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«مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی» 29

«ابالغیههای نخست وزیری ،ریاست جمهور و مصوبات شوراهای عالی» 95

«مصوبات هیئت وزیران» 101

«مصوبات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری» 127
«مصوبات وزارت کشور» 131

«بخشنامهها و مصوبات قوه قضائیه» 135

«مصوبات ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان» 141
«مصوبات سازمان صدا و سیما» 163

ام���ام در مقابل ی���ک منکر واضحی که به وس���یله پهلوی و
دنبالههای پهلوی در کش���ور به وجود آمده بود ،مثل کوه
ایستاد ،گفت باید حجاب وجود داشته باشد.
آن کاری ک���ه در م�ل�أ انج���ام میگی���رد ،در خیاب���ان انجام
میگیرد ،یک کار عمومی اس���ت ،یک کار اجتماعی اس���ت،
یک تعلیم عمومی اس���ت؛ این ب���رای حکومــتی که به نام
اسالم بر سر کار آمده است تکلیف ایجاد میکند.
ح���رام کوچک و ب���زرگ ندارد؛ آنچه حرام ش���رعی اس���ت
نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیرد.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مداحان اهل بیت (96/12/17)

بر مبنای تعالیم دین مبین اس�لام عفاف و حجاب دس��تور مؤکدی برای زنان و

مردان اس��ت تا با تعدیل عواطف و تمایالت و ایجاد مصونیت حضور فعال در اجتماع
را فارغ از نگاه جنسیتی و بر مبنای برابری بین زن و مرد در کسب دانش و فضایل و

بهرهوری از توانمندیها نهادینه کند.

بدون ترديد رعايت حجاب و پوشش و عفاف يكي از بزرگترين شاخصهاي ارزش

انس��اني و يكي از آشكارترين نشانههای سالمت جوامع اسالمي است .از سوي ديگر

حجاب و حفظ عفت عمومي نه تنها فريضهاي واجب است ،بلكه اهتمام برای رعایت
آن از مصادي��ق دعوت به خير ،امر به مع��روف و نهي از منكر و وظيفهاي همگاني و

متقابل اس��ت كه بر عهدهي مردم نس��بت به يكديگر ،دولت نس��بت به مردم و مردم

نسبت به دولت میباشد .بنابراين تدوين و وضع قوانين در اين راستا عالوه بر استحكام

در پی خواهد داشت.

با پیروزی انقالب اس�لامی ،مصوبات ش��ورای انقالب در جهت گسترش پوشش

اس�لامی به خصوص برای کارکنان دولت اعالم شد و تاکنون قوانین و آییننامههای
متعددی در این زمینه به تصویب رس��یده اس��ت .ش��ورای فرهنگی اجتماعی زنان و

خان��واده نیز در راس��تای وظایف خود مبنی بر سیاس��تگذاری در ام��ور زنان و ایجاد

هماهنگی بین دستگاهها در اجرای مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی ،سیاستها

و اقدامات متعددی را در راستای پیاده نمودن حجاب و عفاف در جامعه تصویب و اجرا

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

و حراست از سالمت ديني ،اخالقي و رواني ،ثمرات و دستاوردهاي نيكويي براي جامعه

نموده اس��ت .از جمله این سیاس��تها میتوان به “اصول و مبانی روشهای اجرایی

گس��ترش فرهنگ عفاف (مص��وب “ ،”)1376راهبردهای گس��ترش فرهنگ عفاف

(مصوب  ”)1384و “آییننامه راهکارهای اجرایی گس��ترش عفاف و حجاب (مصوب

 ”)1384اشاره کرد.
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با توجه به گستردگی قوانین موجود ،امروزه بیشترین مشکل در این زمینه به فقدان

فرهنگسازی و اجرا نشدن صحیح قانون مربوط میشود که باعث بروز معضالتی در
این خصوص شده است.

ش��ورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده به عنوان اولین مرجع سیاستگذار در

ح��وزه مس��ائل زنان و خانواده و با توجه به نقش اثرگ��ذار خود در طالیهداری مباحث

علم��ی و فرهنگی زنان در عرصههای گوناگون بر آن ش��د تا ب��ا گردآوری مجموعه

قوانین و مقررات مربوط به عفاف و حجاب جامعه فرهیخته کشور را نسبت به قوانین

و مقررات و مصوبات موجود در موضوع حجاب و عفاف رهنمون سازد.

در اين مجموعه تنها برگزيدهاي از قوانين و مقررات جمهوري اس�لامي ايران كه

با مقوله عفاف و حجاب و اخالق و عفت عمومي ارتباط مس��تقيم و يا غير مس��تقيم

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

دارد ،طبق تاريخ تصويب و يا ابالغ جمعآوري ،تنظيم و ارائه شده است .به امید آنکه

اندیش��مندان و مس��ئوالن اجرایی با توجه به قوانین الزماالجرا بستر سالمتی ،رشد و

تعالی بیشتر ایران اسالمی را فراهم نمایند.

در پای��ان از همکاری خانمها مهن��از بادران و زهره احدیی��ار جهت تنظیم این

مجموعه تشکر و قدردانی میشود.
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شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
زمستان 96

م
ل
ج
م
ش
ا
«قوانينمصوب س ورياسال ی»

قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به

دولت(مصوب )1360/7/5

....فصل دوم  -انواع جرائم و خطاها

ماده  - ۱۴جرائم و خطاها كه در اين قانون مطرح است چهار قسم است:

 - ۱جرائم سياسي و نظامي.
 - ۲جرائم مالي و اداري.

 – ۳تخلفهاي انضباطي.

 - ۴اعمال خالف اخالق عمومي.

ماده  - ۱۸اعمال خالف اخالق عمومي عبارتست از:
 - ۱اعمال منافي عفت عمومي.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 - ۲تجاهر به فسق و فجور.

 - ۳استعمال مشروبات الكلي و مواد مخدر.

 - ۴اعمال و رفتار خالف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.
 - ۵عدم رعايت حجاب اسالمي.

 - ۶نشر و توزيع نوارهاي مبتذل و يا عكسهاي مستهجن و صور قبيحه.

قانون خط مشی كلي و اصول برنامههاي سازمان صدا و سيماي جمهوري

اسالمي ايران (مصوب )1361/4/17

فصل اول  -اصول کلی:نظر به این که خط حاکم بر صدا و س��یمای جمهوری

اسالمی ایران باید با توجه به اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران و نقش این رسانه

همگانی تعیینشود ،مواد زیر به عنوان اصول عام و کلی خط مشی این سازمان اعالم
میگردد:

ماده  - 1حاکمیت اسالم بر کلیه برنامهها و پرهیز از پخش برنامههایی که مخالف

معيارهاي اسالمي باشد.
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ماده- 2حاکمیت روح انقالب و قانون اساسی بر کلیه برنامهها در شعار استقالل،

آزادي ،جمهوري اسالمي متبلور است.

ماده  - 19در کلیه برنامهها به ویژه اخبار ،مسائلی که حاوی نکات زیر باشد ،قابل

پخش نيست:

ج  -پخش آن موجب فساد اخالق و هتک حرمت جامعه گردد «انالذین یحبون

ان تشیع الفاحشه فیالذین آمنوا»..
مسائل عقیدتی:

ماده  - 21باال بردن س��طح بینش اس�لامی مردم و آش��نا ساختن اقشار مختلف

جامعه با اصول مبانی و احکام اسالم به شیوهای رسا و بدون ابهام.
 برنامههای فرهنگی:

خویش.

ماده-29کوشش در ایجاد محیط مساعد برای تعالی انسان ،رشد فضائلاخالقی،

تزکیهنفس وبسط معنویت در جامعه.
 برنامههای اجتماعی:

ماده  - 43ایجاد زمینه جهت جایگزینی روابط انس��ان س��از اسالمی در جامعه و

تصحیح روابط اجتماعی.

ماده  - 45بیان و تش��ریح مقام واالی زن از دیدگاه اس�لام و شناس��اندن ارزش

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

ماده  - 28تالش در جهت تسریع انقالب فرهنگی و بازگشت به هویت اسالمی

ن زمینهسازی برای
واقعی وی به منظور بازگشت به اصالت اسالمی خویش و همچنی 
از بین بردن ارزشهای کاذب و جایگزینی فضیلتهای اخالقی در خانوادهها و کمک
به تحکیم و انسجام روابط خانوادگی.
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قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و

تحقیقاتی کشور(مصوب ) 1364/12/22

فصل دوم :ماده  -7تخلفات انتظامی و جرائم ش��امل تخلفات انضباطی و اعمال

خالف شرع و اخالق عمومی به قرار زیر است:

 -11اعتی��اد و ارتکاب اعمال خالف اخ�لاق عمومی که موجب هتک و حیثیت و
شئون شغلی است.

 -12ارتکاب اعمال خالف شرع و عدم رعایت حجاب اسالمی.
 -15القاء اندیشههای الحادی و توهین به مقدسات اسالمی.

قانون مطبوعات (مصوب ) 1364/12/22

«ن» والقلم و مايس��طرون ...س��وگند به قلم و آنچه مينويس��ند«.قرآن كريم»

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند ،مگر آنكه مخل به مباني اسالم يا حقوق
عمومي باشند .تفصيل آنرا قانون معين ميكند«.قانون اساسي اصل »۲۴
فصل دوم :رسالت مطبوعات:

ماده  - 2رس��التي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسالمي بر عهده دارد عبارت

است از:

الف  -روش��ن س��اختن افكار عمومي و باال بردن س��طح معلومات و دانش مردم

در يك يا چند زمينه مورد اش��اره در ماده (1ماده ١مطبوعات در این قانون عبارتند از

نش��ریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینههای گوناگون

خبری ،انتقادی،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،کشاورزی ،فرهنگی ،دینی ،علمی ،فنی،
نظامی ،هنری ،ورزشی و نظایر اینها منتشر میشوند).

ب  -پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي بيان شده است.

د  -مبارزه با مظاهر فرهنگ اس��تعماري (اس��راف ،تبذير ،لغو ،تجملپرستي ،اشاعه
ش فضائل اخالقي.
فحشاء و )...و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسالمي و گستر 
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فصل چهارم :حدود مطبوعات

ماده (- ۶اصالحي  )1379/01/30نش��ريات جز در موارد اخالل به مباني و احكام

اسالم و حقوق عمومي و خصوصي كه در اين فصل مشخص ميشوند آزادند.

 - 1نش��ر مطالب الحادي و مخالف موازين اسالمي و ترويج مطالبي كه به اساس

جمهوري اسالمي لطمه وارد كند.

 - 2اش��اعه فحشاء و منكرات و انتش��ار عكسها و تصاوير و مطالب خالف عفت

عمومي.

 - ۵استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوي ،تحقير و توهين
به جنس زن ،تبليغ تشريفات و تجمالت نامشروع و غيرقانونی.

ماده  - 9شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:

الف  -شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:

 -2دارا بودن حداقل  25سال سن.

 -3عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.

 -4عدم اشتهار به فساد اخالق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسالمی

که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

م��اده  - 28انتش��ار عکسها و تصاویر و مطالب خ�لاف عفت عمومی ممنوع و

موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغ و پروانه خواهد بود.

قانونمقرراتانتظامیهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 -1تابعیت ایران.

تحقیقاتی کشور(مصوب ) 1364/12/22

...فصل دوم

ماده  -7تخلفات انتظامی و جرائم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خالف شرع

و اخالق عمومی به قرار زیر است.

 -11اعتی��اد و ارتکاب اعمال خالف اخ�لاق عمومی که موجب هتک و حیثیت و
شئون شغلی است.
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 -12ارتکاب اعمال خالف شرع و عدم رعایت حجاب اسالمی.

 -15القاي اندیشههای الحادی و توهین به مقدسات اسالمی.

ي (مص�وب
گ و ارش�اد اسلام 
ت فرهن� 
ف وزار 
ف و وظاي� 
ن اه�دا 
قان�و 
)1365/12/12

ي تش��كيل
گ و ارش��اد اس�لام 
ت فرهن 
ف زير وزار 
ق اهدا 
ماد ه  -1ب ه منظور تحق 

ميگردد:

ن و تقوي.
س ايما 
ي بر اسا 
ل اخالق 
 -1رشد فضائ 

گ اجانب.
ت جامع ه از نفوذ فرهن 
ي و مصوني 
ل فرهنگ 
 -2استقال 
گ و هنر اسالمي.
 -4روا ج فرهن 

قان�ون نحوه رس�یدگی به تخلفات و مجازات فروش�ندگان لباسهایی که

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

استفاده از آنها در مألعام خالف شرع است و یاعفت عمومی را جریحهدار

میکند(مصوب )1365/12/28

ماده  - 1کس��انی که عالم ًا لباسها و نشانههایی که عالمت مشخصه گروههای

ضد اس�لام یا انقالب اس��ت را تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا د ر مألعام و
انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته میشوند و البسه و اشیاء مذکور در

حکم قاچاق محسوب میشود.

تبصره  -نش��انهای مذهبی اقلیتهای دینی رس��می برای پیروان این ادیان از

شمول این قانون مستثنی است.

ماده  - 2مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروش��ندگان و

استفادهکنندگان البسه و نشانهای مذکور در ماده  1به شرح زیر خواهدبود:
 -1تذکر و ارشاد.

 -2توبیخ و سرزنش.
 -3تهدید.
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 -4تعطیل محل کس��ب به مدت س��ه ماه تا ش��ش ماه در مورد فروشنده و جریمه

نق��دی از  500هزار ریال ت��ا یک میلیون ریال در مورد واردکننده وتولیدکننده10 ،
تا  20ضربه شالق یا جریمه نقدی از  20تا  200هزار ریال در مورد استفادهکننده.

 -5لغو پروانه کس��ب در مورد فروشنده و  20تا  40ضربه شالق یا جریمه نقدی از
 20تا  200هزار ریال در مورد استفادهکننده.

دادگاه با توجه به شرایط و حاالت مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر

مقتضیات ،مجرم را به یکی از مجازاتهای مذکور محکوم مینماید.

تبصره  - 1دادگاه ،تولیدکننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخصوص و انطباق آن

با ضوابط اسالمی مینماید.

تبصره  - 2در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد عالوه بر یکی از مجازاتهای

 -1انفصال موقت تا دو سال.

 -2اخراج و انفصال از خدمات دولتی.

 -3محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانهها و شرکتها و نهادها
و ارگانهای دولتی و عمومی.

ماده  - 3دستفروش��انی که به توزیع و فروش البس��ه و نش��انهای موضوع ماده 1

میپردازند مجرم شناخته میش��وند و برای بار اول کاالهایی که دراختیار دارند ضبط و
طبق بند الف ماده  2عمل میشود ،در صورت تکرار جرم بار اول دویست و پنجاه هزار

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

فوق به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود:

تا پانصد هزار ریال و دفعات بعد پانصد هزارریال تا یک میلیون ریال جریمه خواهند شد.

ماده  - 4کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خالف شرع

و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد ،توقیف وخارج از نوبت در دادگاه
صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده  2محکوم میگردند.
ماده  - 5فیلم و عکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده 104

قانون مجازات اسالمی معدوم خواهد شد.
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تبصره  - 1وس��ائل ضبط و تکثیر نوار (ویدئو ،وس��ایل تکثیر نوار )...پس از پاک

ط دادستان در اختیار
کردن صدا و تصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط میشود و توس 

دولت قرار میگیرد تا مطابق آییننامهای که به تصویب هیأت دولت میرسد در اختیار
مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی قرار گیرد.

تبصره  - 2اشیا موضوع این ماده که مصارف علمی و آموزشی دارند ،در صورتی

که توسط سازمانهای علمی و آموزشی رسمی کشور وارد یا تهیهشوند و مورد استفاده
قرار گیرند ،از حکم این ماده مستثنی هستند.

ماده  - 6در کلیه مواردی که به موجب این قانون تخلفات توسط شرکتها یا سایر

س��ازمانها و یا بنگاههایی صورت گرفته است که دارای شخصیتحقوقی میباشند

مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی مجرم محسوب میشود .و به حبس از 1

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

سال تا  3سال محکوم میشود .در موردمؤسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسئول

عالوه بر حبس از خدمت نیز منفصل میشود.
تبصره  -در صورتی که چند نفر مشترک ًا شرکت یا سازمان و یا بنگاه و نظیر اینها
را اداره نمایند ،هر یک از آنها به مجازات فوق محکوم میگردد.

ماده  - 7رس��یدگی به جرائم موضوع این قانون در صالحیت دادگاههای انقالب

اسالمی است.

ماده  - 8آییننامه اجرایی این قانون با پیش��نهاد شورای عالی قضایی به تصویب

هیأت دولت خواهد رسید.

قان�ون اصالح تبصره  2ماده  14قانون تأس�يس ش�ركت مخابرات ايران

(مصوب )1366/4/9

ماده  14قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350

ماده واحده  -تبصره  2ماده  14قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران به شرح زیر

اصالح میشود:
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تبصره  - 2هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را ،وسیله مزاحمت دیگری قرار
ل پس از کش��ف،
دهد ،یا با عمد و س��وء نیت ارتباط دیگری را مختل کند ،برای بار او 
ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم
پرداخت هزینههای مربوطه خواهد بود .برای بار دومپس از کشف ،ارتباط تلفنی او به
مدت س��ه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و
پرداخت هزینههای مربوطه خواهدبود .و برای بار سوم ،شرکت ارتباط تلفنی وی را به
طور دائم قطع و اقدام به جمعآوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوط به مشترک
را پس از تسوی ه حساب مسترد خواهد نمود.
قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب )1372/9/7

قان�ون ممنوعی�ت ب�ه کارگی�ری تجهی�زات دریاف�ت از ماهواره(مص�وب
) 1373/11/23

ماده  - 4کلیه دس��تگاههای فرهنگی کش��ور موظفاند اثرات مخرب استفاده از

برنامههای منحرفکننده را در جامعه تبیین نمایند.

ماده  - 5سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (مؤسسه رسانههای

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

فصل دوم  -تخلفات اداری
ماده  - 8تخلفات اداری به قرار زیر است:
 -1اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداری.
 -20رعایت نکردن حجاب اسالمی.
 -21رعایت نکردن شئون و شعایر اسالمی.

تصویری) میتوانند نسبت به ضبط و پخش آن دسته ازبرنامههای ماهواره که مغایر

با ارزشهای و مبانی فرهنگ اسالمی و ملی نباشد اقدام نمایند.
ماده  - 10وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی با همکاری وزارت پست و تلگراف و
تلفن و س��ازمانهای ذیربط موظفاند با اس��تفاده از اهرمهای حقوقی وبینالمللی در
جهت حراست از مرزهای فرهنگی کشور و حفظ کیان خانواده علیه برنامههای مخرب
و مبتذل ماهواره اقدام الزم را انجام دهند.
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قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش(مصوب )1374/6/14

ماده  - 2ضوابط عمومی گزینش اخالقی ،اعتقادی و سیاسی کارکنان آموزش و

پرورش ،مدارس غیر انتفاعی ،س��ازمانها و ش��رکتهای تابعه اعم ا ز داوطلبان مراکز
تربی��ت معلم ،دانشس��رای تربیتمعلم ،تعهد دبیری ،متعهدین خدمت و اس��تخدام و
اش��تغال ،بورس��یههای داخل و خارج ،اعزام مأمورینثابت ،مأمورین و منتقلین س��ایر

دس��تگاهها برای مش��اغل آموزشی و غیر آموزش��ی ،عالوه بر داشتن شرایط عمومی
استخدام( ،صالحیت علمی و توانائیجسمی و روانی) ،به قرار ذیل است:

مصرح در قانون اساسی
 -1اعتقاد به دین مبین اس�لام و یا یکی از ادیان رس��می ّ

جمهوری اسالمی ایران.

 -2التزام عملی به احکام اسالم.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 -4عدم اشتهار به فساد اخالقی و تجاهر به فسق.

تبص��ره  - 2ایثارگران در گزینش دارای اولویت میباش��ند ودر موارد محدودیت

ظرفی��ت و کثرت تقاضا ،مالکهای تقدم (مانن��د مناطق محروم ،فعالیتدر نهادهای
انقالب ،ش��رکت در نماز جمعه و جماعات ،پوشش چادر برای خواهران) نیز نسبت به

داوطلبان اعمال میگردد.

ماده  - 10هستههای گزینش وظایف ذیل را زیر نظر هیأت مرکزی به عهده دارند:

 -2بررس��ی و تعیین صالحیت اخالقی ،اعتقادی ،سیاس��ی متقاضیان مشمول این

قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (به تحصیل یااستخدام).

 -3تأیید صالحیت کارکنان هسته.

ماده  - 13کارگزاران گزینش میباید عالوه بر ضوابط مندرج در ماده  2این قانون

دارای شرایط زیر نیز باشند:

الف  -ش��رایط مقرر در فرم��ان  1361.10.15حضرت امام خمین��ی (ره) :صالح،

متعهد ،عاقل ،صاحب اخالق کریمه ،فاضل ،متوجه به مس��ائل روزباشند و تنگنظر،
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تندخو ،مسامحهکار و سهلانگار نباشند.

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازاته�اي بازدارنده)

(مصوب )1375/3/2

فصل هجدهم  -جرائم ضد عفت و اخالق عمومي

ماده  - 637هر گاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد ،مرتكب روابط

نامش��روع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعهشوند ،به شالق تا

نود و نه ضربه محكوم خواهند ش��د و اگر عمل با عنف و اكراه باش��د فقط اكراهكننده

تعزير ميشود.

ماده  - 638هر كس علن ًا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي

نمايد ،عالوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ()74ضربه شالق محكوم

ميگردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نميباشد
شالق محكوم خواهد شد.

تبصره  -زناني كه بدون حجاب ش��رعي در معابر و انظار عمومي ظاهر ش��وند به

حب��س از ده روز ت��ا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاينقدي محكوم

خواهند شد.

