
 

  فرهنگی انقالب عالی  شورای شورای فرهنگ عمومیِ مصوبات

 عفاف و  حجاب موضوع   در
 عمومی فرهنگشورای  10/1384/ 13    مورخ   427جلسه   مصوب

 

 دستگاه قانونگذار و اجرایی   26در این مصوبه 

 اجرا کنند (( حجاب ))مورد  را در  راییقانون گذاری واج اند که وظایف تخصصی موظف شده 

 

  ارت آموزش و پرورش،زو .1

 سازمان صدا و سیما، .2

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، .3

  سازمان تبلیغات اسالمی، .4

 نیروی مقاومت بسیج .5

  نیروی انتظامی، .6

  ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، .7

 

  مرکز امور زنان و خانواده، .8

  شهرداری، .9

 قوه قضاییه، .10

  مجلس شورای اسالمی، .11

  وزارت ارتباطات، .12
 

 ارت علوم، زو .13

  وزارت کشور، .14

  زارت کار و امور اجتماعی،و .15

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی، .16

 سازمان ملی جوانان، .17

  سازمان تربیت بدنی، .18

 وزارت بهداشت،  .19

 وزارت امور خارجه،  .20

  سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، .21

 

  وزارت بازرگانی، .22

 وزارت امور اقتصادی و دارایی،  .23

  وزارت مسکن و شهرسازی، .24

 ارت راه و ترابری، وزو  .25

  سازمان بهزیستی، .26

 



  فرهنگی انقالب عالی شورای شورای فرهنگ عمومیِ مصوبات

 عفاف  و حجاب موضوع در

 عمومی فرهنگشورای  10/1384/ 13    مورخ   427جلسه   مصوب

 کرد  صادر  را  ۸4  سال  حجاب و عفاف مصوبه کامل  اجرای  دستور رئیسی   - 14۰1 تیر 14
 عفاف و حجاب موضوع درباره فرهنگی انقالب عالیشورای کار  دستور به توجه با 14۰1تیر  14 روز  جمهوررئیس

 اجرائی  و فرهنگی نهادهای و هادستگاه همه  همکاری  با  کرد موظف را شورا دبیرخانه

 .باشند تهداش را  الزم اهتمام فرهنگی انقالب عالیشورای  1۳۸4 سال قانون و اسالمی شورای مجلس  مصوب قانون اجرای  به نسبت

 مقدمه:

رسد، اما باشد، که پیشینه آن به قبل از ورود اسالم میترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی ـ اسالمی میارزنده  از  »حجاب«     

 رسد.در فرهنگ اسالمی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می

ـ اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار ی فرهنگیهازمینه  به  توجه و  باشدمی  اسالمی الیمعت  در  مهمی  ارزشی  ـمذهبی پدیدة  عفاف   و  حجاب    

 های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.نماید و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزششایسته و الزم می

ه شدن آن در قی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینبدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تل     

ها به صورت مستمر و هدفمند باشد. بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همة نهادها و دستگاهوجود افراد می

 باشد.می

 راهکارها سیاستها و   

 . بدحجابی  فزاینده  روند با  مقابله برای  کشور  های اجراییهای دستگاهرنامه ـ در اولویت قراردادن موضوع حجاب و عفاف در ب1

 های رسمی و اداری کشور. های اجرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخشـ ابالغ روش 2

وحضور  های اسالمی و تأکید بر ضرورت رعایت سادگی و پوشش و فرم و نظارت  های دولتی و عمومی حریم حجاب وعفاف در سازمان  رعایت  بر  نظارت   ـ3

 آرایش در محیط کار به دلیل تأثیر منفی بر مراجعین. ساده و بی 

های الزم برای ترویج الگوهای  راهم کردن زمینه ـ تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب جهت ترویج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ دینی و ملی و ف4

 ش اسالمی توسط نهادهای الگوده. مناسب پوش 

  های مناسب و متنوع و ایجاد رقابت سالم در این زمینه بین افراد. ، ارائه مدلـ ایجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازی5

 امعه. ـ وضع قوانین و مقررات الزم برای اصالح وضعیت پوشش در ج6

 سالمی در جامعه. ـ گسترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش ا7

 ـ اصالت بخشی به فرهنگ عفاف از طریق محصوالت متنوع فرهنگی، هنری متناسب. 8

 ای گزینش مدیران. هایی در این زمینه برهای آنان و تدوین شاخص ـ رعایت حجاب و حفظ شئونات اسالمی از سوی مدیران، مسئولین حکومتی و خانواده 9

 ، توزیع و عرضه پوشاک داخلی و خارجی. ـ رفع اشکاالت قانونی در نحوه تولید10

های منظم به وزیر  ها و ارائه گزارش ـ پیگیری نحوه اجرای طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمر در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان 11

 فرهنگ و ارشاد اسالمی )رئیس کمیته(. 

اسب توسط کمیته  و یافتن راهکارهای من امی و قضایی برای مقابله با مظاهر بدحجابیهای فرهنگی، انتظها توسط دستگاه ـ ارزیابی دقیق از اجرای طرح 12

 توسعه و ترویج فرهنگ عفاف. 

 تاثیر آن در جامعه. و  ها ـ خصوصاً صدا و سیما ـ در ارتباط با الگوهای تبلیغی آنها ـ نظارت و ارزیابی عملکرد رسانه13

 منکر« در مورد حجاب و عفاف.  ـ احیاء سنّت حسنه »امر به معروف و نهی از 14

های الزم جهت تهیه کتب، نشریات و تولیدات علمی ـ فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و پاسخگویی به شبهات موجود در  ـ فراهم کردن زمینه 15

 مورد آن. 

 کنند. اسالمی را رعایت می رباره مدیران و کارگزارانی که در محیط کار خود اصول عفاف وپوشش های تشویقی دـ انجام سیاست 16



 وزارت آموزش و پرورش   .1

جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در بین کارگیری مدیران، معلمان و کلیه پرسنل مدارس ـ آموزش، ساماندهی، توجیه و ب1

 و ...  های اسالمی های مربوط نظیر بسیج، انجمنآموزان و سازماندانش

 های فرهنگی، تربیتی و پرورشی در آن. ـ انجام تحقیقات الزم در مورد بسط حیا و عفاف در مدارس به منظور اجرای برنامه2

در کتب  آموزان ی آن برای دانشهمراه با تبیین ضرورت و فلسفه گنجانیدن موضوع عفاف و حجاب از دیدگاه آیات و روایاتـ 3

 .درسی کلیه مقاطع تحصیلی

 نگری و زیبااندیشی در مورد فرهنگ عفاف و حجاب در تألیف کتب درسی. هتمام به مثبتا  ـ4

دهی به افکار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و نظرسنجی  دف جهتـ اجرای مسابقات فرهنگی ـ هنری و علمی با ه5

  ی حجاب.های مناسب در زمینهها و برنامهازجوانان در تهیة طرح

های حجاب و عفاف و علم( و برگزاری مسابقات و معرفی افراد نمونه خبه و ممتاز )با توجه به مالکتران و پسران نـ تجلیل از دخ6

 های الگویی آنها در زمینه پوشش. با توجه به ویژگی 

نسبت به  افزایی برای والدین )خصوصاً مادران( و توجیه آنهاهای دانشـ آموزش احکام شرعی عفاف و حجاب و برگزاری کالس7

 های اجتماعی از طریق انجمن اولیاء و مربیان.رعایت حریم عفاف در خانه و محیط

  مدرسه  کادر کلیه و  آموزاندانش پوشش در بایسته الگوهای ترویج  و اسالمی  ـ تأکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوها، مدهای8

 .مدارس  در نکردن آرایش  و

 ضوابط شرعی جهت تأمین سالیق مختلف.  آموزان با رعایت موازین وپوشش دانش های متنوع درها و مدلـ تعیین رنگ9

های آموزشی و پرورشی و اداری به منظور ایجاد زمینه بروز نیازهای دختران با حفظ سادگی و موازین و  ازی محیطسـ مَحْرَم10

 ضوابط شرعی برای جلوگیری از خودنمایی آنها در مجامع عمومی. 

غربی از طریق  ها و مجاری نفوذ فرهنگ ها، روشها، زمینهاً دختران ـ برای شناخت توطئهجوانان ـ خصوص ـ آشنا نمودن11

 مدارس. 

با توجه به شرایط اقتصادی جامعه از  تر ها وجوانان با اصول ازدواج آسان و تشکیل خانواده در سنین پایینـ آشنا نمودن خانواده12

 طریق کتب درسی. 

رهنگ عفاف و  ف با کودکان  کردن آشنا جهت کودک مهد و  دبستانی  پیش  و نقاشی درمقاطعگویی  رخوانی، قصه ـ استفاده از شع13

 حجاب.

