نسبت به ی ذیهاکارشناسی دستگاهاستفاده از نظرات  مجلس شورای اسالمی با تشکیل جلسات کارشناسی و با  -4

طرح شده از های قانونی در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اقدام کند و در هنگام تصویب لوایح تهیه طرح

 ربط و شایسته استفاده کند.سوی نمایندگان از کارشناسان ذی

و اهتمام در  موضوع عفاف و حجاب انقالب فرهنگی، با های فرهنگی مصوب شورای عالیتوجه خاص به سیاست  -5

 های مذکور.تصویب قوانین الزم جهت اجرای سیاست

حجابی با استفاده ورد برخورد با قاچاق کاالهای مروج ابتذال و بیهای الزم را در ممجلس شورای اسالمی باید طرح  -6

 صالح تهیه و ارائه کند.از نظر مراجع ذی

سازی و ارائه الگوهای مناسب جهت توسعه فرهنگ عفاف نگنونی در راستای فرههای قابه تهیه طرحمجلس نسبت   -7

 اقدام نماید.

 وزارت آموزش و پرورش

علمان و همه پرسنل مدارس جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و بکارگیری مدیران، م آموزش، ساماندهی، توجه -1

 سالمی و ...های ابسیج، انجمن های مربوط نظیردر بین دانش آموزان و سازمان

های فرهنگی، تربیتی و پرورشی انجام تحقیقات الزم در مورد بسط حیا و عفاف در مدارس به منظور اجرای برنامه -2

 در آن.

گنجاندن موضوع عفاف و حجاب از دیدگاه آیات و روایات همراه با تبیین ضرورت و فلسفه آن برای دانش  -3



 مه مقاطع تحصیلی.آموزان در کتب درسی ه

 اهتمام به مثبت نگری و زیبااندیشی در مورد فرهنگ عفاف و حجاب در تألیف کتب درسی. -4

و عفاف و هنری و علمی با هدف جهت دهی به افکار نسل جوان با موضوع حجاب  -اجرای مسابقات فرهنگی  -5

 حجاب. های مناسب در زمینهها و برنامهدر تهیه طرح نظرسنجی از جوانان

بقات و های حجاب و عفاف و علم( و برگزاری مساان نخبه و ممتاز )با توجه به مالکتجلیل از دختران و پسر - 6

 های الگویی آنها در زمینه پوشش.معرفی افراد نمونه با توجه به ویژگی

و های دانش افزایی برای والدین )خصوصا مادران( آموزش احکام شرعی عفاف و حجاب و برگزاری کالس -7

 .های اجتماعی از طریق انجمن اولیا و مربیان توجیه آنها نسبت به رعایت حریم عفاف در خانه و محیط

تأکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوی مدهای اسالمی و ترویج الگوهای بایسته در پوشش دانش آموزان و  -8

 همه کادر مدرسه و آرایش نکردن در مدارسم.

متنوع در پوشش دانش آموزان با رعایت موازین و ضوابط شرعی جهت تأمین سالیق  هایها و مدلتعیین رنگ - 9

 مختلف.

های آموزشی و پرورشی و اداری به منظور ایجاد زمینه بروز نیازهای دختران با حفظ سادگی محیطمحرم سازی  -10

 و موازین و ضوابط شرعی برای جلوگیری از خودنمایی آنها در مجامع عمومی.

از ها و مجاری نفوذ فرهنگ غربی ها، روشها، زمینهبرای شناخت توطئه -خصوصاً دختران  -کردن جوانان  آشنا -11

 طریق مدارس.

تر با توجه به شرایط در سنین پایین  ها و جوانان با اصول ازدواج آسان و تشکیل خانوادهآشنا کردن خانواده -12

 اقتصادی جامعه از طریق کتب درسی.

ه از شعرخوانی، قصه گویی و نقاشی در مقاطع پیش دبستانی و مهد کودک جهت آشنا کردن کودکان با استفاد -13

 عفاف و حجاب. فرهنگ

ها ایثارگران و ... از ها و خانوادههای عینی از اساتید، مربیان، نفرات اول کنکور، المپیادیمعرفی و تشویق نمونه -14

 .نظر رعایت مظاهر عفاف و حجاب در مدارس

زلت در ابعاد مختلف با هدف ارتقای شخصیت و من -خصوصاً دختران  -های دانش آموزان انعکاس موفقیت -15

 اجتماعی آنها.