ماده  - 639افراد زير به حبس از يك تا ده س��ال محكوم ميشوند و در مورد بند

“الف” عالوه بر مجازات مقرر ،محل مربوطه به طور موقت با نظردادگاه بسته خواهد
شد:

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

ولي عفت عمومي را جريحهدار نمايد فقط بهحبس از ده روز تا دو ماه يا تا ( )74ضربه

الف  -كسي كه مركز فساد يا فحشاء داير يا اداره كند

ب  -كس��ي كه مردم را به فساد يا فحشاء تش��ويق نموده يا موجبات آن را فراهم
نمايد.

تبصره  -هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد عالوه بر مجازات مذكور

به حد قوادي نيز محكوم ميگردد.
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قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقالب (در امور کیفری) (مصوب

) 1378/06/28

ماده  - 188محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه:

 - 1اعمال منافي عفت و جرائمي كه بر خالف اخالق حسنه است.
 - 2امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين.

 - 3علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد.

تبصره (- ۱اصالحي  )1385/3/24منظور از علني بودن محاكمه ،عدم ايجاد مانع

جهت حضور افراد در جلس��ات رسيدگي است .خبرنگاران رسانهها ميتوانند با حضور
در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي

كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

نمايند .تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است.

قانون آئین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)(مصوب

)1379/1/21

ماده  - 6عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خالف اخالق حسنه که

مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

قانون ساماندهی مد و لباس(مصوب ) 1385/10/12

ماده  - 1به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی  -اسالمی،ارجنهادن،

تبیی��ن ،تثبیت و ترویج الگوه��ای بومی و ملی ،هدایت بازار تولید و عرضه البس��ه و

پوش��اک براس��اس طرحها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغی��ب عموم مردم به
پرهی��ز از انتخاب و مصرف الگوه��ای بیگانه و غیرمأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی،

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است جهت پیریزی ساختار مدیریتی موضوع
این قانون ،کارگروهی( کمیتهای) متشکل از یک نفر نماینده تاماالختیار از هرکدام از

وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسالمی ،آموزش و پرورش ،بازرگانی و صنایع و معادن
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و س��ازمانهای صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و مدیریت و برنامهریزی کشور

و سه نفر از نمایندگان صنوف ذیربط (طراحان و تولیدکنندگان)و یک نفر نماینده از
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر تشکیل دهد.

تبصره -مصوبات این کارگروه (کمیته) پس از امضاء و ابالغ وزیر فرهنگ و ارشاد

اسالمی قابل اجرا خواهد بود.

ماده  - 2وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و س��ازمان صدا و سیمای جمهوری

اسالمی ایران مکلفاند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی
مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تأیید کارگروه(کمیته) یادشده در ماده ()1
این قانون را تشویق و ترغیب و تبلیغ نمایند و در جهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر

با فرهنگ ایرانی -اسالمی اهتمام جدی بورزند.

ماده  - 3وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی

بینالمللی با محوریت معرفی نمادها والگوهای پارچه و لباس ایرانی -اسالمی برگزارنماید.

ماده  - 4طرحها و الگوهای تولیدش��ده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی-

اس�لامی مش��مول حمایت قانونی حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و
مالکیت صنعتی خواهد بود.

ماده  - 5وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و

فروش پارچهها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی  -اسالمی ،نمایشگاههای عرضه
فصلی مد لباس و پوشاک برگزار نماید.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

جهت تبادل فرهنگی ملل مس��لمان ،موزه ،نمایشگاه و جشنوارههای ملی ،منطقهای و

ماده  - 6وزارت بازرگانی مکلف اس��ت برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت

قانون مقررات صادرات و واردات مصوب س��ال  1372و اصالحات بعدی آن ،عوارض

گمرک��ی ،بر واردات تجاری پوش��اک و پارچههای خارجی وض��ع نماید به نحوی که
امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم گردد.

م��اده  - 7وزارتخانهه��ای تعاون ،کار و امور اجتماع��ی و صنایع و معادن مکلفاند

در تأس��یس تعاونی ،اعطاي مجوز فعالیت و اس��تفاده از تس��هیالت دولتی ،طراحان و
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تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی  -اسالمی را در اولویت قرار دهند.

تبصره  - 1تعیین شرایط استفاده از تسهیالت و مزایای دولتی و مشموالن آن به

عهده کارگروه (کمیته) یادشده در ماده ( )1این قانون خواهد بود.

تبصره - 2بانکها ملزم هستند که دراعطاي تسهیالت بانکی و وامهای خوداشتغالی،

متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.

ماده  - 8وزارت بازرگانی موظف اس��ت تمهیدات و اقدامات حمایتی الزم را برای

تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس اعمال نماید.

ماده  - 9کلیه دس��تگاههایدولتی مکلفاند از بودجهسنواتی ردیفهای خدماتی

رفاهی خود ،جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی -اسالمی
تسهیالت خرید پارچه و لباسهای مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

ماده  -10وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارش��اد اس�لامی

موظفاند نسبت به حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و رسالههای تخصصی مشمول این
قانون اقدام الزم بهعمل آورند.

ماده  - 11آئیننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت فرهنگ و

ارشاد اسالمی با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط تهیه و بهتصویب هیأت

وزیران خواهد رسید.

قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتیو عالئم تجاری ( مصوب)1386/8/7

فصل اول -اختراعات

ماده  - 4موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است:

و  -اختراعات��ی ک��ه بهرهبرداری از آنها خالف موازین ش��رعی یا نظم عمومی و

اخالقحسنه باشد.

فصل دوم -طرحهای صنعتی

ماده  - 32عالمت درموارد زیر قابل ثبت نیست:
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ب  -خالف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخالق حسنه باشد.

ماده  - 46اس��م ی��ا عنوانی که ماهیت یا طریقه اس��تفاده از آن برخالف موازین

ش��رعی یا نظم عمومی یا اخالق حس��نه باش��د و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا

عمومی را نس��بت به ماهیت مؤسسهای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است،

نمیتواند به عنوان یک نام تجارتی به کار رود.

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر
مجاز مینمایند (مصوب ) 1386/10/16

ماده  - 1هر ش��خصی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی آثار س��معی و

بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز نماید و یا موجب تضییع حقوقصاحبان اثر شود،

اعم از جعل برچس��ب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی الصاق شده بر روی نوار
و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاس��ت نواردارای برچس��ب و نظایر آن ،بر حسب

خسارت مالی است درصورت مطالبه به صاحبان اثر به جریمه نقدی از دو میلیون ریال
تا بیست میلیون ریال محکوم میشود.

تبصره  -در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه میتواند نظر کارشناسی وزارت

فرهنگ و ارشاد اسالمی را مالک عمل قرار دهد.

م��اده  - 2هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید ،توزیع ،تکثیر و عرضه نوارهای

صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی دارد .متخلفین از
این امر به جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم خواهند شد.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

مورد عالوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب

تبص��ره  - 1نیروهای انتظامی موظفاند ضمن ممانعت از فعالیت این گونه افراد و

ن قضایی اقدام نمایند.
مراکز نسبت به پلمب این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازی 
تبصره  - 2در خصوص ش��خصیتهای حقوقی ،باالترین مقام اجرایی تصمیمگیر

مسئول خواهد بود.

ماده  - 3عوامل تولید ،توزیع ،تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز اعم

از این که عوامل مذکور مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی داشته باشند
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و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای محصول حسب مورد عالوه بر ابطال مجوز

به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل محکو م خواهند شد:

الف  -عوامل اصلی تولید ،تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در

مرتبه اول به یک تا س��ه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه ویکصد میلیون ریال
جریم��ه نق��دی و در صورت تکرار به  2تا  5س��ال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و

دویس��ت میلیون ریال محکوم خواهند ش��د و در هرحال چنانچه از مصادیق افس��اد

فیاالرض شناخته شود به مجازات آن محکوم میگردند.

تبصره  - 5آثار سمعی و بصری “مستهجن” به آثاری گفته میشود که محتوای

آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزشجنسی باشد.

ب  -تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتهای شو و نمایشهای مبتذل

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

در مرتبه اول به س��ه ماه تا یک س��ال حبس و یا دو میلیون ریال تا د ه میلیون ریال

جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک س��ال تا س��ه سال حبس و یا پنج میلیون
ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار ب ه سه تا ده سال حبس و یا

ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا

به مراتب به عنوان تعزیر محکوم میشوند.

تبصره  - 1آثار سمعی و بصری “مبتذل” به آثاری اطالق میگردد که دارای صحنهها

و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخالقاسالمی را تبلیغ و نتیجهگیری کند.

تبصره  - 2دارندگان نوارها و دیسکتهای مستهجن و مبتذل موضوع این قانون

ت و نوارها محکوم
به جزای نقدی از پانصد هزار تا پنج میلیون ریال و نیز ضبط تجهیزا 
خواهند شد .ضمن ًا الزم است نوارها و دیسکتهای مکشوفه امحاء گردد.

تبصره  - 3اس��تفاده از صغار ب��رای نگهداری ،نمایش ،عرض��ه ،فروش و تکثیر

نواره��ای غیر مجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهایمقرره برای

عامل خواهد بود.
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ماده  - 4رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صالحیت دادگاههای

انقالب است.

ماده  - 5کلیه وس��ایل و تجهیزات مربوطه که بر اساس این قانون از محکومین

ضبط میگردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تحویل میشود و درخصوص وسایل

و تجهیزات تحمیل ش��ده از س��وی مراجع ذیصالح در شهرستانها نیز به همین نحو

عمل میشود.

قانون جرائم رایانهای (مصوب ) 1388/3/5

بخش یکم ـ جرائم و مجازاتها

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخالق عمومی

ماده14ـ هرکس به وس��یله س��امانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده

ذخیره یا نگهداری کند ،به حبس از نود و یک روز تا دو س��ال یا جزای نقدی از پنج

میلی��ون ( )5.000.000ریال تا چهل میلی��ون ( )40.000.000ریال یا هر دو مجازات

محکوم خواهد شد.

تبص��ره1ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به

حداقل یکی از مجازاتهای فوق میشود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطالق میگردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

تبصره2ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود ،مرتکب به یک

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

محتویات مستهجن را منتشر ،توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا

میلی��ون ( )1.000.000ریال تا پنج میلی��ون ( )5.000.000ریال جزای نقدی محکوم

خواهد شد.

تبصره3ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا

به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فیاالرض شناخته نشود ،به حداکثر

هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
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تبصره4ـ محتویات مستهجن به تصویر ،صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی

اطالق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل

جنسی انسان است.

ماده15ـ هرکس از طریق س��امانههای رایانهای ی��ا مخابراتی یا حاملهای داده

مرتکب اعمال زیر شود ،به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دس��تیابی افراد به محتویات مس��تهجن ،آنها را تحریک،

ترغیب ،تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا ش��یوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده
یا آموزش دهد ،به حبس از نود و یک روز تا یک س��ال یا جزای نقدی از پنج میلیون

( )5.000.000ریال تا بیس��ت میلیون ( )20.000.000ریال یا هر دو مجازات محکوم

خواهد شد .ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

میلیون ( )2.000.000ریال تا پنج میلیون ( )5.000.000ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان

یا خودکش��ی یا انحرافات جنس��ی یا اعمال خشونتآمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا
دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد،

به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ( )5.000.000ریال

تا بیست میلیون ( )20.000.000ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود.