های ایثارگران و... از نظر رعایت ها و خانوادههای عینی از اساتید، مربیان، نفرات اول کنکور، المپیادیـ معرفی و تشویق نمونه14

 مظاهر عفاف و حجاب در مدارس.

 و منزلت اجتماعی آنها.آموزان ـ خصوصاً دختران ـ در ابعاد مختلف با هدف ارتقاء شخصیت های دانشاس موفقیتانعکـ 15

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

 درسی .

بنیه اعتقادی و دینی در جهت توسعه فرهنگ عفاف   ت و جزوات تخصصی در راستای تقویتـ تهیه و تدوین و نشر کتب، مقاال17

 آموزان توسط انجمن اولیا و مربیان. والدین دانش در بین

  هایتشکل هایتوانمندی از استفاده طریق از  ـآموزان ـ با تأکید بر فرهنگ عفاف و حجابسازی اوقات فراغت دانشـ غنی 18

 .آموزیدانش

 کنند. می آموزانی که پوشش اسالمی را رعایت ـ در نظر گرفتن امتیازاتی از نظر انضباطی برای دانش19

 باشد.آموزان آن اسالمی و مناسب می ـ در نظر گرفتن امتیازاتی برای مدیران مدارسی که رعایت حجاب کارکنان و دانش20

 آموزان.ب از طرف دانشـ پاسخگو بودن مدیر مدرسه در صورت عدم رعایت عفاف و حجا21
  

  



 سیماسازمان صدا و  .2

 سازی و جذاب نمودن آن. به منظور نهادینهـ اهتمام ویژه درخصوص معرفی و ترویج فرهنگ عفاف 1

 های مختلف. برنامه وری آن از طریق تولید  ـ تبیین نقش حجاب و عفاف در افزایش سالمت جامعه و بهره 2

های کارشناسی، گفتمان، تولید فیلم، تیزرهای  ر و فوری از طریق تولید برنامههای مؤثحلو ارائه راه  ش نامناسب سازی در زمینه اصالح پوشـ فرهنگ 3

 ... تلویزیونی و

و آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط   و آموزش احکام شرعی حجاب و عفاف و رعایت حریم عفاف در خانه و اجتماع ـ تبیین4

 ل اجتماعی. متعاد

در  های الهی اسالم چون حضرت زهرا )س(، حضرت زینب)س( و زنان نمونه از صدر اسالم تا دوران معاصر ـ به تصویر کشیدن ابعاد شخصیت5

 های اسالمی به صورت جذاب.سازی و گسترش ارزش های مذهبی و ملی و تأثیر آن در فرهنگ مناسبت 

و انجام مناظره علمی، فرهنگی و هنری در خصوص فلسفه   یزیونی های تلولید فیلم و سریال و سایر برنامه ـ ترویج الگوهای مناسب حجاب از طریق تو6

 عتقادی و فرهنگی جوانان. حجاب و عفاف به منظور استحکام بنیه ا

های تلویزیون و  ریق برنامههای مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی از طـ به تصویر کشیدن چهره بانوان محجبة کشورهای خارجی در زمینه7

 تهیه فیلم از زندگی آنان . 

های فکری و عقیدتی  وان یک حرکت سیاسی با هدف تخریب بنیانـ تهیه فیلم و ارایه تصویر روشن از تاریخچه و خاستگاه کشف حجاب در ایران به عن 8

 و رفتاری زنان در جامعه. 

 در جغرافیای جمهوری اسالمی ایران. ای( طقه ـ آموزش و ترویج احکام شرعی حجاب و پوشش بومی )من9

های ها و شخصیت های هنری و پرهیز از نشان دادن آنان در نقشها و مجموعه ـ به تصویر کشیدن زنان تحصیل کرده، ممتاز، متعهد و باحجاب در فیلم 10

 سواد. عامّه و کم 

د احساس رضایت خاطر زنان ایرانی  ه آن با وضعیت زنان در ایران به منظور ایجادادن وضعیت حقوقی، فرهنگی و اجتماعی زنان در غرب و مقایس ـ نشان 11

 عفاف و حجاب.تر آنان به از فرهنگ دینی و پایبندی آگاهانه

 ـ نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیراخالقی غرب در زندگی اجتماعی و خانوادگی. 12

 ها.ها و سریال اسالمی از طریق نقد و بررسی فیلمهای خارجی متضاد با فرهنگ ها و فیلمسریالـ انجام تمهیدات الزم برای کاهش تأثیرات منفی 13

 های ایثارگران و ... از نظر مظاهر عفاف و حجاب و ساده زیستی. ها و خانواده های عینی از اساتید، مربیان، نفرات اول کنکور، المپیادیـ معرفی نمونه 14

 ف احیا و تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی آنها. عاد مختلف با هدان ـ خصوصاً دختران ـ در ابهای جوانـ انعکاس موفقیت 15

 های خانوادگی، مدیریتی، علمی، فرهنگی و هنری با محوریت موضوع »عفاف و پوشش«. ـ تهیه فیلم و گزارش از زندگی زنان فعال در عرصه 16

 ط اقتصادی جامعه. ری ازدواج کم هزینه و ساده با توجه به شرای ها و جوانان نسبت به برگزاـ آشنا نمودن خانواده 17

 های حجاب و عفاف. های خارجی بر اساس مالک ها وسریال ـ بازنگری در شرایط انتخاب فیلم 18

های کودک نظیر )علی  مه ها و برنا های عروسکی مطرح در کارتون و استفاده از قهرمان های متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف برای کودکان ـ تهیه برنامه 19

 و ... در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان( . کوچولو، کاله قرمزی 

های مختلف در خصوص تاریخچه و جایگاه پوشش و حجاب در غرب، تبیین علل و عوامل آن و چگونگی رواج فرهنگ برهنگی در  ـ تهیه برنامه 20

 در آن جوامع. های اخیرسده

مباالتی اخالقی و سوق آن  پرستی به عنوان عوامل ترویج بی گرایی و تجمل جاری به منظور جلوگیری از ایجاد روحیه مصرف ـ نظارت مستمر بر تبلیغات ت21

 های فرهنگی و اخالقی. به سوی تبلیغات و آگهی 

های سینمایی، تأتر و ... با  یلم ها، فان، مجریان زن و مرد و ... در برنامه های روشن و مشخص در مورد سبک لباس و آرایش هنرمندـ تدوین سیاست 22

 محوریت عفاف و حجاب. 

سرپرست، کودکان خیابانی، طالق، اعتیاد،  بی های اجتماعی و انحرافات در خصوص زنان ها در مورد علل آسیب رسانی مناسب و دقیق به خانواده ـ اطالع 23

 . ها آسیب م رعایت عفاف و حجاب در بروز این  فرار دختران و نشان دادن عد 

های مناسب به  های منحرف بر زندگی فردی ـ اجتماعی از طریق برنامه ها، نوارهای مبتذل و حضور در گروه ـ انعکاس عواقب منفی استفاده از فیلم 24

 صورت طبیعی و غیرعمدی. 

  در زندگی اجتماعی نوجوانان به صورت طبیعی.  ـ نشان دادن اثرات منفی تأثیر فرهنگ مبتذل و غیراخالقی غرب 25

 های دینی در مورد مسئولیت مشترک زن و مرد در رعایت نگاه، رفتار و گفتار. ـ بیان آیات و روایات و توصیه 26

اعی و عمومی با ظاهر و  هایی که در مناظر اجتمهای انضباطی در خصوص بازیگران زن صدا و سیما و جلوگیری از تجلیل و تبلیغ چهرهـ اتخاذ سیاست 27

 کنند. ی پوشش بد حضور پیدا م

 ـ ترغیب و تشویق تولید کنندگان آثار فرهنگی که راهکارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه فرهنگ عفاف ارائه نمایند. 28

 باشند. سازان متعهد که در اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صاحب اثر و نظر می ـ تجلیل از هنرمندان و فرهنگ29

 . حجاب  و عفاف  فرهنگی اهمیت  ز طریق رسانه ملی در موردها اـ افزایش سطح آگاهی خانواده 30

  ـ سفارش ساخت و تولید آثار برجسته و تأثیرگذار در موضوع حجاب.31



 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  .3

ها و ... برای توجه به فرهنگ حجاب و  حصوالت سمعی و بصری، نمایش ها، مجالت، مهای ارتباط جمعی همانند: روزنامه ـ هماهنگی و نظارت بر رسانه 1

 عفاف و رعایت آن. 