 

آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط انسانی و اجتماعی متعادل در خانواده و جامعه از  -16

 طریق کتب درسی.

مقاالت و جزوات تخصصی در راستای تقویت بنیه اعتقادی و دینی در جهت توسعه تهیه و تدوین نشر کتب،  -17

 ن دانش آموزان توسط انجمن اولیا و مربیان.فرهنگ عفاف در بین والدی

از طریق استفاده از  -با تأکید بر فرهنگ عفاف و حجاب  -غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان  -18

 .های دانش آموزیهای تشکلتوانمندی

 .کننددر نظر گرفتن امتیازاتی از نظر انضباطی برای دانش آموزانی که پوشش اسالمی را رعایت می -19

در نظر گرفتن امتیازاتی برای مدیران مدارسی که رعایت حجاب کارکنان و دانش آموزان آن اسالم و مناسب  -20



 است.

 از طرف دانش آموزان. پاسخگوی بودن مدیر مدرسه در صورت عدم رعایت عفاف و حجاب -21

 وزارت ورزش و جوانان 

 حوزه تربيت بدني  

های ورزشی سازمان تربیت بدنی و افزایش ضریب اطمینان مراکز و سالنسازی فرهنگ عفاف در گسترش و بهینه -1

 های مخصوص بانوان.ها و سالنها نسبت به رعایت حریم عفاف و حجاب در ورزشگاهخانواده

مناسب برای بانوان جهت گذراندن اوقات فراغت و فضاسازی مناسب جهت برخورداری اختصاص مراکز ورزشی  -2

 رعایت حجاب.زنان از آزادی عمل در 

 های ورزشی بزرگ و کوچک از نظر رعایت پوشش و حجاب.ها و مجتمعکنترل سالن -3

اب و فاقد صالحیت تأسیس اماکن ورزشی به منظور جلوگیری از ورود افراد ناب« صالحیت متقاضیان»دقت نظر در  -4

 اخالقی و ... در این گونه مشاغل

گونه مراکز )اعم از دارای مجوز و فاقد مجوز( در ات اینشناسایی اماکن ورزشی غیر مجاز و رسیدگی به تخلف -5

 خصوص عدم رعایت مقررات مصوب مربوطه

رسانی مناسب به مدیران، ، اطالعتقلیل مشکالت موجود در مراکز ورزشی و ارائه راهکارهای مفید جهت رفع آنها -6

ایجاد فضای سالم برای استفاده بهینه  شاغالن و مراجعان این گونه اماکن برای پیشگیری از بروز تخلفات اجتماعی و

 ها.از امکانات ورزشی توسط خانواده

 ها و مربیان زن برای آقایاناستفاده نکردن از مربیان مرد برای خانم -7

 و تصویری غیرمجاز در اماکن ورزشی.عدم استفاده از نوارهای صوتی  -8

 رداری به مراکز آموزشی مختص بانوانهای همراه مجهز به دوربین عکاسی و فیلمبجلوگیری از آوردن تلفن -9

 های ورزشی مختص آقایان و بالعکس تحت هر عنوان )تماشاگر و ...(عدم ورود بانوان به سالن  -10

 کنند.ورودی به اماکن ورزشی عفاف و حجاب را رعایت نمیتذکر جدی توسط مدیر مربوطه به افرادی که در    -11

 ر در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب.های مناسب برای بانوان ورزشکاطراحی لباس   -12

 های تبلیغاتی مناسب و مرتبط و استفاده از تعلیم دینی مرتبط با فرهنگ عفاف و سالمت جسم و روحتوجه به شیوه  -13

 مروج فرهنگ عفاف.تجلیل و تشویق ورزشکاران    -14

قی و فرهنگ عفاف در خارج های اخالهای اعزامی ورزشی که مروج ارزشتبلیغ و الگوسازی مثبت از افراد و تیم   -15

 از کشور هستند

ها و مراسم افتتاحیه و اختتامیه و شرایط حضور حاضران در آن های روشن برای برگزاری جشنوارهابالغ چارچوب   -16