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده ( )14ش��امل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که

ب��رای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقالیی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا
توزیع یا انتشار یا معامله میشود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده16ـ هرکس به وس��یله س��امانههای رایانهای ی��ا مخابراتی ،فیلم یا صوت یا

تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف
منتش��ر کند ،به نحوی که عرف ًا موجب هتک حیثیت او ش��ود ،به حبس از نود و یک
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روز ت��ا دو س��ال یا جزای نقدی از پن��ج میلیون ( )5.000.000ری��ال تا چهل میلیون

( )40.000.000ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد ،مرتکب به حداکثر هر

دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده17ـ هر کس به وس��یله س��امانههای رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا

فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اس��رار دیگری را ب��دون رضایت او جز در موارد قانونی
منتش��ر کند یا دس��ترس دیگران قرار دهد ،به نحوی که منجر به ضرر یا عرف ًا موجب

هتک حیثیت او ش��ود ،به حبس از نود و یک روز تا دو س��ال ی��ا جزای نقدی از پنج

میلی��ون ( )5.000.000ریال تا چهل میلی��ون ( )40.000.000ریال یا هر دو مجازات

محکوم خواهدشد.

ماده  -16ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده میشود؛

عهدهدار وظایف زیر است:
-1
-2
-3

 -11پیگیری مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در

خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

قانون حمایت از آمران و ناهیان از منکر (مصوب)1394 /3/19
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«مصوباتشورایعالیانقالبفرهنگی»

نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب )1391/12/15

راهبرد کالن  :5طراحی و نهادینهس��ازی آداب و سبک زندگی اسالمی-ایرانی در

زمینهه��ای خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر تقوای الهی و با الهام از س��یره معصومین

(علیهم السالم)

راهبردهای ملی

 .4تبیین و نهادینه س��ازی فرهنگ عفاف ،پوشش و حجاب اسالمی در مناسبات

و ارتباطات اجتماعی.

نقشه جامع علمی کشور( مصوب جلسات  622-679تاريخ -1389/2/21
)1389/10/14

راهب��رد کالن :5نهادینهکردن نگرش اس�لامی به علم و تس��ریع در فرایندهای

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

اسالمی شدن نهادهای آموزشی و پژوهشی.
راهبردهای ملی

 .4ارتقای سطح آگاهی و اعتقاد و رفتار اسالمی در فعاالن و نهادهای عرصه علم

و فناوری و اسالمی شدن نمادها در مؤسسات آموزشی و پژوهشی.

راهبرد کالن  :6تحول و نوس��ازی نظام تعلیم و تربیت اعم از آموزش و پرورش و

آموزش عالی به منظور انطباق با مبانی تعلیم و تربیت اس�لامی و تحقق اهداف کالن

نقشه.

راهبرد ملی

 .7تحول در نگرشها و روشها و محتواهای آموزش��ی بر اس��اس جهانبینی و

تعلیم و تربیت اس�لامی به منظور ارتقای تواناییها و تقویت تفکر منطقی و خالق و

جستوجوگر در دانشآموزان و دانشجویان منطبق با آموزههای اسالمی در زمینههای
فردی و خانوادگی و اجتماعی.
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سند دانشگاه اسالمی (مصوب جلسه  ۷۳۵مورخ )1392/4/25

اصل دوم :اصول و مباني

 )۱حاكميت اصول اعتقادي ،احكام و اخالق اسالمي در تمامي ابعاد دانشگاه(نهادينه
سازى اصول ،معارف ،شريعت و اخالق اسالمي و توجه به فرهنگ امامت ،واليت و

انتظار در تمامى ابعاد دانشگاه اسالمى)

 )4تق��دم تزكيه بر تعليم (اولويت دادن به تربي��ت و تهذيب روحي و تعالي معنوي

سرمايه انساني دانشگاه و محوريت داشتن تزكيه در محتواي آموزشي و پژوهشي و
تنظيم ساختارهاي دانشگاه)

 )۱۳اعتالي فرهنگى فضاي عمومي دانشگاه (انضباط بخشى و اعتالى فرهنگى-

تربيتى فضاى عمومى دانشگاهها و رعايت شئونات محيط علمى و تعظيم شعائر در
راهبرد :14

ف و حجاب ،ساماندهی فضای عمومیدانشگاهها و حفظ
گ عفا 
نهادینهسازی فرهن 

شئون محیط علمی دانشگاه.
اقدامات:

 -۱۴-۱گس��ترش فرهنگ عفاف و حج��اب با تأکید براج��رای ضوابط ،تکمیل و
متناسب سازی آن با مقتضیات دانشگاهی و مراکز آموزشی و نظارت بر ُحسن اجرا.

 -۱۴-۲ایج��اد س��ازوکار ترویج ،اج��را و بروزرس��انی طرح انطب��اق و بازنگری و

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

دانشگاهها براساس فرهنگ اسالمى)

کارآمدس��ازی ش��اخصها و مراعات اصول آن در فرایند اعتباربخشی بیمارستانها

و مراکز بهداشتی.

 -۱۴-۳اجرای دقیق و بهروزرس��انی اس��تانداردها و آییننامههای پوش��ش و رفتار
حرفهای در محیطهای آموزش و درمان دولتی و غیر دولتی.

 -۱۴-۴حماي��ت از پژوهشها و فعاليتهاي علم��ي و كاربردي در زمينه عفاف و
حجاب در دانشگاهها.
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 -۱۴-۵تش��ويق دانش��گاهيان فع��ال داراي ن��وآوري و ابتكار در جه��ت ترويج و

زمينهسازي فرهنگ عفاف و حجاب.

 -۱۴-۶بازنگري و بهس��ازی در طراحي فضاها و بهینه س��ازي خدمات دانشگاه با

هدف كاهش اختالط غيرضروري دختر و پسر.

 -۱۴-۷بهس��ازی محیطهای درمانی بر اساس معماری اسالمی -ایرانی به منظور

ارتقای سالمت معنوی.

 -۱۴-۸ترغيب و حمايت از تأسيس و گسترش دانشگاههاي ويژه دختران و پسران

با رعايت عدالت و كيفيت آموزشي و حق انتخاب داوطلبانه خانوادهها.

 -۱۴-۹تبیین و تدوین منشور حقوق بیمار و تکریم آن در فرایند آموزش و درمان

و رعایت احکام شرعی و آداب اسالمی.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 -۱۴-۱۰اس��تفاده از فرصتهاي متون درس��ي مرتبط ،جهت تبيين فلسفه ،ارزش و
موازين شرعي حجاب و عفاف با تأكيد بر نتايج فردي و اجتماعي در محيط دانشگاه.

 -۱۴-۱۱حمايت از طراحي ،توليد ،تأمين و دسترس��ي آسان به پوشش متناسب با
ارزشهاي اسالمي جهت توسعه فرهنگ عفاف و حجاب.

 -۱۴-۱۲تبيين آثار مثبت و سازنده حجاب و عفاف در رشد علمي و اخالقي جامعه
در جهت اقناع جوانان دانش��جو و درونيسازي حجاب و آگاهي بخشي در مورد آثار

و پيامدهاي منفي ترويج اخالق جنسي غربي.

 -۱۴-۱۳ایجاد س��ازوکار اثربخش جهت ترویج و توسعه فرهنگ امر به معروف و
نهی از منکر متناسب با شئونات دانشگاه اسالمی.

 -۱۴-۱۴س��اماندهی و سیاس��تگذاری فرایند جذب دانشجویان مستعد ،ارزشی و
محجبه خارجی بهویژه از جهان اسالم و ارتقای وضعیت فرهنگی و سیاسی آنان.
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س�ند تح�ول بنیادی�ن آم�وزش و پ�رورش (مص�وب جلس�ه  704مورخ
)1390/10/6

هدفهای عملیاتی و راهکارها

 .3ترویج و تعمیق فرهنگ حیا ،عفاف و حجاب متناسب با قابلیتها و ظرفیتهای

نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی

آيين نامه گزينش اخالقي داوطلبان ورود به دانشگاهها (مصوب 1363/11/9

و )1363/11/16

الف-داوطلبانی حق ورود به دانش��گاهها را دارند که عالوه بر قبولی در امتحانات

کنکور شرایط ذیل در مورد آنان احراز شده باشد.

 - 1تد ّین به دین اسالم یا یکی دیگر از ادیان آسمانی.

حق تفتیش و تحقیق در عقاید آنان را ندارد.

تبصره  - 2هر گاه داوطلبی در هنگام ورود به دانشگاه مدعی مسلمانی یا متدین

بودن به یکی از ادیان آسمانی دیگر گردید ،ادعای او پذیرفته خواهد شدمگر اینکه در

یک محکمه صالح رسمی خالف آن ثابت شود که در آن صورت از شخص مزبور حق

تحصیل (و اگر وارد دانشگاه شده باشد ،حق ادامهتحصیل) سلب خواهد شد( .مصوب

 ،1365/2/16جلسه  67شوراي عالي انقالب فرهنگي).

 - 2عدم مبارزه با نظام جمهوری اس�لامی ای��ران (اعم از اینکه به صورت فعالیت

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

تبصره  - 1مالک تد ّین داوطلبان ادعای خود ایشان است و هیچکس خودسرانه

سیاس��ی باش��د یا نظامی) (مصوب  ،1365/4/10مصوب جلس��ه  75شوراي عالي
انقالب فرهنگي).
تبصره  -مالک عدم مبارزه حال فعلی داوطلب ورود به دانشگاه است و در صورتی
که در گذش��ته سابقه مبارزه سیاس��ی یا نظامی با جمهوری اسالمیایران داشته باشد
پذیرش او به دانشگاه مشروط است به احراز توبه وی.
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 - 3عدم اشتهار به فساد اخالقی و بیبند و باری (فحشاء و تهتک).

تبصره  -مالک عدم اشتهار حال فعلی داوطلب است و در صورتی که در گذشته

به فس��اد اخالقی (فحشاء) اشتهار داشته باشد پذیرش وی مشروط است بهاحراز توبه

وی( .مصوب ،1365/4/10مصوب جلسه  75شوراي عالي انقالب فرهنگي)
ب  -روش گزینش

 -1در سؤاالت علمی (کنکور) سؤاالت عقیدتی و سیاسی و اخالقی منظور میشود
و داوطلبان باید در پاسخ به این سؤاالت نمره قبولی کسب کردهباشند.