کنندگان آثار فرهنگی و هنرمندانی که  ـ هنری همانند تسریع در صدور مجوز، ارایه یارانه و تشویق تولیدـ حمایت مادی و معنوی از آثار فرهنگی 2

 نمایند. فاف ارایه می راهکارهای تازه و جذاب در راستای توسعه فرهنگ ع

 وگیری از انتشار و تبلیغ کاالهای فرهنگی که با فرهنگ عفاف و حجاب مغایرت داشته باشد مانند )کتاب، فیلم ، نشریات، تأترو...( ـ جل3

 ـ ترویج الگوهای مناسب برای عفاف و حجاب و ممانعت از ترویج فرهنگ مدگرایی منفی در محصوالت و کاالهای فرهنگی. 4

 . ها نسبت به اهمیت فرهنگ حجاب و عفاف ی جمعی جهت ایجاد حساسیت الزم در خانواده هاو همکاری با رسانه  اهنگیـ هم5

 ـ تولید سمفونی و آثار موسیقیایی متناسب با موضوع عفاف وحجاب.6

 المللی برای رواج فرهنگ عفاف وحجاب.ای، ملی و بین های فرهنگی ـ هنری، منطقهـ برگزاری جشنواره 7

 .حجاب  و عفاف   فرهنگ ترویج  جهت  های فرهنگی غیردولتی و خصوصی ـ استفاده از ظرفیت سازمان 8

های حمایتی و هدایتی به منظور تعمیق فرهنگ عفاف وحجاب و جلوگیری از ورود و گسترش مظاهر تهاجم  ـ نظارت فرهنگی بر اینترنت و ایجاد سیاست 9

 فرهنگی. 

های فکری ـ فرهنگی،  ویژه برای نسل جوان ـ از طریق تولیدات ملی، نشست و اعتقادی فرهنگ عفاف و حجاب ـ بههای دینی ـ تبیین و تحلیل ریشه 10

 ایجاد باشگاه اندیشه و مانند آن. 

ف  ها در جهت رعایت فرهنگ عفاایشگاه ها و نمهای هنری و محافل هنری عمومی مانند: کنسرت های هنری ـ مردمی، نمایشگاهـ نظارت بر تشکل 11

 وحجاب.

 ـ اهتمام الزم برای اجرای قانون »منع استفاده ابزاری از تصاویر زنان در مطبوعات«. 12

 های نظارت بر بازبینی فیلم، کتاب و...های متعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در هیأت به عضویت پذیرفتن خانم  -13

 . آن  عوامل  و علل بررسی و  یرانی کشف حجاب در ا در مورد تاریخچه  های سینماییـ تهیه فیلم 14

های منفی و  های سینمایی و استفاده نکردن از این پوشش توسط شخصیت های اسالمی ـ ملی )حجاب و حجاب برتر( در فیلم ـ استفاده مناسب از لباس 15

 ها . منفور در فیلم 

 ای سینمایی و مطبوعات. هـ ارزیابی مستمر وضعیت حضور زنان در فیلم 16

 های سینما و مراکز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. لی بر وضعیت فرهنگی ـ اخالقی سالن دقیق و اصوـ نظارت 17

 ـ حمایت از انتشار نشریات تخصصی و پوشاک اسالمی و سعی در جهانی نمودن این نشریات از طریق اینترنت. 18

های فرهنگی در  از کشور بوسیله رایزنی سالمی در بین ایرانیان مقیم خارج جهت گسترش فرهنگ و سنن ایرانی ـ ا در تبلیغ و مستمر ارتباط  ـ19

 های ج.ا.ا در سراسر دنیا )با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی(. سفارتخانه 

ـ ـ همکاری و هماهنگی در جهت اعزام گروه 20 خصوصاً ایرانیان مقیم   های فرهنگی جهت ترویج و تبلیغ فرهنگ و آداب اسالمی ـ ملی برای سایر ملل 

 خارج از کشور ـ )با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی(. 

 با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی(. شورهای اسالمی در ایران ) های کـ اسالمی و ملی بین سفارتخانهـ توسعه و گسترش ارتباط فرهنگی21
  

  



 سازمان تبلیغات اسالمی  .4

 عرصة سنتی و مدرن در تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب.  بلیغ دینی در دو ـ تقویت نظام ت1

 شناسی و مطالعة توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری در این زمینه. ـ آسیب 2

 ها. اده های برخی مسائل در مورد نحوه پوشش و حجاب و گسترش حیا و عفت در خانوها و دافعهـ تبیین و تبلیغ جاذبه 3

ای و نیروی انسانی مبلغ ـ با هدف فرهنگ سازی مثبت در زمینه  های رسانه گیری از توانمندی ـ تأکید بر اقدامات فرهنگی ـ تبلیغی ـ به ویژه با بهره 4

 توسعه فرهنگ عفاف و حجاب. 

و بزرگساالن در زمینه بسط فرهنگ عفاف و حجاب    ـ تولید محصوالت فرهنگی، هنری ـ سینمایی، نمایش، تجسمی، کتاب، رمان و ... ـ برای کودکان5

 )توسط حوزه هنری(. 

 انجام مناظره در زمینه فرهنگ عفاف و ضوابط شرعی حجاب با بکارگیری ابزارهای مختلف تبلیغی. برگزاری میزگرد وپاسخ مانندوش ـ توسعه فضای پرس6

در تهیه  ن فکار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و نظرسنجی از شرکت کنندگادهی به ا ـ برگزاری مسابقات فرهنگی ـ هنری و علمی با هدف جهت 7

 های مناسب در این زمینه. ها و برنامه طرح 

 آوری(. ـ تأسیس پژوهشکدة توسعة فرهنگ عفاف و حجاب )با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فن 8

 کتاب شهر سازمان تبلیغات اسالمی. های ـ توزیع کتب تألیف شده در زمینه بسط فرهنگ عفاف در فروشگاه9

 گ مبتذل و غیراخالقی غرب در زندگی اجتماعی و فردی نوجوانان. ـ نشان دادن اثرات منفی فرهن 10

 ـ بیان مناسب آیات و روایات دینی در مورد رعایت نگاه، رفتار و گفتار با در نظر گرفتن مختصات جنسی زن و مرد. 11

 ها. نی، تابلوهای الکترونیکی، میادین و چهارراه های زمیآهن، پایانه ها، راه اههای انتظار فرودگو جذاب در سالن ـ ارائه مطالب ارزشی، فرهنگی  12
 

  



 نیروی مقاومت بسیج  .5

ها، مساجد  ـ جامعه و مراکزی مانند »مدارس، دانشگاه های الزم در بُعد ـ نظارت اعم از محسوس و غیرمحسوسیجی پس از کسب آموزش بس  نیروهای   ـ1

 اس ضوابط قانونی اقدام نمایند. و محالت و ادارات و ...« پیرامون مسأله عفاف براس

 ف. ـ اطالع رسانی در بخش عفاف توسط نیروی مقاومت بسیج از طرق مختل 2

 ـ انجام کارهای فرهنگی و ارزشی در جامعه با توجه به فرهنگ عفاف.3

 ـ همکاری بسیج به عنوان معتمد و ضابط قوه قضائیه و ناجا در اماکن عمومی جامعه. 4

 کنندگان. مراجعه  ها، کارخانجات و... « در بین کارمندان، شاغلین ونظیر: »ادارات، سازمان  های مأموریتی خودمحیط  ـ ترویج فرهنگ عفاف در5

 های پژوهشی و تحقیقاتی. شناسی بدحجابی و ابتذال فرهنگی با انجام فعالیت ـ آسیب 6
  

  



 نیروی انتظامی  .6

 در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن. های بدحجابی ـ اعالم حدود و ضوابط قانونی عفاف و مالک 1

 رمانه. ـ اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محت2

های کوهستانی و سایر اماکن عمومی  گاهها و تفرج های ذیربط در فضاسازی تبلیغی و فرهنگی در کلیه مسیرهای منتهی به کوهستانـ همکاری با سازمان 3

 و تفریحی. 

 و صنوف در مقابله با بدحجابی. ها، سندیکاها ـ الزام اتحادیه 4

 ـ تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر. 5

 ـ پیشنهاد الیحه قانونی به مراجع قانونگذار در خصوص رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگی. 6

 فساد، فحشا و ... . ـ برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی 7

ها، سواحل  ها و اماکن ورزشی، کوهستاننما، سالن سی هایسالن  ها،پارک  نظیر  عمومی  و تفریحی اماکن وضعیت بر اصولی و قانونی  کنترل و  نظارت  ـ8 

 های ذیربط(. ها و ... )با مشارکت نهادها و دستگاهها، پایانه دریایی، جزایر، مناطق آزاد تجاری، فرودگاه 

خلق آثار فرهنگی، هنری و   سازی جامعه از آثار مثبت اجتماعی و اخالقی حجاب و عفاف و نتایج منفی عدم رعایت آن از طریق مام بیشتر به آگاه اهتـ 9

 های ذیربط(. تبلیغی )با مشارکت دستگاه 

 شوند. عفتی و بدحجابی می ب بی هایی که موجـ ممانعت از تولید، توزیع و نمایش محصوالت سمعی و بصری غیرمجاز و نمایش لباس 10

 ها از طریق مدیریت بر این گونه اماکن. ها و شهرک رج های مسکونی، ب ـ کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع 11

 تکار عمل از آنان در نفی امنیت اجتماعی زنان. ها و مراکز حساس و سلب ابـ توجه و نظارت بر مراکز خطرناک، ویژه و آلوده و اولویت دادن به این برنامه 12

 دادن آنان به مراکز امنیتی و جلوگیری از بازتاب منفی آن در بین مردم. ـ اولویت در بکارگیری زنان مجرب در دستگیری زنان متخلف و تحویل 13

کننده در آن و برخورد جدی با مراکز غیرقانونی و فاقد  شرکت  ها و مراسم عروسی به رعایت شئونات اسالمی و کنترل افرادکنندگان جشن ـ الزام برگزار 14

 مجوز. 