 .در داخل و خارج از کشور

 های آموزشی جهت آشنایی مربیان و ورزشکاران با احکام و موازین حجاب و عفافبرگزاری کالس   -17

 ید بر اجرای مقررات انضباطی جهت گسترش فرهنگ عفافتأک   -18

 حوزه جوانان

 های مرتبط با جوانان.های کارآمد جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در حوزهطراحی شیوه -1

 های غیر دولتی جوانان و نظارت بر آنان در این زمینه.ر رعایت عفاف توسط تشکلایجاد ضوابط مشخص به منظو -2



 کنندهای غیر دولتی که در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب فعالیت میو انجمن هاحمایت از سازمان -3

و آرایش مبتذل به  ها و راهکارهای مناسب برای ارتباط سالم و پاک جوانان و اهمیت زدایی از نماد لباستبیین و معرفی شیوه -4

 ای برای ارتباط.عنوان شیوه

سد و غیر اخالقی غرب در زندگی اجتماعی و فردی جوانان )با همکاری اتحقیق و مطالعه پیرامون اثرات منفی تاثیر فرهنگ ف -

 های ذیربط(.دستگاه

 های جامعهارزشمطالعه جهت تعیین هنجارهای روشن در زمینه توسعه فرهنگ عفاف متناسب با عالیق جوانان و  -

 ها به تفکیک دختران و پسرانهمریزی در مورد بهینه سازی فرهنگ عفاف در اوقات فراغت با اولویت اجرای برنابرنامه -

 های مرتبطهای آن به دستگاههای ملی جوانان و ارائه گزارشدر نظر گرفتن معیار عفاف در انجام پیمایش -

 های انجام شد.فرهنگ عفاف و تعیین سهم و نقش هر دستگاه بر اساس پژوهشهای کاربردی در خصوص توسعه انجام پژوهش -

های ذیربط بر صوص علل اجتماعی باال رفتن سن ازدواج و ارائه پیشنهادات مناسب به دستگاهخانجام تحقیقات کاربردی در  -

 اساس وظایف هر دستگاه

ارائه راهکارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف های مصوب مربوط و آسیب شناسی وضعیت ازدواج جوانان در برنامه  -

 مشخص

ها و جوانان به صورت حضوری، تلفنی و جهت اطالع رسانی به خانواده -با کادر مجرب  -ای محلی ایجاد مراکز مشاوره  -

 ای.مکاتبه

 برگزاری میزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب.  -

 نخبه و ممتاز و معرفی افراد نمونه با توجه به الگو بودن آنها در زمینه پوشش تشویق و تجلیل از دختران و پسران  -



 هرداريش

 
 مراکز عمومیو  مراکز تحت پوشش شهرداری،  مراکز فرهنگینگ عفاف در سطح  شهر، هگسترش فر  -1

با کادر مجرب و  ایجاد مراکز مشاوره محلی جهت اطالع رسانی به خانواده ها و جوانان به صورت تلفنی و مکاتبه ای،  -2

 با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

و تجاری مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب نظیر آگهی های تجارتی و تبلیغاتی  جلوگیری از تبلیغ کاالهای فرهنگی  -3

 چهره های هنری و ورزشی با آرایش و حجاب اسالمی

ضرت امام)ره( و ... به منظور توسعه فرهنگ عفاف در پارک نوشتن آیات و روایات دینی، فتواهای علماء وصیتنامه ح  -4

نما، تابلوهای معابر عمومی و ورزشی  با استفاده از ابزارهای فرهنگی یها، میادین، خودروهای عمومی شهری، سالن س

 مناسب.

 ژه و ...تاسیس فرهنگسرای حجاب برای برگزاری جلسات مرتبط، پرسش و پاسخ در زمینه حجاب، برگزاری مراسم وی  -5

ن و استفاده از یتهیه تندیس و عکس و تصایر مناسب از شخصیت های اسالمی، وقایع مهم تاریخی و طرحهای نماد  -6

 آنها جهت نصب در اماکن عمومی مهم و تفرجگاهها، همراه با ترمیم و بازسازی مستمر آنها.