 - 2در م��ورد س��وابق سیاس��ی و اخالقی داوطلبان بای��د از نهادهایی چون وزارت
ت اطالعات کتب ًا
آموزش و پرورش و دادس��تانی عمومی و دادس��رای انقالب و وزار 
استعالم شود پس از اعالم نتیجه کنکور ،در روزنامهها میتوان اعالن کرد که چند

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

نفر به دلیل مسائل اخالقی و سوابق سوء مردود شدهاند.
ق داوطلبان
 -نحو ه استعال م سواب 

س از ثبتنا م و اسامی
ن ورود ب ه دانشگا ه بالفاصل ه پ 
ت کلی ه داوطلبا 
 -1مش��خصا 

ط الزم
ی استعال م و احراز شرای 
ی باید برا 
ن بعالو ه  10تا  15درصد اضاف 
قبولشدگا 

ن شد ه است) ب ه مراکز پنجگان ه ذیل
ی تعیی 
ب فرهنگ 
ی انقال 
ط شورای عال 
(ک ه توس 
ل شود:
ارسا 

ن ب ه بخشهای
ن سا ل آخر دبیرستا 
ی دانشآموزا 
ش (اس��ام 
ش و پرور 
ت آموز 
 -1وزار 

ی ک ه مشهور ب ه فساد
ش آموز 
ش فرستاده میشود تا هر دان 
ش و پرور 
مربوط ه در آموز 
ت قب ً
ش رسانده شود.
ی شود و ب ه اطال ع کمیت ه گزین 
ال شناسای 
ی و غیره اس 
اخالق 
ت اطالعات.
 -2وزار 

ی انقالب.
 -3دادستان 

ی عمومی.
 -4دادسرا 

ی قبل.
ط ب ه کنکور سالها 
ق مربو 
 -5مرکز اسناد تحقی 
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ی ارائ ه ندادند ورود
ش منف 
ی گ��زار 
ق در مورد داوطلب 
 -2ه��رگا ه مراکز پنجگان ه فو 

ی از منبع
ی مستند 
ش منف 
ن ک ه گزار 
ت مگر ای 
ب مزبور ب ه دانشگا ه بالمان ع اس 
داوطل 
ل شد ه باشد.
ی واص 
ق دیگر دربار ه و 
موث 

ی باش��ند (خوا ه از مراکز پنجگانه
ش منف 
ک گزار 
لی 
ی حداق 
ی ک ه دارا 
 -3داوطلبان�� 
ک موجود ب ه هیأت
ن باید همرا ه ب��ا مدار 
ق دیگر) پروند ه ایش��ا 
ق یا از منب ع موث 
ف��و 

ت از ورود چنین
ی در مورد ورود یا ممانع 
ش فرس��تاد ه شود .حک م نهای 
ی گزین 
مرکز 

ی هیأت
ط قاض 
ش توس 
ی گزین 
ت مرکز 
ی هیأ 
س از بررس 
ی ب ه دانشگا ه باید پ 
داوطلبان 
صادر شود.

ل آییننامه.
د -شمو 

ش و پرورش) و همچنین
ت آموز 
ی وزار 
ل گردید ه (بج��ا 
س فارغالتحصی 
مقط ع لیس��ان 

ل خواهد آمد.
ق به عم 
ل داشتهاند) تحقی 
ی ک ه اشتغا 
ن (در صورت 
ل کار داوطلبا 
مح 

آئين نامه حفظ حدود و آداب اسلامي در دانش�گاهها و مؤسسات آموزش

عالي (مصوب جلسات  ۱۱۷-۱۱۶-۱۱۴و  ۱۲۱مورخ 6۶/۳/2۶ -6۶/۵/۶

–  66/2/4و ) 6۶/۵/۶

فصل اول -حفظ حدود و اخالق اسالمي در برخوردها و معاشرتها

 -۱دانشجويان زن و مرد الزم است در كالسهاي درس در دو رديف جداگانه بنشينند.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

ی ارشد است .در
ی و کارشناس 
ی و کارشناس�� 
ی کاردان 
ص دورهها 
ن آییننام ه خا 
ای 
ب قب ً
ال در
ی ک ه داوطل 
ی ارشد ناپیوست ه از دانشگاه 
ی کارشناس�� 
ن دورهها 
مورد داوطلبا 

تبصره هرگاه در دانش��گاهي جدا كردن كالسهاي مخصوص زنان و مردان ميسر

باشد و مشكلي از لحاظ بودجه و كيفيت تحصيل به وجود نياورد كالسها بايد جدا باشد.
 - ۲در بيمارس��تانهاي آموزش��ي بايد كوشش شود كه بتدريج بخشهاي بيماران

زن و مرد از يكديگر جدا باش��د و همچنين هر جا ميس��ر است در اتاقهاي عمل از
اختالط زن و مرد خودداري ش��ود و حتي المقدور از كادر پرستاري زن براي زنان و
مرد براي مردان استفاده شود و مسائل شرعي رعايت گردد.
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 - ۳در آزمايش��گاهها و بخشه��اي تزريقات هرگاه براي تزريق و پانس��مان ،هم

متخص��ص مرد بود و هم متخصص زن ،از متخص��ص مرد براي بيماران مرد و از

متخصص زن براي بيماران زن استفاده شود.

 - ۴در محلهاي تردد و نصب اعالنات در دانش��گاهها ،هرگاه احتمال ازدحام رود،
بايد محلهاي جداگانه براي زنان و مردان در نظر گرفته شود.

 - ۵الزم اس��ت كه دانش��جويان زن و مرد از آزمايشگاهها و كارگاهها و سالنهاي
تشريح و اتاق كامپيوتر و غيره حتي المقدور در نوبتهاي خاص و به طور جداگانه
استفاده كنند.

 – ۶سالنهاي طراحي و مدل (آتليهها) و خود مدلها بايد منطبق با شئون اسالمي

باشد و محيط كار حتي المقدور براي زنان و مردان جدا باشد.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 -۷دانش��جويان زن و م��رد الزم اس��ت در گروهه��اي مجزا ب��ه كارهاي گروهي

ي و مانند آن بپردازند،
دانشجويي از قبيل انجام پروژهها و طراحيها و كارهاي عمل 
ل شدن كار يا تعطيلي آن گردد.
مگر اينكه مجزا كردن زن و مرد منجر به مخت 

 – ۸دانشگاهها بايد تدابيري اتخاذ كنند تا در محيطهاي اداري با توجه به امكانات

موجود از اختالط غيرضروري زن و مرد تا جايي كه منجر به اختالل و تعطيل كارها
نشود جلوگيري به عمل آورند.

 - ۹مسئوالن مرد بايد از منشيان مرد استفاده كنند.

 - ۱۰در آن قس��مت از دانشگاهها كه عموم مراجعه كنندگان مرد هستند (از قبيل

خوابگاهها) الزم اس��ت از كارمندان مرد اس��تفاده ش��ود و در آن قسمت كه مراجعه

كنندگان زن هستند از كارمندان زن .

 - ۱۱اماكن عمومي مانند قرائت خانه كتابخانه و خوابگاهها و اطاقهاي غذاخوري
بايد از براي زنان و مردان جدا باشد يا براي هر جنس از نوبت جداگانه استفاده شود.
تبصره  -براي اماكن ورزشي نوبت استفاده مردان بايد جدا از نوبت زنان باشد.
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 - ۱۲روابط ميان استادان و دانشجويان و كارمندان بايد مطابق با مقررات دانشگاهي
و ضوابط اخالق اسالمي باشد و هرگاه كسي خالف آن را مشاهده كرد بنا بر اصل

نهي از منكر به متخلفان تذكر دهد و اگر تذكر او مؤثر واقع نشد مراتب را به مقامات
مسئول دانشگاه اطالع دهد.

 -۱۳زنان در محيط كار و تحصيل بايد از پوشش اسالمي استفاده كنند و از پوشيدن

لباسهاي تنگ و زننده و آرايش و تبرج پرهيز كنند و مردان نيز نبايد از لباسهاي
زننده استفاده كنند.

 -۱۴مسئول اجراي اين آئين نامه رؤساي دانشگاهها و مدارس عالي خواهند بود كه
ميتوانند با كمك كميتههاي انضباطي يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به
تخلفات رسيدگي نمايند.

شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزش�ی (مصوب جلسه 358
شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ )74/6/14

طرح پوشش (مجازوغیرمجاز) ویژه دانشجویان در تبیین تبصره /3د ماده  6آئیننامه

انضباطی دانشجویان:

 -۱پوش��ش مختص محیط آموزشی دانشگاه ( کالسها ،سفرهای مطالعاتی ،اردو،

سلف ،داخل سرویسها و…)
 -۱-۱لباس

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

مصادی�ق پوش�ش (مجاز و غیر مجاز) دانش�جویان (مصوبه جلس�ه 197

 -۱-۱-۱لباسها همواره باید ساده و آراسته  ،با وضعیت مناسب و در شأن دانشگاه

ب��وده و با لباسهای س��ایر محیطها نظیرجش��نها ،محیطها ،تفریحی ورزش��ی،

استراحت و… متفاوت و به دور از مدهای افراطی باشد .

 -۲-۱-۱رنگ لباسها باید متعادل بوده و تند و زننده نباش��د و موجب جلب توجه
نگردد.
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 -۳-۱-۱لباسهای مورد اس��تفاده در دانشگاه باید از مصادیق لباسهای غیر مجاز
نباشد.

 -۲-۱کفش و جوراب

 ۱-۲-۱کفشها باید ساده و در خور شأن و منزلت دانشگاه باشد.

 -۲-۲-۱کفشهای صندل و دمپایی :پاشنههای خیلی بلند ( باالی  ۵سانتی متر)،

پوتینهای بلند ( تا زانو ) در صورتی که با شلوارک پوشیده شود و کفشهایی که

در مهمانیها و مجالس ویژه استفاده میگردد ،نباید پوشیده شود.
 -۳-۲-۱پوشیدن جوراب در محیطهای آموزشی الزم می باشد.

 -۴-۲-۱رنگ جورابها و کفشها باید متعادل بوده ،تند و زننده نباشد.

 -۳-۱جواهرات و زیورآالت

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

جواهرات و زیورآالت مورد استفاده در محیط آموزشی باید از مصادیق مجاز (مانند

حلقه ازدواج  ،ساعت و …) باشد.
 -۴-۱مواد معطر

استفاده از مواد معطر مالیم مجاز است.

 -۵-۱آرایش و ترکیب ظاهری

 -۱-۵-۱بهداشت و پاکیزگی فردی شرط الزم برای دانشجویان می باشد.

 -۲-۵-۱آرایشهای��ی ک��ه جنبه زیبای��ی ،جلب توجه دیگ��ران را دارد در محیط
آموزشی ممنوع می باشد( .مثل استفاده از پروتز و ژل برای پسران و لوازم آرایشی

صورت برای دختران)

 -۳-۵-۱طول ناخنها باید مناس��ب باش��د .اس��تفاده از الک ،ناخن مصنوعی و

جواهرات ناخن ممنوع می باشد.

 -۴-۵-۱آرایش و پیرایش موها باید مناسب با شأن دانشگاه باشد.
 - ۲پوشش مختص بخشهای بالینی و حرفهای و آزمایشگاهی.
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 -۱-۲پوشیدن لباس فرم در بخشهای بالینی و حرفهای ضروری و الزم می باشد.

 -۲-۲پوشیدن لباسهای فرم خیلی تنگ و یا خیلی گشاد مجاز نمیباشد.

 -۳-۲ضخامت لباسهای فرم باید به گونهای باشد که از ورای آن لباسهای زیر

جلوه نمایی ننماید( .از پوشیدن لباس زیربه تنهایی و یا لباسهای رکابی و حلقهای

که قسمتی از بدن مشخص میشود باید خودداری گردد).