 قانونی عفاف و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وی. ها به رعایت ضوابط شرعی و ـ الزام آرایشگاه 15

نحوه پوشش و بازرسی از این اماکن در رفع    ها و... برهای مسکونی، نمایشگاه ها و مجتمعـ نظارت مستمر بر اماکن تجاری عمومی شامل: فرودگاه 16

 های ذیربط(. بدحجابی )با همکاری دستگاه

 . افراد شخصی حرمت  و حریم  رعایت   با  اجتماع، در  پوشش و حجاب  رعایت بر نظارت   ی نیروهای آگاه زنان جهتـ آموزش، ساماندهی و بکارگیر17

 قبل از صدور مجوز. وی انتظامی درخصوص برگزاری هرگونه کنسرت و یا جنگ شادی  ـ کسب اعالم نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیر18

 کنند.نان آن شئونات اسالمی را رعایت نمی ای که سرنشیـ توقیف خودروهای دولتی19

 توانند موجب ترویج فساد شوند. هایی که می ـ اعالم نظر درخصوص فعالیت یا عدم فعالیت بخش 20

 شوند. اعث مخدوش کردن عفت عمومی می احدهای صنفی متخلّف که بـ جلوگیری از فعالیت و 21



 ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر  .7

  ـ تالش جهت احیا فریضة امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه شرعی، عمومی در تمام مسائل جامعه، خصوصاً گسترش فرهنگ عفاف و1

 دا و سیما، در این زمینه با ستاد احیاء. اً صخصوصحجاب و همکاری نهادهای مرتبط، 

  دولت و  مردم معنوی و  مادی  همکاری با  پوشش و حجاب  کردن نهادینه  و  ـ برگزاری همایش و مسابقات فرهنگی گسترده در سراسر کشور برای عمومی2

 . مربوط هایسازمان  و

 ـ تشویق مردم به انجام این فریضه شرعی و انسانی. 3

گی به منظور ترغیب انگیزة درونی آحاد جامعه، بروز حساسیت در قبال مظاهر مخل حریم عفاف در جامعه اسالمی و  ای تبلیغی و فرهن هـ تهیة برنامه 4

 های فوق. ها و برنامه ربط جهت اجرای طرح های ذیهماهنگی با دستگاه 

 های حجاب اسالمی و تعیین موارد مخالف با آن. ـ تبیین شاخص 5

 ربط ونظارت بر اجرای آن. های ذی طه با امر به حجاب اسالمی و نهی از بدحجابی با همکاری دستگاهای آموزشی در رابهتدوین برنامه  ـ6

 ـ تشویق مسئوالن امر در عرصه حجاب و عفاف. 7

 ی از منکر. مر به معروف و نهز طریق شوراهای اـ اعزام آمران و ناهیان در ادارات به منظور اجرای صحیح این فریضه در خصوص عفاف و حجاب اسالمی ا 8

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

 ربط در جهت مقابله با الگوهای نامناسب رفتاری در جامعه. های ذیـ اجرای اصول پوشش اسالمی توسط دستگاه 10

 های دولتی.ها و ارگان ن در مراکز، سازما  کامل عفاف و حجاب ـ نظارت بر رعایت 11
  

  



 مرکز امور زنان و خانواده  .8

در زمینه   شبهات طرح شده های رواج آن در کشور و پاسخگویی به  ـ تحقیق و تدوین کتب و مقاالت مناسب در خصوص فلسفه حجاب و عفاف، و شیوه1

 حجاب.

 ها.ه های آموزشی ترویج فرهنگ عفاف برای خانوادتهیه پودمان ـ 2

 های اجرایی و تشکیالت غیردولتی. ها در دستگاهمدت برای ارباب رجوعهای آموزشی کوتاهـ تشکیل دوره 3

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

 نمایند. لیت می (هایی که در خصوص ترویج فرهنگ عفاف فعاNGOـ تشویق و حمایت از)5

های بومی ایرانی و تشویق و حمایت از مراکز  وهای لباسـ همکاری با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص ترویج نمادها و الگ 6

 های ملی و اسالمی. تولید و توزیع لباس 
  

  



 شهرداری  .9

 پوشش شهرداری و مراکز عمومی.  ـ گسترش فرهنگ عفاف در سطح شهر، مراکز فرهنگی، مراکز تحت1

ای، با کادر مجرب و با همکاری وزارت بهداشت،  ها و جوانان به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه رسانی به خانوادهـ ایجاد مراکز مشاوره محلی جهت اطالع 2

 درمان و آموزش پزشکی. 

ی با آرایش و  های هنری و ورزشهای تجارتی و تبلیغاتی چهره اب نظیر آگهی ز تبلیغ کاالهای فرهنگی و تجاری مغایر با فرهنگ عفاف و حجـ جلوگیری ا 3

 حجاب ضد اسالمی. 

ین، خودروهای عمومی  ها، میاد)ره( و... به منظور توسعه فرهنگ عفاف در پارک نامه حضرت امام های علماء، وصیت ـ نوشتن آیات و روایات دینی، فتوا4

 عمومی و ورزشی با استفاده از ابزارهای فرهنگی مناسب.  های سینما، تابلوهای معابر شهری، سالن 

 ی حجاب، برگزاری مراسم ویژه و...ـ تأسیس فرهنگسرای حجاب برای برگزاری جلسات مرتبط، پرسش و پاسخ در زمینه 5

ز آنها جهت نصب در اماکن عمومی  های نمادین و استفاده ای اسالمی، وقایع مهم تاریخی و طرح هاـ تهیه تندیس و عکس و تصاویر مناسب از شخصیت 6

 ا ترمیم و بازسازی مستمرآنها. ها، همراه بمهم و تفرجگاه

ها و مراکز ورزشی مناسب برای زنان و دختران جهت گذراندن اوقات فراغت و ایجاد فضاهای مناسب جهت برخورداری  ـ گسترش اماکن عمومی، پارک 7

 ها. پارک  عمل در رعایت حجاب توسط سازمان  آنان از آزادی 

 نگ عفاف. ها در ارتباط با گسترش فرههای عام فرهنگی و هنری دستگاه حمایت از فعالیت  ـ8

 اندازی و توسعه تاکسی ویژه بانوان و...(.ونقل شهری ویژه بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان )نظیر راه ـ افزایش تسهیالت حمل 9

 ن در. نشدن داخل خانه به هنگام باز شدها و دیده خانه  مسکونی از نظر در معرض دید نبودن ورودیـ رعایت موازین شرعی در ساختن اماکن 10
  

  



 قوه قضاییه  .10

 

 ری از بروز و گسترش فساد و ابتذال در جامعه. ـ تدوین قوانین الزم و کارآمد در خصوص پیشگی1

 . بدحجابی و فساد  گسترش اصلی باندهای   و مجرمین مجازات  ضابطین،  از ییقضا پشتیبانی خصوص در قوانین  کردن کارآمد  قوانین،  اصالح  پیشنهاد ـ2 

 و مجرم به منظور بازپروری و اصالح آنها.  های آموزشی و تربیتی جوانان و نوجوانان بزهکارـ گنجاندن مفاهیم عفاف و حجاب در دوره 3

ساد و  ای برای برخورد با جرائم مربوط به بدحجابی، منکراتی و باندهای فت ویژه های تابعه، دادسراها و شعباها و شهرستان ـ قوه قضائیه در مراکز استان 4

 فحشا تأسیس نماید. 