جهت گذراندن اوقات فراغت و ایجاد گسترش اماکن عمومی، پارک ها و مراکز ورزشی منسب برای زنان و دختران   -7

 سط سازمان پارک هاوفضاهای مناسب جهت برخورداری آنان از آزادی عمل در رعایت حجاب ت

 حمایت از فعالیتهای عام فرهنگی و هنری دستگاهها در ارتباط با گسترش فرهنگ عفاف  -8

ر آنان )نظری راه اندازی و توسعه تاکسی افزایس تسهیالت حمل و نقل شهری ویژه بانوان به منظور تامین آسایش بیشت  -9

 ویژه بانوان و ...(

کونی از نظر در معرض دید نبودن ورودی خانه ها و دیده نشدن داخل خانه سرعایت موازین شرعی در ساختن اماکن م  -10

 بهنگام باز شدن در



 زارت راه و شهرسازيو

 حوزه مسكن و شهرسازي

 
ستفاده از معماری متناسب با فرهنگ دینی به صورتی که خانواده ها در تأکید بر اجرای مقررات ساختمان در جهت ا -1

شورای عالی شهرسازی و  14/12/1371رامش کنند. موضوع مصوبه مورخ آحریم خانه احساس آزادی عمل و 

معماری ایران ضوابط و مقررات منطقه بندی مسکونی شهرها، مجتمع آپارتمانی، چندخانواری و تک واحدی در 

 حقوق همسایگی در واحدهای مسکونی به لحاظ تأمین نور، آفتاب و عدم اشراف  جهت حفظ 

 خت و ساز متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی جهت الگوبرداری سازندگان   امعرفی نمونه های موفق س -2

که هنگام  های آپا رتمانی به گونه ایرعایت موازین شرعی به لحاظ عدم دید داشتن ورودی خانه ها ، در ورودی خانه -3

 بازشدن، محوطه داخلی خانه )اتاق های نشیمن و هال( در معرض دید نباشد    

ا و اجرای برنامه های مناسب در جهت تأمین تسهیالت الزم برای خانه دار شدن اقشار جوان و زنان هتدوین سیاست  -4

 سرپرست خانوار از طریق مسکن استیجاری     

مع و تفصیلی حدود مربوط به بلند مرتبه سازی در هر منطقه با توجه به فرهنگ رعایت مصوبات مربوط به نقشه های جا -5

 با هماهنگی سازمانها و نهادهای مرتبط با نظارت دقیق شهرداری ها       ادینی و حریم خانواده ه

کوشش در جهت تقویت و ترویج شهرسازی و معماری اسالمی به طوری که ارزشهای اخالقی و دینی مالک عمل  -6

 ه و همواره در طراحی های شهری منظور شود      بود

راهکارهایی برای رعایت اصول و ارزشهای معماری و  نتشکیل کمیسیون معماری و طراحی شهری به منظور یافت -7

 (      1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  2شهرسازی ایران )موضوع ماده 

الب علوم دینی در مجتمع های بزرگ مسکونی ـ احداثی این وزارتخانه اختصاص واحد مسکونی به ائمه جماعات و ط -8

 اسالمی       ـ به منظور ترویج معارف و فرهنگ

قانون تملک آپارتمان به شرح ذیل: در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که  8پیشنهاد اصالح ماده  -9

مدیر یا مدیرانی از بین خود یا خارج انتخاب کنند  نفر باشد مجمع عمومی مکلف است 3عده مالکان بیش از 

سایش ساکنان آن تأمین شده و از امور خالف قانون اخالق و آهماهنگی نظم و اداره امور ساختمان به نحوی که 

شئون اسالمی جلوگیری شود به عهده مدیر ساختمان است و گواهی مدیر در این زمینه برای مراجع انتظامی، ضابطان 

وط بی و مراجع قضایی معتبر خواهد بود و طرز انتخاب مدیر از طرف مالکان، وظایف و تعهدات او و امور مردادگستر

 به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آئین نامه این قانون تعیین خواهد شد.     