 -۴-۲لباسها باید تمیز و مرتب باشد  ،باالخص لباسهایی که در محیط بیمارستان

و یا … .استفاده میگردد.

 -۵-۲پوشیدن جوراب با ضخامت مناسب ،کفش با پاشنه مناسب الزم و ضروری
است.

 -۶-۲اس��تفاده جواهرات و زیورآالت در محیطهای بالینی ،کار آموزی و کارورزی
میبایست از مصادیق جواهرات و زیورآالت مجاز باشد.

 -۸-۲اس��تفاده از آرایش صورت و بلندی ناخنها در بخشهای بالینی و تشخیص

ممنوع می باشد.

ماده  -۲مصادیق البسه ،متعلقات وابسته به البسه و … ( غیر مجاز)

 -۱مصادیق غیر مجاز برای دختران

 -۱-۱استفاده از کاله بدون مقنعه ممنوع می باشد.

 -۲-۱نپوشاندن کامل موی سر ،گردن ،سینه و هر جای دیگر بدن جز صورت و

دس��تها تا مچ (مانند استفاده از روسریهای نازک و کوتاه  ،استفاده از جوراب نازک
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 -۷-۲استفاده از عطر و ادکلن با بوهای تند در بخشهای بالینی ممنوع می باشد.

و …)

 -۳-۱استفاده از دامن ممنوع می باشد اال برای افراد خاص (بیمار ،باردار)
ی چسبان و کوتاه و ش��لوارهایی که تعمداً پاره یا وصله
 -۴-۱اس��تفاده از شلوارها 
داشته باشد ممنوع میباشد.

 -۵-۱اس��تفاده از طال و جواهرات که مس��تلزم سوراخ کردن قسمتی از بدن به جز
گوشواره (نظیر بینی ،زبان ،ابرو و …) مجاز نیست.
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 -۶-۱بلن��د ب��ودن ناخن بیش از معمول ،اس��تفاده از ناخن مصنوعی ،اس��تفاده از
جواه��رات ناخن یا طرحهای هنری روی ناخن ،اس��تفاده از الک ناخن در محیط
آموزشی ممنوع میباشد.

 -۷-۱اس��تفاده از جواهرات و زیورآالت غیر معمول (مانند استفاده از پازیت (زنجیر

پا) و انگشتر در پا و نگینهای دندان و …)

 -۸-۱آرایش صورت و مو به طور غیرمتعارف (مثل تاتو کردن ،بافتن مو ،درست

کردن مو به صورت تیغ تیغی و …)

 -۹-۱مانتوهای نامناسب (مانند  :مانتوهای کوتاه باالتر از زانو ،مانتوهای خیلی بلند

دارای چاک باالتر از زانو ،مانتوهای تنگ و چسبان ،کت و پیراهن مردانه که حجم
بدن کام ً
ال مشخص باشد ،مانتوهای با رنگ زننده و تند و …)
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 -۱۰-۱چادرهای نامناسب مانند چادرهای نازک و توری.

 -۲مصادیق غیر مجاز برای پسران دانشجو

 -۱-۱استفاده از کراوات و پاپیون از هر نوع

 -۲-۲اس��تفاده از البسه زنانه ،شلوارهای کوتاه ،چسبان ،تنگ و نازک و شلوارهایی
که تعمداً پاره و وصله داشته باشند.
-۳-۲اس��تفاده از زیورآالت ،گردنبند ،زنجیر ،مچ بند ،دست بند ،گوشواره ،الک و
انگشتر طال( به استثنای حلقه ازدواج )

 -۴-۲اس��تفاده از رنگها و آرایشهای مو به ص��ورت تند و زننده ( مش کردن ،فر

ک��ردن ،بافت��ن و … )  ،بلند بودن مو بیش از حد معمول بهطوری که از یقه لباس
پایین تر بیاید و … ممنوع میباشد.

 -۵-۲استفاده از کاله ورزشی ،کالههای نامتناسب با محیط دانشگاه

 -۶-۲برداشتن ابرو ،تاتو و رنگ کردن

 -۷-۲لباسهای اندامی مردانه ،تنگ و چس��بان آستین خیلی کوتاه مانند حلقهای،
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یا رکابی و …

 -۳مصادیق غیر مجاز برای دختران و پسران دانشجو

 -۱-۳مچ بندهای (دست و پا) غیر متعارف که دارای نقوش زننده عالئم گروههای

ضد اس�لام و ضد انقالب و ضد اخالق و یا رنگ دار ،پولک دار ،چراغ دار ،قفلدار،
زنجیر دار و … می باشند.

 -۲-۳اس��تفاده از پیشانی بند ،شال و دستمال گردن ،کمربند ،انگشتر و کیفهایی
که دارای نقوش و نوشتههایی با حروف التین و زننده و یا دارای عالمت گروههای

ضد اسالم ،ضد انقالب و ضد اخالق باشند.

 -۳-۳استفاده از لباسهایی که روی آن تصاویر زن :اندامهای جنسی ،الفاظ رکیک،
عبارات عاشقانه و مبتذل ،تصاویر فکاهی و پوچ و بیمعنا ،شعارهای قومی و نژادی،

آرم و نش��انههای ضد اس�لام و ضد انقالب و ضد اخالق و گروههای ضد اس�لام،

هنجارهای اجتماعی می توانند زننده یا توهینآمیز تلقی شوند یا محیط آموزشی را
خصمانه سازند ممنوع است.

 -۴-۳در نواحی قابل رؤیت بدن نباید خالکوبی وجود داشته باشد و در صورت وجود

حتی االمکان باید پوشیده شوند.

 -۵-۳استفاده از لباسها و آرمهایی که متعلق به گروههای خاص انحرافی از جمله
رپ ،هوی و … باشد.

 -۶-۳تاتو صورت (لب و ابرو و چشم).
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ض��د انقالب و ضد اخالق و گروههای خاص حاوی تبلیغات تجاری که براس��اس

آئین نامه انضباطی دانش�جویان جمهوری اسلامی ایران (مصوب جلسه

 358مورخ ) 1374/6/14

ماده  -6حدود اختیارات و وظایف کمیتههای انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزی

انضباطی:

د -تخلفات اخالقی:
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 /1د -استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع
این گونه مواد.

 /2د -اس��تفاده از نواره��ای ویدئویی یا صوتی یا لوحههای رایانهای مس��تهجن یا
مداخله در خرید و فروش ،تکثیر ،توزیع این گونه وسایل.

 /3د -عدم رعایت پوشش اسالمی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل.

 /4د -اس��تفاده یا توزیع یا تکثیر کتب ،مجالت ،عکسهای مس��تهجن و یا آالت

لهو و لعب.

 /5د -عدم رعایت شئون دانشجویی.
 /6د -داشتن رابطه نامشروع.

 /7د -تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع.
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 /8د -انجام عمل منافی عفت.

اصلاح و تكميل سياس�تهاي فرهنگ�ي – اجتماعي ورزش زنان كش�ور

(مصوب جلسه  ۴۱۰مورخ )1376/9/4

سياستها:

-۱تقوي��ت فرهنگ ورزش و حمايت از فعاليتهاي ورزش��ي مناس��ب با وضعيت

جس��ماني زنان با رعايت موازين اس�لامي و پرهيز از اعمال سليقه در فعاليتها و
محيطهاي ورزشي و ايجاد هماهنگي در سطوح مختلف دولتي و غيردولتي.

ي در مقاب��ل الگوهاي منف��ي رفتاري در
ي انفعال 
تب��ر ج و حركته��ا 
-۲پرهي��ز از ّ
فعاليتهاي ورزشي زنان.

 -۴ارائه الگوي شايسته از فرهنگ ورزش زنان به جوامع اسالمي.
آیین نامه شورای نظارت بر ساخت ،طراحی ،واردات و توزیع اسباب بازی

ن(مصوب جلسه  422مورخ )1377/4/29
کودکا 

ماده  -1به منظور تحقق «حمایت ،هدایت و نظارت بر طراحی ،س��اخت ،واردات
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و توزیع اس��باب بازی کودکان» شورایی متشکل از مدیر عامل کانونپرورش فکری

ک��ودکان و نوجوانان ،نمایندگان وزارتخانههای صنای��ع ،بازرگانی ،آموزش و پرورش،
فرهنگ و ارش��اد اسالمی ،بهداشت ،درمان و آموزشپزشکی و سازمان صدا و سیما،
یک نفر کارش��ناس متخصص در روانشناس��ی کودک ،دو نفر کارش��ناس فرهنگی و

هنری و نماینده اتحادیه تولیدکنندگاناس��باب بازی تحت عنوان ش��ورای نظارت بر

«ساخت ،طراحی ،واردات ،و توزیع اسباب بازی کودکان» تشکیل میشود.

ماده  -4شورا موظف است ضوابط نظارت بر طراحی ،تولید ،توزیع و واردات اسباب

بازی کودکان را براساس معیارهای زیر تعیین و آن موارد را برایاعمال به «طراحان،

تولید کنندگان ،توزیعکنندگان و سایر دست اندرکاران ذی ربط اسباب بازی کودکان»،

از طریق «کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان» اعالم نماید.
الف :رعایت اصول اخالقی و پرهیز از اشاعه موارد ضد اخالقی.
بد آموزی.

ج :احترام به آداب و رس��وم ،ارزشها و باورهای دینی واجتماعی ،فرهنگ بومی و

پرهیز از اهانت و استهزای آنها با توجه و تأکید بر حفظ وحدت ملی.

د :استفاده از نمادهایی که به ظهور القاي فرهنگ اسالمی کمک نماید.

هـ :طراحی و س��اخت اس��باب بازیها به گونهای باشد که حاوی روح آرمانگرایی
جهادی ،متناسب با ویژگیهای فطری و عاملی برای آرامش درونیکودکان باشد.

و :بهرهگیری از موارد و ویژگیهایی که قدرت تخیل و تسخیر در اشیاء و طبیعت را
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ب :س��ازگاری ساختار و اهداف اس��باب بازی با اصول آموزشی و تربیتی و پرهیز از

درکودکان افزایش دهد.

ز :ممنوعیت واردات ،فروش و تولید کلیه اسباب بازیهایی که بهدلیل بیگانگی با
فرهنگ و در تقابل با فرهنگ خودی اثرات مخرب بر کودکان خواهدگذاشت.

ح :به کارگیری اس��امی ،حروف اصطالحات و عالئم فارس��ی و اس�لامی در تولید

اسباببازیهای داخلی.
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ضواب�ط نظ�ارت ب�ر نماي�ش و ص�دور پروان�ه (مص�وب جلس�ه ۴۶۱

مورخ)1379/2/6

تاريخ ابالغ1379/04/12 :

م��اده  -۳اجراي هرگونه نماي��ش در كليه تاالرها در صورتي كه دربردارنده نكات

ذيل نباشد آزاد است و براين اساس نظارت و براي آنها پروانه نمايش صادر خواهد شد.
۱ـ انكار ،نفي ،مخدوش كردن و يا اهانت به اصول و فروع دين مقدس اسالم.