 خلفان در سراسر کشور و ارتقاء سطح آموزش ضابطان جهت اجرای احکام قضایی. ـ بکارگیری قضات مجرب، برخورد قضایی یکسان با مجرمان و مت 5
  

  



 مجلس شورای اسالمی  .11

 های جوان. ی ازدواج و تأمین منابع مورد نیاز اقتصادی، فرهنگی و... برای زوج سازهای آسان رح تهیه و تصویب ط  ـ1

 ـ اصالح قوانین مجازات مجرمین و باندهای اصلی گسترش فساد و فرهنگ ضد حجاب و ابتذال. 2

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

های قانونی در راستای  ربط، نسبت به تهیة طرح های ذی اسی و با استفاده از نظرات کارشناسی دستگاه کیل جلسات کارشنای اسالمی با تش ـ مجلس شور4

 ربط و شایسته استفاده نماید. شده از سوی نمایندگان از کارشناسان ذی  گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اقدام نماید و در هنگام تصویب لوایح طرح 

  اجرای  جهت  الزم قوانین تصویب  در  اهتمام  و حجاب  و عفاف  موضوع  ب شورای عالی انقالب فرهنگی باهای فرهنگی مصوجه خاص به سیاست ـ تو5

 . مذکور هایسیاست 

صالح تهیه و ارائه  جع ذیمرا نظر از استفاده با  حجابیهای الزم را در مورد برخورد با قاچاق کاالهای مروّج ابتذال و بی ـ مجلس شورای اسالمی باید طرح 6

 . نماید

 سازی و ارائه الگوهای مناسب جهت توسعه فرهنگ عفاف اقدام نماید. های قانونی در راستای فرهنگ ـ مجلس نسبت به تهیه طرح 7
  

  



 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات .12

 تبادل اطالعات.  ـ ایجاد فضای امن در تبادل اطالعات و جلوگیری از مخدوش شدن حریم عفاف در عرصة1

 اساس مصوبات کمیته پنج نفرة مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی.  های ضداخالقی و ضدحجاب برـ مسدود کردن سایت 2

 کنند.ی عفاف و حجاب فعالیت فرهنگی می هایی که در توسعهNGO ها وـ ارائة تسهیالت و خدمات ارزان برای دستگاه 3

 . بندوباری در جامعهفیلترینگ هوشمند برای جلوگیری از افزایش بی ـ تأکید بر تسریع در ایجاد سیستم 4

 های اینترنتی ضد اخالقی. ـ ارائة گزارش شش ماهه به کمیته در خصوص میزان رجوع کاربران به سایت 5

  . آنها نمایند، و جلوگیری از فعالیت های غیرمجاز را فراهم می ـ برخورد با مؤسسات اینترنتی که دسترسی به سایت 6

  های ضد اخالقی. منظور جلوگیری از دسترسی به سایت ها به افزارهای مرتبط ارزان قیمت به خانواده ـ ارائة نرم 7

 ها و نهادها جهت گسترش فرهنگ عفاف. ـ تامین امکانات الزم ـ از طریق اینترنت ـ برای وزارتخانه 8

  



 ها و مراکز آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ دانشگاه .13

کردن الگوها، با در نظر گرفتن تنوع فرهنگی موجود در  سازی و به روز ـ تدوین برنامه جامع فرهنگ عفاف و حجاب با توجه به ضرورت الگوسازی، بهینه 1

 های دانشگاهی توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی. کشور در محیط 

  های نفوذ فرهنگ غرب و تأثیر منفی آن در عفاف و حجاب . ها، روش ها، زمینهـ آشنا ساختن دانشجویان ـ خصوصاً دختران ـ با توطئه 2

 علمی ـ پژوهشی در مورد توسعه فرهنگ عفاف و انجام تحقیقات جامع در این زمینه. ـ انتشار فصلنامة  3

های دانشجویی در زمینه  ها، اردوها و همایش ها، خوابگاههای دانشگاهی، دانشکده نامه انضباطی دانشجویی در محیط ـ نظارت جدی بر اجرای آیین 4

 توسعه فرهنگ عفاف. 

  ف، در جامعه و حمایت از نخبگان باحجاب و معرفی افراد نمونة محجّبه. کنندگان حجاب و عفاـ تقدم رعایت 5

 های دانشجویی مرتبط با گسترش فرهنگ عفاف و حجاب. نامهـ حمایت از پایان 6

 ـ رعایت آمایش سرزمینی در جذب دانشجویان بومی. 7

 اب.ـ برگزاری میزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حج8

های پسندیده و احترام به حریم  ندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زن به منظور نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، همراه با روش ـ آموزش، ساما 9

 افراد. 

نهاد   انشجویان توسط دفترـ تهیه و نشر کتب، مقاالت و جزوات تخصصی در زمینه تقویت بنیه اعتقادی و دینی و توسعه فرهنگ عفاف برای والدین و د 10

 ها. نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه

های اخالقی و اجرای  زن و مرد جهت ارایة مشاوره، ترویج معروف شناسی شناسی و جامعه ـ آموزش و بکارگیری جوانان آشنا به معارف اسالمی، روان 11

 تر اصول حجاب. مناسب 

 های دانشجویی. ناسب از طریق تشکل ـ برخورد غیرمستقیم با عوامل فساد و پوشش نام12

 ها.ها و فاقد صالحیت در دانشگاه تفاوت به ارزش ـ عدم بکارگیری کارکنان بی 13

ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور و نشان دادن و نتایج اجرایی راهکارهای گسترش  ـ تهیه گزارش ساالنه از وضعیت عفاف و حجاب در دانشگاه 14

 عالی انقالب فرهنگی. ارایة آن به شورای  فرهنگ عفاف و حجاب و 

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

 .هادانشگاه  در  نکردن  آرایش و اساتید  و دانشجویان و کارکنان  توسط اسالمی   ـ تأکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوهای16

 .دانشجویی سالم هایازدواج   انجام به کمک  و مستقلنیمه  و مستقل خانواده تشکیل و ان آس  ازدواج   شرایط  اـ آشنا نمودن دانشجویان ب17
  

  



 وزارت کشور  .14

ها و اعتقادات دینی مردم هر منطقه و  ـ تهیه شناسنامة اجتماعی مناطق مختلف کشور در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با توجه به تنوع فرهنگ 1

 عفاف متناسب با آداب و رسوم آنها. ریزی جهت تقویت فرهنگ  برنامه 

های نامناسب در اجتماع و تذکر دادن در مورد  های دینی از نظر فرهنگ و پوشش آنان و جلوگیری کردن از پوششـ نظارت بر عملکرد و ارتباطات اقلیت 2

 اب به آنان. رعایت قوانین مربوط به حج

های مربوط نظیر قوةقضائیه و نیروی انتظامی به تناسب اعالم نیاز این  انی حقوقی از سازمان ـ تهیه و تدوین قوانین و پیگیری مصوبات در خصوص پشتیب3

 های اخالقی. ها در زمینه برخورد با معضالت و ناهنجاری گونه ارگان 

ه منظور تقویت فرهنگ  ها بایش ضریب امنیت اخالقی جامعه، در شورای اجتماعی و تأمین استان ها و معضالت اجتماعی با هدف افزـ بررسی آسیب 4

 عفاف. 

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

 بط عفاف و حجاب. ضوا رعایت   به  آنان الزام  و بیگانه اتباع حجاب  و پوشش چگونگی بر نظارت   ـ توجیه، آموزش و6

 کنند. افرادی که در خصوص تجارت فحشا فعالیت می ـ کنترل مرزها به منظور جلوگیری از تردد باندها و7

های امنیتی و انتظامی و  ـ مراقبت از مرزهای آبی و خاکی کشور به منظور جلوگیری از هر گونه تردد و نقل و انتقاالت غیرمجاز در چارچوب سیاست 8

 . قوانین مربوطه

 ها جهت رعایت عفاف و حجاب نظارت نماید. ارتخانه ها و وزـ وزارت کشور به عنوان نماینده رئیس جمهور برکلیة ارگان 9

 های غیردولتی و نظارت مستمر بر فعالیت آنها با تأکید بر توسعه فرهنگ عفاف و حجاب. ـ دقت در صدور مجوز سازمان 10

جوانان در راستای گسترش فرهنگ   های زنان و های ملی منطبق بر هویت ایرانی ـ اسالمی در کانونطرح  و پژوهشی  و آموزشی هایبرنامه   اجرای ـ11 

 عفاف و حجاب. 
  

  



 وزارت کار و امور اجتماعی  .15

 های کاری با توجه به فرهنگ عفاف و حجاب توسط کارفرمایان. های اختالط زن و مرد در محیط ـ ایجاد فضای مناسب برای کارکنان و برداشتن زمینه 1

های کار( با همکاری مؤسسات شایسته در این  ظاهری )پوشش لباس و آرایش در محیط های الزم در خصوص رعایت ضوابط اخالقی و ـ ارائه آموزش 2

 زمینه. 