 حوزه راه و ترابري

 

می توسط شاغالن در آن وزارتخانه و ترویج فرهنگ عفاف در حوزه وزارتخانه و نظارت بر رعایت حجاب اسال -1

 ادارات تابعه در سراسر کشور  

برای هر یک از سازمانهای تابعه از قبیل الف( سازمان هواپیمایی کشور ب( شرکت  تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی -2

ماکن تحت راه آهن جمهوری اسالمی ج( سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور به منظور تعمیم فرهنگ عفاف در ا

 پوشش این سازمان  



از قبیل: دفاتر فروش بلیت »در کشور  بررسی صالحیت   متقاضیان تأسیس و افتتاح شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل -3

به منظور پیشگیری از ورود افراد « هواپیما، قطار، اتوبوس بین شهری، مؤسسات خدمات باربری درون و برون شهری

 تأمین امنیت اخالقی خانواده ها در استفاده از امکانات و خدمات این گونه مراکز فاقد صالحیت در مشاغل مذکور و

ی شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل غیرمجاز، رسیدگی به تخلفات این گونه مراکز، اعم از دارای هشناسایی و ساماند -4

و جلوگیری از مجوز و فاقد مجوز، در خصوص عدم رعایت مقررات مصوب، معرفی متخلفان به مراجع ذیصالح 

 ادامه فعالیت آنان

، دریایی و ریلی کشور، به منظور تطبق قوانین یکنترل و نظارت بر فعالیت شرکتها و مؤسسات حمل و نقل زمینی، هوای -5

موجود در مراکز مذکور با مقررات مصوب در زمینه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، معرفی متخلفان به مراجع 

 عالیت آنانذیصالح و جلوگیری از ادامه ف

فرهنگی به مسافران به  تتشویق و ترغیب شرکتها و مؤسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی به ارایه خدما -6

 منظور اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب

ایجاد مراکز بهداشتی ـ رفاهی در ایستگاه های راه آهن، فرودگاه ها، پایانه ها و جاده ها به همراه نصب تابلوهای  -7

   ا و اطالع رسانی با محوریت عفاف و حجابراهنم

 

 وزارت امور خارجه

 

انه ها و مراکز فرهنگی خارجی، از نظر ترویج فرهنگ و پوشش نامناسب و خنظارت بر ارتباطات و عملکرد سفارت  -1

 رفتارهای غیراخالقی در جامعه  

رش و اعتالی فرهنگ وسنت اصیل معرفی خانواده ها و دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور که در جهت گست  -2

 ق رسانه های گروهی به منظور الگوسازی آنان  یاسالمی و ملی تالش کرده اند و اعطای جوایز به این گونه افراد از طر

تکریم و تشویق بانوان و خانواده های محجبه که با حفظ شئون اسالمی به سفارتخانه های ایران در خارج از کشور   -3

   مراجعه می نمایند.

 نظارت بر پوشش و حجاب مهمانان و گردشگران خارجی که به ایران مسافرت می کنند.    -4

 ل ویژه بر جشن ها، مهمانی سفارتخانه ها وابستگان خارجی و ایرانی که در آن شرکت می کنندرنظارت و کنت  -5

عالیت های ضد اخالقی خود همکاری جدی با نیروی انتظامی در جهت شناسایی و برخورد با ایرانیان متخلفی که با ف  -6

 مذهبی کشور را مخدوش می کنند -در خارج از کشور حیثیت ملی

 قاضیان روادید توریستی برای رعایت حجاب و شئون اسالمی توسط گردشگران خارجی در ایرانتتوجه مناسب م  -7

فضای ایران فعالیت می پیگیری حقوقی برای جلوگیری از فعالیت مراکز و شبکه های ماهواره ای فارسی زبان که در   -8

 کنند

یران و نظارت مستمر بر نحوه رفتار و ادقت در گزینش نیروهای متعهد به عنوان سفیر و کارکنان سفارتخانه های   -9

 پوشش خانواده آنها   

 ایرانی -تذکر الزم به وابستگان سفارتخانه های دیگر کشورها جهت رعایت مقررات عفاف و حجاب اسالمی  -10

 

 



 شت ، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهدا

های اجرایی جهت دستورالعمل دس اسالم و ابالغاجرای کامل قانون انطباق امور پزشکی با موازین شرع مق -1

 های درمانینگهداری از بیماران و همراهان در محیط

رای عالی شو 22/5/1381مورخ  502های دانشگاهی پیرو مصوبه شماره تنظیم و ابالغ آئین نامه انضباطی محیط -2