۲ـ اهانت به پیامبران الهي ،ائمه معصومين (علیهم السالم) ،امام خميني (ره) ،رهبر

انقالب اسالمي و مراجع تقليد.

6ـ اشاعه فساد ،فحشاء و اعمال منافي عفت عمومي.

سياس�تهاي راهبردي اسالمي شدن مراكز آموزشي (مصوب جلسه ۴۶۶
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مورخ )1379/5/25

تاريخ ابالغ1379/06/16 :

شوراي اس�لامي شدن مراكز آموزشي براساس آييننامه مصوب جلسه  ۴۲۴مورخ

 77/5/13ش��وراي عال��ي انقالب فرهنگي ،طي جلس��اتي «اصول حاكم بر دانش��گاه
اسالمي» و «سياستهاي راهبردي اسالمي شدن مراكز آموزشي» را ذيل شش مؤلفه

استاد ،دانشجو ،نظام برنامهريزي فرهنگي ،متون و برنامهريزي درسي ،نظام برنامهريزي

آموزشي و پژوهشي و مديريت تصويب كرده است( .اصول حاكم بر دانشگاه اسالمي در

جلسه  ۴۳۳مورخ  ۱۷/۰۹/۷۷شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيده است)

مالحظه اصلي و عمده ش��وراي اسالمي شدن در تدوين سياستهاي راهبردي آن

بوده است كه سياستها به گونهاي طراحي و تنظيم گردند كه زمينههاي تحقق دانشگاه

اسالمي به شرحي كه در متن «اصول حاكم بر دانشگاه اسالمي» آمده ،فراهم آيد....

سياستهاي راهبردي اسالمي شدن مراكز آموزشي
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 -1استاد

 -1فراهم آوردن زمينههاي مساعد قانوني و اجرايي براي جذب و گزينش استادان

شايس��ته از نظر علم ،ايمان ،تقوا ،تعهد و آگاه��ي و پايبندي به مباني و آرمانهاي
نظام جمهوري اسالمي ايران.

 -۲جذب و گزينش اس��تادان و مدرسان دروس معارف اسالمي به منظور گزينش
استادان و مدرساني با تواناييها و شايستگيهاي باالي علمي و معنوي و اخالقي.

 -۲دانشجو

-۱ارتقاي سطح بينش اسالمي و اعتقادي دانشآموزان براي ورود به آموزشعالي
با توجه به پيوستگي و تالزم ميان نظام آموزش عالي با نظام آموزش و پرورش.

-۲گس��ترش و تقويت ايمان و اعتقاد اس�لامي ،تهذي��ب و تزكيه نفس و اعتالي
 -3نظام برنامهريزي فرهنگي

 -۱احياء و حفظ و ترويج فرهنگ اصيل اس�لام در محيطهاي علمي با استفاده از

روشهاي كارآمد و هماهنگ با شئون محيطهاي علمي.

 -۲توجه به مباني اس�لامي در تدوين نظام برنامهريزي فرهنگي به منظور تحقق

آرمانها و ارزشهاي انقالب اسالمي.

 -۹توجه به حفظ عفاف در مراكز آموزش��ي بهويژه تنظيم روابط بين دانش��جويان

دختر و پس��ر و تالش در جهت فراهم كردن زمينههاي مناسب براي اين منظور و
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عقالني و علمي دانشجويان.

كاهش اختالط آنها.

-۱۱نظارت و ارزيابي هدفمند و مستمر برنامهريزي فرهنگي.

 -۴متون و برنامهريزي درسي

 -۱طراحي نظام آموزش��ي ،تدوين متون و برنامههاي درسي در تمامي شاخههاي

علوم براساس جهانبيني الهي و پژوهش در پديدههاي هستي به منظور شناخت و
شناساندن آيات الهي در جهان.
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-۵هدايت نظام برنامهريزي درس��ي به س��مت تقويت فضايل اخالقي و اجتماعي،

پرورش قدرت ابداع و ابتكار و اعتماد به نفس و ايجاد باور به مباني ديني و التزام به
مسئوليتهاي اجتماعي.

 -۸تدوين نظام جامع نظارت و ارزيابي هدفمند و مستمر متون و برنامههاي آموزشي
و درسي.

 -۵نظام برنامهريزي آموزشي و پژوهشي

-۱اصالح و تدوين نظام برنامهريزي آموزشي و پژوهشي با توجه به نيازهاي جامعه
و تحوالت روزافزون علوم ،با تأكيد بر گس��ترش مرزهاي دانش و براس��اس مباني

اسالمي.

-۶توجه به هماهنگي و همسويي علم و دين در بينش اسالمي در طراحي و تدوين
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برنامههاي آموزشي و پژوهشي.

 -۶مديريت

 توجه و تأكيد بر تقويت ارزشهاي اسالمي و انقالبي ،تعهد اجتماعي ،زمانشناسي،قانونمندي ،تفاهم و احتراز از خود محوري در طراحي و هدايت نظام مديريتي.

خاتمه :رعايت اصول حاكم بر دانش��گاهها و سياستهاي راهبردي مربوط به هر

يك از مؤلفهها ،آثار و نتايجي را به بار ميآورد كه به صورت شاخصهايي قابل بررسي
و اندازهگيري است.

مهمترين شاخصهاي مربوط به اصول و سياستهاي عمومي دانشگاهها عبارت

است از:

 -۵افزايش دانش آموختگان متعهد ،متقي ،فاضل ،ش��جاع و حساس به سرنوشت
كشور.

همچنين رعايت اصول و ارزشهاي اس�لامي در سياستهاي مربوط به مؤلفههاي

مختلف دانش��گاهها و س��اير مراكز آموزش��ي نتايج��ي را به بار ميآورد ك��ه به صورت
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شاخصهايي قابل بررسي و اندازهگيري ميتوان ارائه كرد و مهمترين آنها از اين قرار است:

 -۱افزايش باور عمومي نس��بت به عقايد اسالمي و اعتالي روح معنويت و مكارم
و فضائل اخالقي.

 -۲افزايش ميزان تعهد عملي نس��بت به احكام و ارزشهاي اسالمي و آرمانهاي
انقالب.

 -۳فراهم ش��دن زمينههاي مش��اركت هر چه بيش��تر در انجام برنامههاي ديني و

اخالقي.

آئي�ن نامه نحوه نظارت بر عالئم ،نش�انهها و تصاوير روي البس�ه و لوازم

التحرير و كاالهاي مشابه (مصوب جلسه  474مورخ )1379/11/11

ماده ۳ـ طرح و نقشي كه آشكار و غير آشكار داراي نكات و پيامهايي نظير موارد

زير باشد ممنوع است:

د ـ نقوش و تصاوير مغاير با اصول فرهنگي عمومي و بومي يا فرهنگ اس�لامي ـ
ايراني.

ضوابط تأسيس و نظارت بر آموزشگاههاي آزاد هنري(مصوب )1380/1/21

فصل پنجم :تخلفات

ماده  -۱۵مواردي كه مجوز آموزشگاه را لغو خواهد كرد:

 -۱تخلف��ات اخالقي چون رواج بيبند و باري ،ترويج فرهنگ مبتذل از طريق آثار
مبتذل و...

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

ج ـ تصاوير ،كلمات و موضوعات مغاير با فرهنگ عمومي جامعه اسالمي ايران.

 -۵تشكيل كالسهاي مختلط.

 -۷عدم رعايت اصول سياس��ت فرهنگي كش��ور ،با تأييد ش��وراي مركزي يا فني
استان.

فصل ششم :مقررات عمومي

ماده  -۲۱بايستي كليه كاركنان آموزشگاههاي مخصوص بانوان به استثناي كادر

نگهباني ،زن و كليه كاركنان آموزشگاههاي مخصوص آقايان ،مرد باشند.
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سياستهاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در حوزه مطبوعات (مصوب

جلسه  478و  480مورخ  1380/2/18و ) 1380/4/12

 -۵-۶درج مطل��ب و تصوي��ر در زمينهه��اي اخالقي ،هنري ،ورزش��ي  ،علمي،

تخصصي به دور از تحريك و ابتذال و به منظور ايجاد شناخت بيشتر و توسعه بينش
مخاطب ،به گونهاي كه بافت طبيعي مطلب مغاير با عفت عمومي نباشد.

مق�ررات و ضوابط ش�بکههای اطالع رس�انی رایانهای (مصوب جلس�ات

 486 ،485 ،484 ،483 ،482و  488م�ورخ  1380/5/9و  1380/5/23و

 1380/6/6و  1380/7/3و 1380/7/17و )1380/8/15

پیرو تصویب و ابالغ سیاس��تهای کلی شبکههای اطالع رسانی رایانهای از سوی

رهبر معظم انقالب اسالمی (نامههای شماره  1.1033مورخ 1380/3/9شماره 1.1072

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

مورخ 1380/3/13دفتر مقام معظم رهبری) ،شورای عالی انقالب فرهنگی مقررات و

ضوابط شبکههای اطالع رسانی رایانهای را بهاین شرح تصویب کرد:

ب��ه منظور انتظام امور و فعالیتهای اطالع رس��انی و توس��عه خدمات دسترس��ی

به اینترنت در کش��ور ،مقررات و ضوابط ش��بکههای اطالع رس��انی رایانهای بامدنظر
قراردادن نکات اساسی ذیل تنظیم شده است:

 -1حق دسترسی آزاد مردم به اطالعات و دانش.
 -1-5...اشخاص حقوقی و شرکتهای ثبت شده در ایران میتوانند متقاضی کسب
مجوز رسا ( )ISPباشند.

 -4-2-5...عدم اش��تهار به فس��اد اخالقی و سابقه محکومیت کیفری براساس
موازین اسالمی (که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد).

 -5-2-5ع��دم عضویت در گروهکه��ای ضدانقالب و غیرقانون��ی و هواداری از

آنه��ا (اف��رادی که به جرم اعمال ض��د انقالبی و یا علیه امنی��ت داخلی وخارجی،
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در دادگاههای انقالب اس�لامی محکومیت یافتهاند و همچنین کس��انی که علیه

نظام جمهوری اسالمی فعالیت و یا تبلیغ داشتهاند نمیتوانندمدیریت مؤسسات و

شرکتهای رسا ( )ISPرا به عهده بگیرند).

 -1-6نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسالمی.
 -2-6اهانت به دین اسالم و مقدسات آن.

 -3-6ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقالل و تمامیت ارضی کشور
را خدشه دار کند.

 -4-6اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید.

 -5-6تحریف یا تحقیر مقدس��ات دینی ،احکام مس��لم اسالم ،ارزشهای انقالب

اسالمی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی (ره).

 -10-6اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خالف اخالق

 -3اشخاص متقاضی باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند:
 -1تابعیت جمهوری اسالمی ایران.

 -2اعتقاد به دین مبین اس�لام و یا یکی از ادیان ش��ناخته ش��ده در قانون اساسی

جمهوری اسالمی ایران.

 -3پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.

 -4عدم اشتهار به فساد اخالقی و نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد
مخدر.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

و عفت عمومی.

 -3-3ارائ��ه خدمات ارتباطی دیگر مثل تلفن اینترنتی  -آوانت ( )VOIPمس��تلزم

کسب مجوز مربوط میباشد.