درخصوص توجیه  (  های ایرانی در خارج از کشور( وزارت کشور و نیروی انتظامی )امور اتباع بیگانههای امور خارجه، )کنسولگریـ تعامل با وزارتخانه 3

  رعایت مقررات پوشش اسالمی در محیط کار. روادید ورود به کشور با حق کار نسبت به  

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

 ها . کاری توسط وزارتخانه های بندوباری در محیط ـ انجام تبلیغات، تهیه انواع بروشور، اطالعیه و ... در خصوص رعایت حجاب اسالمی و جلوگیری از بی5
  

  



 ریزی سازمان مدیریت و برنامه .16

 های توسعه پنج ساله و بودجه ساالنه کشور. های فرهنگ عفاف و حجاب در هنگام تدوین برنامه ها و آموزه ـ توجه ویژه به سیاست 1

ـ برای مدیران و کارکنان دولت و تقویت نهادهای  های ضمن خدمت های درسی ـ در آموزش های فرهنگ عفاف و حجاب در برنامه ـ گنجاندن آموزه 2

 آموزشی.  یابی در راستای حاکمیت فرهنگ عفاف در ادارات و مراکز ش نظارتی و ارز

 . دولت کارکنان و  مدیران مختص  عفاف  فرهنگ  گسترش و توسعه آموزش،   ریزی در جهتـ برنامه 3

 های اجرایی طرح عفاف در کلیه ادارات. ها و روش ق مفاد سیاست یابی در راستای تحقهای مربوط به ارزش ـ اجرای بخشنامه 4

 ریزان کشور نسبت به ضرورت نگاه فرهنگی در حیطه عفاف و حجاب.ـ آشنا نمودن کارشناسان و برنامه5

 مربوط ارائه شده است. های های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اسالمی که از سوی وزارتخانه های مصوب مرتبط با طرح ـ تسهیل و تسریع در بودجه 6

ها، نهادها و .. به عنوان نهادهای نمونه که موفقیت بیشتری در راستای اجرای طرح عفاف از طرف پرسنل زیرمجموعه  ها و ارگان ـ معرفی ادارات، سازمان 7

 اند. و ارباب رجوع داشته 

توجه به  گسترش فرهنگ حجاب آینده و   ه از این تجربه در جهتهای گذشته و استفادسازی اسالمی سال های فرهنگ ـ ارزیابی تأثیر اجرایی طرح 8

 ی حجاب.ی متناسب با آن در زمینه ها و بودجهتدوین مناسب برنامه 

 های دولتی. ـ دقت در تنظیم ضوابط مربوط به حوزه عفاف و حجاب در جذب و بکارگیری داوطلبان استخدام در دستگاه 9
  

  



 سازمان ملی جوانان  .17

 های مرتبط با جوانان. گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در حوزه   های کارآمد جهتـ طراحی شیوه 1

 های غیردولتی جوانان و نظارت بر آنان در این زمینه. ـ ایجاد ضوابط مشخص به منظور رعایت عفاف توسط تشکل 2

 د. کننهای غیردولتی که در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب فعالیت می ها و انجمن ـ حمایت از سازمان 3

  برای ایشیوه  عنوان به  مبتذل آرایش  و لباس نماد از  زداییکارهای مناسب برای ارتباط سالم و پاک جوانان و اهمیت ها و راه فی شیوهـ تبیین و معر4

 . ارتباط

 یربط(. های ذکاری دستگاهـ تحقیق و مطالعه پیرامون اثرات منفی تأثیر فرهنگ فاسد و غیراخالقی غرب در زندگی اجتماعی و فردی جوانان )با هم 5

 های جامعه. ـ مطالعه جهت تعیین هنجارهای روشن در زمینه توسعة فرهنگ عفاف متناسب با عالیق جوانان و ارزش 6

 ها به تفکیک دختران و پسران. سازی فرهنگ عفاف در اوقات فراغت با اولویت اجرای برنامه ریزی در مورد بهینه ـ برنامه 7

 های مرتبط. های آن به دستگاه های ملی جوانان و ارائة گزارش مایش عفاف در انجام پی ـ در نظرگرفتن معیار8

 های انجام شده. های کاربردی در خصوص توسعه فرهنگ عفاف و تعیین سهم و نقش هر دستگاه بر اساس پژوهش ـ انجام پژوهش 9

 های ذیربط بر اساس وظایف هر دستگاه. رائه پیشنهادات مناسب به دستگاه ـ انجام تحقیقات کاربردی در خصوص علل اجتماعی باالرفتن سن ازدواج و ا 10

 های مصوّب مربوط و ارائة راهکارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف مشخص. شناسی وضعیت ازدواج جوانان در برنامه ـ آسیب 11

 ای. و جوانان به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه ها هرسانی به خانواد ـ با کادر مجرب ـ جهت اطالعی محلی مراکز مشاوره ـ ایجاد 12

 ـ برگزاری میزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب.13

 بودن آنها در زمینه پوشش. ـ تشویق و تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز و معرفی افراد نمونه با توجه به الگو14
  

  



 سازمان تربیت بدنی  .18

ها نسبت به رعایت  بدنی و افزایش ضریب اطمینان خانواده  های ورزشی سازمان تربیت آموزشی و سالن  فرهنگ عفاف در مراکز  سازی ـ گسترش و بهینه 1

 های مخصوص بانوان. ها و سالن حریم عفاف و حجاب در ورزشگاه

 رداری زنان از آزادی عمل در رعایت حجاب. ضاسازی مناسب جهت برخو ـ اختصاص مراکز ورزشی مناسب برای بانوان جهت گذراندن اوقات فراغت و ف2

 های ورزشی بزرگ و کوچک از نظر رعایت پوشش و حجاب.ها و مجتمع ـ کنترل سالن 3

 نه مشاغل. ـ دقت نظر در »صالحیت متقاضیان« تأسیس اماکن ورزشی به منظور جلوگیری از ورود افراد ناباب و فاقد صالحیت اخالقی و ... در این گو4

اماکن ورزشی غیرمجاز و رسیدگی به تخلفات این گونه مراکز )اعم از دارای مجوز و فاقد مجوز( در خصوص عدم رعایت مقررات مصوّب  ـ شناسایی 5

 مربوطه. 

اماکن   ین و مراجعین این گونهشاغل مدیران، به  مناسب  رسانیاطالع  آنها،  رفع جهت مفید  ی راهکارهایـ تقلیل مشکالت موجود در مراکز ورزشی و ارائه 6

 ها. برای پیشگیری از بروز تخلفات اجتماعی و ایجاد فضای سالم برای استفاده بهینه از امکانات ورزشی توسط خانواده 

 ها و مربیان زن برای آقایان. استفاده نکردن از مربیان مرد برای خانم   -7

 ماکن ورزشی. ـ عدم استفاده از نوارهای صوتی و تصویری غیرمجاز در ا8

 های همراه مجهز به دوربین عکاسی و فیلمبرداری به مراکز آموزشی مختص بانوان. ی از آوردن تلفن ـ جلوگیر9

 های ورزشی مختص آقایان و بالعکس تحت هرعنوان )تماشاگر و ...(.ـ عدم ورود بانوان به سالن 10

 کنند. ا رعایت نمی ن ورزشی عفاف و حجاب رـ تذکر جدی توسط مدیر مربوطه به افرادی که در ورود به اماک 11

 های مناسب برای بانوان ورزشکار در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب.ـ طراحی لباس12

 های تبلیغاتی مناسب و مرتبط و استفاده از تعالیم دینی مرتبط با فرهنگ عفاف و سالمت جسم و روح. ـ توجه به شیوه 13

 فرهنگ عفاف.  ـ تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج 14

 های اخالقی و فرهنگ عفاف در خارج از کشور هستند. های اعزامی ورزشی که مروج ارزش غ و الگوسازی مثبت از افراد و تیم ـ تبلی15

 . ها و مراسم افتتاحیه و اختتامیه وشرایط حضور حاضران در آن در داخل و خارج از کشورهای روشن برای برگزاری جشنواره ـ ابالغ چارچوب 16

 ی آموزشی جهت آشنایی مربیان و ورزشکاران با احکام و موازین حجاب و عفاف.هاـ برگزاری کالس 17

 ـ تأکید بر اجرای مقررات انضباطی جهت گسترش فرهنگ عفاف.18

  



 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  .19

های  هت نگهداری از بیماران و همراهان در محیط های اجرایی جـ اجرای کامل قانون انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس اسالم و ابالغ دستورالعمل 1

 درمانی. 

شورای عالی انقالب فرهنگی با تأکید بر گسترش   1381/ 5/ 22مورخ   502ه های دانشگاهی پیرو مصوبه شمارنامه انضباطی محیط ـ تنظیم و ابالغ آیین 2

 فرهنگ عفاف و حجاب. 