 انقالب فرهنگی با تأکید بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب  

 های اسالمیی متناسب با ارزشهای دانشجویبگاهطراحی و ساخت خوا -3

 های خصوصی به منظور ترویج فرهنگ حجاب و رعایت حقوق زنان بیمار  نظارت بیشتر بر بیمارستان -4

های اساسی در انتصاب و استخدام رؤسای ز پیش شرطاهمیت دادن به حجاب و اخالق اسالمی به عنوان یکی ا -5

 فرهنگی و ورزشی و کارکنانؤالن حوزه علمی، ها، معاونان، مدیران، مسدانشگاه

ها و ... بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین ها، دانشگاههای ستادی بیمارستانطراحی مبلمان اداری در ساختمان -6

که موجب رعایت نکردن حریم های اخالقی بین  openی معماری کارمندان زن و مرد و پرهیز از بکارگیر

 دکارمندان زن و مرد می شو

 امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها  تقویت شوراهای  -7

 کیاهمیت مسئله حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاههای علوم پزش -8

در امر ازدواج دن دفاتر مشاوره های متأهلی و فعال کرایجاد تسهیالت ویژه برای ازدواج دانشجویی، ساخت خوابگاه -9

 دانشجویی

 فعال کردن دانشجویان در حوزه پژوهش های علمی در باره حجاب و عفاف در دانشگاه ها    -10

های تشخیص و درمان و نظارت بر اجرای خشتنظیم و ابالغ آئین نامه نحوه حضور پرسنل همگن و غیرهمگن در ب  -11

 آن  

هنگ عفاف و حجاب با  برگزاری همایش ها و ر زمینه گسترش فرالگوسازی مناسب برای جامعه پزشکی د  -12

 جشنواره های علمی و فرهنگی  

نظارت بر رعایت عفاف و حجاب در سازمانهای خارجی و مؤسسات پزشکی خصوصی، مانند یونسکو، یونیسف،   -13

 ن بهداشت جهانی و ... و یکسان سازی یونیفرم کارمندان شاغل در مراکز فوق  سازما

 وعیت عرضه لباس های دست دوم خارجی درکشور )با همکاری دستگاه های ذیربط(  قوانین برای ممن تدوین  -14

 اهداء بسته های فرهنگی به دانشجویان جدیدالورود با موضوع آموزش در حوزه عفاف و حجاب    -15

مایش های ایت های اینترنتی   در حوزه فلسفه حجاب، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ و هایجاد س  -16

 هاباره حجاب توسط کانون های فرهنگی ـ هنری دانشگاهعلمی در

 ارائه لباس های مناسب برای بیماران برای ورود به اتاق عمل جراحی  -17

 

 

 

 ستاد به معروف و نهي از منكر 
 



 

فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه شرعی، عمومی در تمام مسائل تالش جهت احیا ء  -1

ترش فرهنگ عفاف و حجاب و همکاری نهادهای مرتبط، خصوصاً صدا و سیما ، در این جامعه، خصوصاً گس

 زمینه با ستاد احیاء

نه کردن حجاب و پوشش برگزاری همایش و مسابقات فرهنگی گسترده در سراسر کشور برای عمومی و نهادی -2

 با همکاری مادی و معنوی مردم و دولت و سازمانهای مربوط

 این فریضه شرعی و انسانی  ق مردم به انجام تشوی -3

تهیه برنامه های تبلیغی و فرهنگی به منظور ترغیب انگیزه درونی آحاد جامعه ، بروز حساسیت در قبال مظاهر  -4

 های ذیربط جهت اجرای طرح ها و برنامه های فوق    ی با دستگاهمخل حریم عفاف در جامعه اسالمی و هماهنگ

 ن موارد مخالفت با آن   اب اسالمی و تعییتبیین شاخص های حج -5

تدوین برنامه های آموزشی در رابطه با امر به حجاب اسالمی و نهی از بدحجابی با همکاری دستگاه های ذیربط  -6

 و نظارت بر اجرای آن   

 در عرصه حجاب و عفاف    تشویق مسؤالن امر  -7

عفاف و حجاب اسالمی از ن فریضه در خصوص اعزام آمران و ناهیان در ادارات به منظور اجرای صحیح ای -8

 طریق شوراهای امر به معروف و نهی از منکر    

 تشویق جامعه به حفظ پوشش اسالمی و قبوالندن نظارت همگانی به عنوان یک اصل مسلم شرعی و انسانی      -9

 رفتاری در جامعههای ذیربط در جهت مقابله با الگوهای نامناسب رای اصولی پوشش اسالمی توسط دستگاهاج -10

 نظارت بر رعایت کامل عفاف و حجاب در مراکز، سازمانها و ارگان های دولت     -11
 

 سازمان بهزيستي

دیاری و بهبود های صنفی در خصوص زنان سرپرست خانواده جهت کارآفرینی ، خوحمایت از ایجاد تشکل -1

 ی  زندگی اقتصادی آنها و جلوگیری از بروز ناهنجاریهای اخالقی و فرهنگ

، حرفه آموزی و تأمین امنیت مالی و جانی زنان بی سرپرست به منظور پیشگیری از بروز آسیبهای توانمندسازی  -2

   ای و وزارت رفاه و تأمین اجتماعیفرهنگی و اجتماعی با همکاری سازمان فنی و حرفه

سیب رسانی وع تخلف، میزان آتفکیک و اولویت بندی افراد مجرم در امر ترویج مسائل ضد اخالقی از لحاظ سن، ن  -3

 اجتماعی و برنامه ریزی مناسب برای اصالح و بازگشت آنها به زندگی

ی برنامه ریزی مناسب برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در مهدکودک ها و مراکز تحت پوشش سازمان بهزیست -4

 و نظارت شایسته در جهت تحقق این امر

سالمی در مراکز تحت پوشش )نظیر مراکز فرهنگ ایرانی ـ ابهره گیری از آموزش های مناسب و منطبق با  -5

 بازپروری و نگهداری زنان و دختران فراری(
 

 

 وزرات صنعت ، معدن و تجارت



در جهت ایجادتنوع در الگوهای پوشش حمایت ملی از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک های ساده و اسالمی  -1

 اسالمی
 طریق سازمان های مربوطهتولیدی پوشاک از نظارت مستمر و موثر بر عملکرد واحدهای  -2
 از واحدهای تولیدی پارچه های چادری –حتی یارانه ای  -حمایت کامل -3
نظر پوشش و کنترل اماکن تجاری عمومی)شامل فروشگاهها، مجتمع های تجاری، نمایشگاهها و ...( از  -4

 بدحجابی
 تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس دست دوم خارجی در کشور -5
( بر روی پوشاک تولید Brandو ملزم ساختن، واحدهای تولیدی جهت نصب نام تجاری ) اجرای شیوه نامه -6

 شده در داخل.
ی عرضه لوازم بانوان در اطال ع رسانی و ارتقاء سطح دانش واحدهای تولیدی، توزیعی، آرایشگاهها، دستگاهها -7

 مورد حجاب و عفاف
مایشگاههای عرضه البسه و لوازم زنان منطبق با ه های ادواری و نحمایت های همه جانبه از برگزاری جشنوار -8

 الگوهای ارزشی اسالمی و معرفی واحدهای نمونه در سطح کشور و خارج از کشور  
ر بر تولید و توزیع پوشاک و نحوه برخورد با متخلفان ماه برای نظارت بهت 3پیشنهاد قوانین مشخص در مدت  -9

 عالی انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی  ازی آن به شورای واحدهای تولیدی و استانداردس
اهتمام برای اجرای مناسب تر مقررات در چیدمان ارایش/تزیین ویترین ها و استفاده از مانکن ها جهت حفظ    -10

 عفت عمومی  
 نظارت بر رعایت اصل عفاف در نوع بسته بندی و عدم استفاده از تصویرهای نامناسب در تبلیغات تجاری کاال -11
 عالیتشرعی مرتبط با اسناد و آموزش آن به اصناف توسط وزارت بازرگانی قبل از اخذ مجوز فکام تهیه اح  -12
جهت ارائه الگوهای اسالمی و سالم به تولیدکنندگان و مصرف  -ملی و مذهبی -برگزاری نمایشگاههای لباس   -13

 کنندگان   
 قوه قضائيه

 بروز و گسترش فساد و ابتذال در جامعه   ی ازو کارآمد در خصوص پیشگیر تدوین و پیشنهاد قوانین الزم -1