 های اسالمی. های دانشجویی متناسب با ارزش هـ طراحی و ساخت خوابگا 3

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

ها، معاونین، مدیران، مسؤوالن  های اساسی در انتصاب و استخدام رؤسای دانشگاهشرط جاب و اخالق اسالمی به عنوان یکی از پیش ـ اهمیت دادن به ح5

 ی و ورزشی و کارکنان. های علمی، فرهنگ حوزه

بین کارمندان زن و مرد و پرهیز از   ها و ... براساس حفظ حدود حریم شرعی ها، دانشگاههای ستادی بیمارستان ـ طراحی مبلمان اداری در ساختمان 6

 . شودمی   مرد  و زن کارمندان  بین  اخالقی هایحریم  نکردن رعایت موجب که  open بکارگیری معماری

 ها. ای امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان ـ تقویت شوراه7

 های علوم پزشکی. گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاهی حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در ـ اهمیت مسأله 8

 اتر مشاوره در امر ازدواج دانشجویی. های متأهلی و فعال کردن دفـ ایجاد تسهیالت ویژه برای ازدواج دانشجویی، ساخت خوابگاه9

 ها. های علمی درباره حجاب و عفاف در دانشگاهـ فعال کردن دانشجویان در حوزه پژوهش 10

 های تشخیص و درمان و نظارت بر اجرای آن. همگن و غیرهمگن در بخش  ی حضور پرسنل ی نحوهنامه تنظیم و ابالغ آیین ـ 11

 های علمی و فرهنگی. ها و جشنواره پزشکی در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با برگزاری همایشـ الگوسازی مناسب برای جامعه 12

های خارجی و مؤسسات پزشکی خصوصی مانند یونسکو، یونیسف، سازمان بهداشت جهانی و... و ـ نظارت بر رعایت عفاف و حجاب در سازمان 13

 سازی یونیفرم کارمندان شاغل در مراکز فوق. یکسان 

 ذیربط(.  هایهای دست دوم خارجی در کشور )با همکاری دستگاهـ تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس 14

 حجاب.و های فرهنگی به دانشجویان جدیدالورود با موضوع آموزش در حوزه عفاف ـ اهداء بسته15

های های علمی درباره حجاب توسط کانون پرسش و پاسخ و همایش  حجاب، برگزاری جلسات سخنرانی،  های اینترنتی در حوزه فلسفه ـ ایجاد سایت 16

 ها. فرهنگی ـ هنری دانشگاه

 های مناسب به بیماران برای ورود به اتاق عمل جراحی. رائة لباس ـ ا17
  

  



 وزارت امور خارجه  .20

 شش نامناسب و رفتارهای غیراخالقی در جامعه. وها و مراکز فرهنگی خارجی، از نظر ترویج فرهنگ و پـ نظارت بر ارتباطات و عملکرد سفارتخانه 1

اند و اعطای  ها و دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور که در جهت گسترش و اعتالی فرهنگ و سنت اصیل اسالمی و ملی تالش نموده ـ معرفی خانواده2

 های گروهی به منظور الگوسازی آنان. جوایز به این گونه افراد از طریق رسانه 

 . نمایندمی  مراجعه کشور  از خارج  در ایران هایسفارتخانه  به  اسالمی شئونات  حفظ  با  های محجبه کهم و تشویق بانوان و خانوادهیـ تکر3

 نمایند. ـ نظارت بر پوشش و حجاب میهمانان و گردشگران خارجی که به ایران مسافرت می 4

 نمایند. و وابستگان خارجی و ایرانی که در آن شرکت می  اههای سفارتخانه ها، میهمانی ـ نظارت و کنترل ویژه بر جشن 5

  ـ ملی حیثیت کشور از خارج  در  خود اخالقی ضد هایفعالیت   ـ همکاری جدی با نیروی انتظامی در جهت شناسایی و برخورد با ایرانیان متخلفی که با6

 . نمایندمی  مخدوش  را  کشور مذهبی

 برای رعایت حجاب و شئونات اسالمی توسط گردشگران خارجی در ایران.  ـ توجیه مناسب متقاضیان روادید توریستی7

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

 مستمر بر نحوه رفتار و پوشش خانواده آنها. های ایران و نظارت ـ دقت در گزینش نیروهای متعهد به عنوان سفیر و کارکنان سفارتخانه9

 . ایرانی ـ اسالمی حجاب  و عفاف   های دیگر کشورها جهت رعایت مقررات ـ تذکر الزم به وابستگان سفارتخانه10
  

  



 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  .21

 . سازمان  آن  شاغلین توسط  اسالمی حجاب  رعایت بر   نظارت   و کشور سراسر  در تابعه ادارات   و سازمان حوزة  در عفاف   فرهنگ ترویج   ـ1

  اماکن(  ب  گردشگری، و  سیاحتی خدمات  دفاتر(  الف:  جهت سازمان نظارت  و  فنی استاندارهای تدوین  دفتر توسط اجرایی دستورالعمل تدوین و  تهیه ـ2 

  حجاب  حفظ بر نظارت  تحت  اماکن در عفاف  فرهنگ تعمیم   ظورمن  به...  و( خارجی و داخلی از  اعم)  تاریخی  ها و بناهایی و پذیرایی وابسته،ج( موزه اقامت

 (.حجاب بی  و بدحجاب  افراد ) متخلف مراجعین به  خدمات  ارائة  عدم و  گردشگری و فرهنگی میراث   سازمان کارکنان  توسط اسالمی

ر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز  حیت متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش سازمان اعم از مدیران، متصدیان و شاغلین دفاتـ بررسی صال3

تأمین   اقامتی و پذیرایی، راهنمایان گردشگران و ... توسط حراست سازمان به منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صالحیت بر مسند مشاغل مذکور و 

 ها در این مراکز. قی برای خانواده امنیت اخال 

  به تخلفات مراکز و دفاتر دارای مجوز و معرفی متخلفین به مراجع قضایی.   ـ جلوگیری از ادامه فعالیت مراکز غیرمجاز، رسیدگی4

 ی گردشگران خارجی به منظور رعایت شئونات اسالمی و جلوگیری از اشاعه فرهنگ مبتذل در جامعه . های ویژه ـ نظارت بر گروه 5

 گردشگران خارجی. ـ ایجاد مراکز فروش پوشاک، کاالهای فرهنگی و اماکن اقامتی و پذیرایی برای  6

 ات و بروشورهای توزیعی در بین گردشگران. رسانی در خصوص شئونات اسالمی و فرهنگی با جزو ـ اطالع  7

 های گردشگری. داری و شرط گزینش و بکارگیری راهنمایان گروه های هتل های الزم مرتبط با فرهنگ عفاف و حجاب در دورهآموزش ـ اختصاص  8

 ز فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسالمی. های گردشگری اعزامی به مراکز گردشی خارجی به منظور صیانت ا در مورد گروه ـ سیاستگزاری فرهنگی  9

 های گردشگری به خارج از کشور. ریزی، نظارت و کنترل فرهنگی پیرامون اعزام گروه ـ برنامه  10

 ناطق گردشگری غیراخالقی خارج از کشور. ریزی در خصوص محدودسازی عزیمت گردشگران ایرانی به مراکز و مـ برنامه 11



 وزارت بازرگانی  .22

 های ساده و اسالمی در جهت ایجاد تنوع در الگوهای پوشش اسالمی. ـ حمایت عملی از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک 1

 های مربوطه. ن ـ نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک از طریق سازما 2

 . چادری هایپارچه  تولیدی  واحدهای از  ای ـی یارانه ـ حمایت کامل ـ حت3

 ها و...( از نظر پوشش و بدحجابی. های تجاری، نمایشگاه ها، مجتمع ـ کنترل اماکن تجاری عمومی )شامل فروشگاه 4

 های دست دوم خارجی در کشور. ـ تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس 5

 بر روی پوشاک تولید شده در داخل.  (Brand)های تولیدی جهت نصب نام تجارینامه و ملزم ساختن واحدجرای شیوهـ ا6

 های عرضة لوازم بانوان در مورد حجاب و عفاف. ها، دستگاهرسانی و ارتقاء سطح دانش و بینش واحدهای تولیدی، توزیعی، آرایشگاه ـ اطالع 7

های عرضه البسه و لوازم زنان منطبق با الگوهای ارزشی اسالمی و معرفی واحدهای  های ادواری و نمایشگاه ی جشنوارهـ حمایت همه جانبه از برگزار 8

 نمونه در سطح کشور و خارج از کشور. 

استانداردسازی آن    ماه برای نظارت بهتر بر تولید و توزیع پوشاک و نحوه برخورد با متخلفین واحدهای تولیدی و 3ـ پیشنهاد قوانین مشخص در مدت 9

 انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی. به شورای عالی 

 ها جهت حفظ حریم عفت عمومی. ها و استفاده از مانکن تر مقررات در چیدمان آرایش/ تزیین ویترین ـ اهتمام برای اجرای مناسب 10

 امناسب در تبلیغات تجاری کاال. بندی و عدم استفاده از تصویرهای نـ نظارت بر رعایت اصل عفاف در نوع بسته 11

 ـ تهیه احکام شرعی مرتبط با اسناد و آموزش آن به اصناف توسط وزارت بازرگانی قبل از اخذ مجوز فعالیت. 12

 کنندگان . های لباس ـ ملی و مذهبی ـ جهت ارائه الگوهای اسالمی و سالم به تولید کنندگان و مصرف ـ برگزاری نمایشگاه13
  

  



 وزارت امور اقتصادی و دارایی  .23

 در ممانعت از ورود غیرقانونی پوشاک و محصوالت فرهنگی مغایر با عفت عمومی و شئونات اسالمی با توجه به قوانین مربوطه.  ـ اهتمام بیشتر1

 ها و تابلوهای مروج ضدعفاف نظیر نقاشی، فرش، روزنامه و ... .ها، مانکن ها، عروسک ـ ممنوعیت ورود، تولید و عرضه مجسمه 2

 های دست دوم خارجی. ت عرضه لباس ینی برای ممنوعی ـ تدوین قوان3

 ـ وضع تعرفه گمرکی ویژه بر پوشاک و محصوالت فرهنگی و کاالهای مغایر با عفت عمومی و شئونات اسالمی. 4

با همکاری   ی، پوشاک و ...(کاالهای فرهنگی، مواد غذایی، دارویی، آرایش ـ نظارت دقیق بر واردات و صادرات و ترانزیت )عبور( تمامی کاالها )از جمله  5

 . های ذیربطدستگاه
  
  

  



 وزارت مسکن و شهرسازی .24

  و  عمل  آزادی احساس خانه حریم در هاخانواده  که صورتی به  دینی فرهنگ   با  متناسب معماری  از استفاده  جهت در ساختمانی مقررات   اجرای بر تأکید  ـ1

 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.  1371/ 12/ 14 مورخ  مصوبه موضوع.  کنند آرامش

  در واحدی  وتک خانواری چند آپارتمانی، مجتمع  شهرها، مسکونی  بندیمنطقه   مقررات  و ضوابط  ی عالی شهرسازی و معماری:شورا 1371/ 12/ 14مصوبه  

 . اشراف   عدم  و آفتاب  نورـ تأمین  لحاظ به مسکونی  واحدهای در همسایگی حقوق  حفظ جهت

 لگوبرداری سازندگان. های موفق ساخت و ساز متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی جهت ارفی نمونه ـ مع2

ای طراحی گردد که به هنگام بازشدن، محوطة  های آپارتمانی به گونه خانهها، درب ورودی  ـ رعایت موازین شرعی به لحاظ عدم دید داشتن ورودی خانه 3

 ( در معرض دید نباشد. های نشیمن و هال داخلی خانه )اتاق 

دار شدن اقشار جوان و زنان سرپرست خانوار از طریق مسکن  جهت تأمین تسهیالت الزم برای خانه  های مناسب درها و اجرای برنامهـ تدوین سیاست  4

 استیجاری. 

ها با  طقه با توجه به فرهنگ دینی و حریم خانواده سازی در هر منهای جامع و تفصیلی حدود مربوط به بلند مرتبه ـ رعایت مصوبات مربوط به تهیه نقشه 5

 ها. نهادهای مرتبط با نظارت دقیق شهرداری ها و هماهنگی سازمان 

های شهری  های اخالقی و دینی مالک عمل بوده و همواره در طراحی ـ کوشش در جهت تقویت و ترویج شهرسازی ومعماری اسالمی به طوری که ارزش 6

 منظور گردد. 

  2ی های معماری و شهرسازی ایران )موضوع ماده ل و ارزش کمیسیون معماری و طراحی شهری به منظور یافتن راهکارهایی جهت رعایت اصوـ تشکیل 7

 ( 1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 

ـ احداثی این وزارتخانه ـ به منظور ترویج معارف و  های بزرگ مسکونی  ـ اختصاص واحد مسکونی به ائمة جماعات و طالب علوم دینی در مجتمع 8

 فرهنگ اسالمی. 

مالکین بیش از سه نفر  ی شرح : در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده  این قانون تملک آپارتمان به 8ی ماده ـ پیشنهاد اصالح 9

نین آن  باشد مجمع عمومی مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا خارج انتخاب نمایند هماهنگی نظم و اداره امور ساختمان به نحوی که آسایش ساک

هی مدیر دراین زمینه برای مراجع  شده و از امور خالف قانون، اخالق و شئونات اسالمی جلوگیری به عمل آید به عهدة مدیر ساختمان است و گواتأمین 

یریت و  مد  انتظامی، ضابطین دادگستری و مراجع قضایی معتبر خواهد بود و طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین، وظایف و تعهدات او و امور مربوط به مدت 

 نامة این قانون تعیین خواهد شد. سایر موضوعات مربوطه در آیین 
  

  



 زارت راه و ترابری و .25

 . کشور سراسر در تابعه ادارات  و  وزارتخانه آن   در شاغلین  توسط اسالمی حجاب  رعایت بر نظارت  و  وزارتخانه حوزة  در عفاف   فرهنگ ترویج   ـ1

 های تابعه از قبیل: یک از سازمان  دستورالعمل اجرایی برای هر ـ تهیه و تدوین 2

 ـ سازمان هواپیمایی کشور،  الف  

 آهن جمهوری اسالمی،  ب ـ شرکت راه 

  های کشور؛ به منظور تعمیم فرهنگ عفاف در اماکن تحت پوشش این سازمان. ج( سازمان حمل و نقل و پایانه 

 

در کشور »از قبیل: دفاتر فروش بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس بین شهری،  شرکتها و مؤسسات حمل و نقل ـ بررسی صالحیت متقاضیان تأسیس و افتتاح 3

ها در  مؤسسات خدمات باربری درون و برون شهری« به منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صالحیت در مشاغل مذکور و تأمین امنیت اخالقی خانواده 

 نه مراکز. گواستفاده از امکانات و خدمات این 

گونه مراکزـ اعم از دارای مجوز و فاقد مجوزـ درخصوص  ها و مؤسسات حمل و نقل غیرمجاز، رسیدگی به تخلفات این اندهی شرکت ـ شناسایی و سام4

 عدم رعایت مقررات مصوب، معرفی متخلفین به مراجع ذیصالح و جلوگیری از ادامة فعالیت آنان. 

ی، هوایی، دریایی و ریلی کشور، به منظور تطبیق قوانین موجود در مراکز مذکور با  ها و مؤسسات حمل و نقل زمینـ کنترل و نظارت بر فعالیت شرکت5

 . آنان فعالیت  ادامة از جلوگیری و  ذیصالح  مراجع   به متخلفین معرفی   حجاب، و عفاف  فرهنگ   توسعة زمینة   در  مقررات مصوب 

به ارایة خدمات فرهنگی به مسافران به منظور اشاعة فرهنگ عفاف و    ها و مؤسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلیغیب شرکت ـ تشویق و تر6

 حجاب.

با محوریت عفاف و   رسانیها به همراه نصب تابلوهای راهنما و اطالعها و جاده ها، پایانه آهن، فرودگاههای راه ـ ایجاد مراکز بهداشتی ـ رفاهی در ایستگاه  7

 حجاب.
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های صنفی در خصوص زنان سرپرست خانواده جهت کار آفرینی، خودیاری و بهبود زندگی اقتصادی آنها و جلوگیری از بروز  ـ حمایت از ایجاد تشکل 1

 اخالقی و فرهنگی در آنان.  هایناهنجاری 

های فرهنگی و اجتماعی با همکاری  سرپرست به منظور پیشگیری از بروز آسیب آموزی و تأمین امنیت مالی و جانی زنان بی حرفه ـ توانمندسازی، 2

 ای و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی. سازمان فنی و حرفه 

  مناسب   ریزیبرنامه  و  رسانی اجتماعی و... یب ئل ضداخالقی از لحاظ سن، نوع تخلف، میزان آسبندی افراد مجرم در امر ترویج مساـ تفکیک و اولویت 3

 . ربطذی  هایدستگاه و هازندان  سازمان  همکاری با  اجتماعی سالم زندگی به  آنها بازگشت  و اصالح  برای 

حقق این  وشش سازمان بهزیستی و نظارت شایسته در جهت تها و مراکز تحت پریزی مناسب برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در مهدکودکـ برنامه 4

 امر. 

 های مناسب و منطبق با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی در مراکز تحت پوشش )نظیر مراکز بازپروری و نگهداری زنان و دختران فراری(. گیری از آموزشـ بهره 5
  