باندهای و  مجازات مجرمان، ظابطانین در خصوص پشتیبانی قضایی از پیشنهاد اصالح قوانین، کارآمد کردن قوان -2

 اصلی گسترش فساد بدحجابی
ر منظوگنجاندن مفاهیم عفاف و حجاب در دوره های آموزشی و تربیتی جوانان و نوجوانان بزهکار و مجرم به  -3

 بازپروری و اصالح آنها
راها و شعباب ویژه ای برای برخورد با جرائم مربوط به قوه قضاییه در مراکز استان ها و شهرستانهای تابعه، دادس -4

 بدحجابی، منکراتی و باندهای فساد و فحشا تاسیس کند
اء سطح آموزش و ارتقبکارگیری قضات مجرب، برخورد قضایی یکسان با مجرمان و متخلفان در سراسر کشور و  -5

 ظابطان جهت اجرای احکام قضایی
 

 جمهوري معاونت امور زنان و خانواده رياست



تحقیق و تدوین کتب و مقاالت مناسب در خصوص حجاب و عفاف، و شیوه های رواج آن در کشور و پاسخگویی  -1

 به شبهات طرح شده در زمینه حجاب  

 دهانواتهیه پودمان آموزشی ترویج فرهنگ عفاف برای خ -2

 شکیالت غیردولتیتشکیل دوره های آموزشی کوتاه مدت برای ارباب رجوع ها در دستگاههای اجرایی و ت -3

 تحقیقاتی   -برگزاری همایش ها، کنفرانس ها و نشست های تخصصی با موضوع فرهنگ عفاف در مراکز علمی -4

 د.هایی که در خصوص ترویج فرهنگ عفاف فعالیت می کنن NGOتشویق و حمایت از  -5

و الگوسازی لباس مکاری با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص ترویج نمادها ه -6

 های ایرانی و تشویق و حمایت از مراکز تولید لباس های ملی و اسالمی
 

 وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي
 

د در محیط های کاری با توجه به فرهنگ و مرایجاد فضای مناسب برای کارکنان و برداشتن زمینه های اختالط زن  -1

 عفاف و حجاب توسط کارفرما

الزم در خصوص رعایت ضوابط اخالقی و ظاهری )پوشش لباس و آرایش در محیط های کار( با ارائه آموزش های  -2

 همکاری موسسات شایسته در این زمینه

کشور( وزارت کشور ونیروی انتظامی  ج ازتعامل با وزارتخانه های امور خارجه، )کنسولگری های ایرانی در خار -3

د به کشور با حق کار نسبت به رعایت مقررات پوشش اسالمی در )امور اتباع بیگانه( در خصوص توجیه روادید ورو

 محیط کار

نظارت بر رعایت حریم عفاف و حجاب در کالس ها و دوره های آموزشی که ضرورتاً به صورت مختلط اداره می  -4

 شود

دوباری در تهیه انواع بروشور، اطالعیه و ... در خصوص رعایت حجاب اسالمی و جلوگیری از بی بنات، انجام تبلیغ -5

 محیط های کاری توسط وزارتخانه ها

 سازمان بسيج مستضعفين

 
نیروهای بسیجی پس از کسب آموزشهای الزم در بعد ـ نظارت اعم از محسوس و غیرمحسوس ـ جامعه و مراکزی  -1

 ام کنند  درباره مسئله عفاف بر اساس ضوابط قانونی اقد...« ها، مساجد و محالت و ادارات و  شگاهمدارس، دان»مانند 

 اطالع رسانی در بخش عفاف توسط نیروی مقاومت بسیج از طرق مختلف   -2

 انجام کارهای فرهنگی و ارزشی در جامعه با توجه به فرهنگ جامعه -3

 فرهنگ عفاف   ه بهانجام کارهای فرهنگی و ارزشی در جامعه با توج -4

 ومی جامعههمکاری بسیج به عنوان معتمد و ضابط قوه قضائیه و ناجا در اماکن عم -5

ترویج فرهنگ عفاف در محیط های مأموریتی خود نظیر ادارات، سازمانها، کارخانجات و .... در بین کارمندان ،  -6

 کنندگان  شاغالن و مراجعه

 فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی    نجامجابی و ابتذال فرهنگی با احآسیب شناسی بد -7



 