 -7تولید و عرضه موارد زیر توس��ط ش��بکههای انتقال اطالع��ات رایانهای ممنوع
میباشد:

 -10-7اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خالف اخالق

و عفت عمومی.
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 -11-7ترویج ترور ،خشونت و آموزش ساخت مواد تخریبی از قبیل مواد محترقه

و یا منفجره.

سياس�تهاي فرهنگ�ي ـ اجتماع�ي بهين�ه س�ازي وضعي�ت خوابگاههاي

دانشجويان كشور (مصوب جلسه  ۵۰۲مورخ ) 1381/5/22

اهداف:

 -2....احياء ،حفظ و ترويج فرهنگ اس�لامي در محيطهاي خوابگاهي با استفاده

روشهاي كارآمد نظارتي و مديريتي.

مؤلفة  :1برنامههاي فرهنگي – اجتماعي

راهبرد :۲

تقويت و اعمال مديريت فرهنگي در خوابگاهها و قانونمند كردن آن.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

سياستهاي اجرايي:

ـ تعيين شاخص براي ارزيابي و نظارت بر وضعيت فرهنگي و اخالقي دانشجويان

در خوابگاهها.
راهبرد:۳

توجه به مسائل اخالقي و تربيتي دانشجويان در خوابگاههاي دانشجويي.

سياستهاي اجرايي:

ـ اتخاذ تدابير و تدوين سياستها و برنامههاي هماهنگ براي رشد و تعالي اخالقي و

فرهنگي دانشجويان و پيشگيري از ترويج مفاسد اخالقي و مسخ هويت فرهنگي آنان.
 تأكيد بر سياس��تهاي اقناعي و ارشادي به جاي اعمال روشهاي منع و دفع درمواجهه با معضالت فرهنگي و اخالقي دانشجويان.

 تأكي��د بر اجراي آيين نام��ه انضباطي براي برخورد قاط��ع و قانوني با متخلفينشئونات اخالقي و اسالمي در خوابگاههاي دانشجويي.

 جذب و به كارگيري مش��اورين روانش��ناس و خبره با گذراندن دورههاي خاص،50

براي ارائه خدمات مشاورهاي در خوابگاهها.

 توسعه و تقويت ارتباط بين مديران خوابگاهها و خانوادههاي دانشجويان به منظورهماهنگي بيشتر در رفع مشكالت آنان.

 -جذب و استفاده بهينه از نيروهاي مشاور براي آشنايي دانشجويان جديد الورود با

معضالت و خطرات اخالقي و فرهنگي شهرهاي بزرگ.
راهبرد :5

تعميق باورهاي ديني و بنيه فرهنگي دانشجويان در خوابگاهها.
سياستهاي اجرايي:

 گسترش معنويت و اخالق ،حفظ هويت ديني -ملي و بومي دانشجويان با تشويقآنان در امور فرهنگي س��الم و سازنده از طريق ارائة برنامههاي فرهنگي  -معنوي

و تفريحي.

آداب اسالمي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي(مصوب جلسه ۵۳۰

مورخ )1382/9/25

ماده واحده :سفرهاي دانشجويي مشمول مقررات ذيل خواهد بود:

۱ـ س��فرهاي دانش��جويي بايد با تصويب و صدور مجوز توس��ط شوراي فرهنگي
دانشگاه انجام شود.

تبصره  -۱مقصود از س��فر دانشجويي ،كليه مسافرتهاي فرهنگي و بازديدهاي

علمي دس��تهجمعي گروهي از دانش��جويان يك دانشگاه اس��ت كه به منظور زيارت،

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

ماده واحدۀ مقررات سفرهاي دانشجويي الحاقي به آييننامه حفظ حدود و

سياحت و تفريح با مجوز شوراي فرهنگي دانشگاه برگزار ميشود.

تبصره  -۲واحدهاي برگزاركنندة اردوي دانش��جويي غيردولتي خارج از دانشگاه،

ميبايست نسبت به اخذ مجوز از شوراي فرهنگي دانشگاه اقدام نمايند.

تبصره  -۳س��فرهاي درسي و پژوهشي كه با حضور استاد و مجوز گروه آموزشي

دانشكده برگزار ميشود از شمول اين مصوبه مستثني ميباشد.
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۲ـ برگزاري اردوهاي مختلط (دختر و پسر) صرف ًا با تأييد مكتوب مرجع صادر كنندة
مجوز قابل اجرا است.

۳ـ در س��فرهاي دانش��جويي ،محل برگزاري اردو و مسير آن در اطالق مقررات به

منزلة محدودة دانشگاه محسوب و در اين مدت رعايت مقررات انضباطي دانشگاه و

ساير مقررات مربوط الزامي است.

۴ـ دس��تورالعمل اجرايي موضوع اين الحاقيه توس��ط باالترين مقام دستگاه مربوط
براي اجرا ابالغ ميشود.

راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف (مصوب جلسه  ۵۶۶مورخ )1384/5/4

ش��وراي عال��ي انقالب فرهنگي در جلس��ه  ۵۶۶م��ورخ  1384/5/4در چارچوب

اصول و مباني روشهاي اجرايي گس��ترش فرهنگ عفاف (مصوب جلسه  ۴۱۳مورخ

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 )1376/11/14راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف را به شرح ذيل تصويب نمود:

۱ـ توسعة فرهنگ كنكاش و تفكر در مفاهيم ديني توسط جوانان به منظور پذيرش

دروني و قلبي و عمل به آنها؛

۲ـ تبيين دائمي جايگاه واال و پر اعتبار زن در اسالم و مقايسه آن با ساير مكاتب به

منظور احساس برتري شخصيت زن مسلمان نسبت به زنان ساير مكاتب و پرهيز از

روي آوردن به جاذبهها و شخصيتهاي كاذب؛

۳ـ تقوي��ت بنية اعتقادي ،اخالقي و اصول و مبان��ي تربيت براي والدين ،خصوص ًا

مادران نسبت به امر عفاف و حجاب و ايجاد حساسيت در آنها نسبت به آسيبهاي

ناشي از عدم رعايت آن براي خود ،خانواده و فرزندان؛

 ۴ـ اتخاذ تدابير مناس��ب جهت جذب ،تربيت و به كارگيري نيروي انساني شايسته
نظير مديران ،معلمين و اس��اتيد معتقد و عامل ب��ه رعايت حجاب و عفاف در كلية
مراكز اداري و آموزشي؛
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۵ـ تبيين آموزههاي ديني در خصوص ضرورت رعايت اصول حيا و عفت متناسب با
قابليتها و ويژگيهاي زنان و مردان و ايجاد تعادل در روابط اجتماعي آنها؛

۶ـ احياء و ترويج سنت حسنه امر به معروف و نهي از منكر؛

۷ـ ارتقاء س��طح آگاهي جوانان در خصوص ارتباطات صحيح انساني و اخالقي بين
آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه و خانواده؛

۸ـ تبيين فلس��فه و پيامدهاي مثبت فرهنگي اجتماع��ي ،رواني و اخالقي عفاف و

حجاب درعرصههاي مختلف زندگي و اثرات منفي عدم رعايت آن در سست كردن

بنيانهاي اخالقي خانواده و جامعه؛

۹ـ تبيين ديدگاه اسالم در خصوص عفاف ،پوشش ،حجاب و ضرورت بيان  ،فلسفه،
احكام و دس��تاوردهاي مثبت رعايت آن در جامعه متناسب با شرايط سني جوانان و
۱۰ـ توجه دادن به رعايت و نيز باور پوش��ش نه به عنوان يك اجبار اجتماعي بلكه

ب��ه عنوان يك ارزش انس��اني ،ديني و معنوي و يك ب��اور قلبي جهت مصونيت از

زشتيها و آسيبهاي اجتماعي؛

۱۱ـ افزايش آگاهي والدين نس��بت به رعايت حجاب و عفاف خصوص ًا در خانواده و
نقش الگويي آنان در اين امر؛

 -۱۲اهتمام جدي نهاد خانواده نسبت به تأمين نيازهاي عاطفي و شخصيتي

فرزندان به ويژه دختران و تأثير آن در شكل گيري هويت ديني و اجتماعي

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

نوجوانان با شيوههاي جذاب؛

آنها؛

۱۳ـ تبيين نقش عفاف و حجاب در تقويت هويت ملي و فرهنگي جوانان و
تأثير آن بر استقالل فرهنگي و سياسي كشور؛

۱۴ـ تقويت روحيه تعادل در جوانان در رويكرد آنان به مدگرايي و بيان مس��تدل و
منطقي اثرات و پيامده��اي مدگرايي افراطي و پرهيز از تقليد كوركورانه از مدهاي

غربي و تقويت مدگرايي ملي؛
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۱۵ـ تبيين ريش��ههاي تاريخي و فرهنگي و نش��انههاي روش��ن از وجود حجاب و
پوشش در اديان الهي و جوامع داراي سابقه تاريخي و تمدن فرهنگي؛

۱۶ـ زمينه س��ازي اجتماعي مناس��ب براي دختران و پسران جهت كشف ،هدايت
و ب��روز قابليته��ا و توانمنديها و تأمين مطالبات خود به منظ��ور جلوگيري از بروز

جلوهگريهاي نامناسب در حيطة فرهنگ عفاف و حجاب؛

۱۷ـ اختص��اص بخش��ي از موضوعات تحقيقاتي به بررس��ي «زمينه ،علل و موانع
گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه» و بررسي تأثيرات محصوالت فرهنگي
كشور بر اين موضوع؛

۱۸ـ تش��ويق و ترغيب خانوادهها و جوانان به ازدواج آس��ان و آش��نا نمودن آنان با
معيارهاي ش��رعي انتخاب همس��ر ،حقوق و وظايف يكديگر ،تقويت روحية س��اده

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

زيستي و قناعت پيشگي در زندگي؛

۱۹ـ تقويت هماهنگي بين دس��تگاههاي ذيربط در برنامه ريزي و تأمين امكانات

الزم جهت رفع مش��كالت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي موجود بر سر راه ازدواج
جوانان؛

خيرين
۲۰ـ توسعة فعاليتهاي بنيادهاي ازدواج به منظور جلب مساعدت دولت و ّ
در امر ازدواج جوانان؛

۲۱ـ ارتقاي مهارتهاي فني و حرفه اي و توانمنديهاي جوانان جهت توسعة طرحهاي
خود اشتغالي و آشنايي با بازار كار و زمينههاي مختلف فعاليت به عنوان زمينه ساز
ازدواج ،تشكيل خانواده و نهايت ًا توسعة فرهنگ عفاف؛

۲۲ـ اهتمام جدي مراكز فرهنگي و كلية رس��انههاي كش��ور نسبت به ارائه الگوي

مطلوب از عفاف و حجاب در محصوالت فرهنگي خود (فيلم ،سريال ،تئاتر و…) و

پرهيز از ايجاد تضاد و تناقض براي جوانان در اين امر؛

۲۳ـ جذب ،تربيت و بهكارگيري نيروي انساني آگاه و عامل به مباني ديني عفاف و

54

حجاب در برنامههاي فرهنگي و تبليغي؛

۲۴ـ جهتده��ي و تقوي��ت امر عف��اف و حجاب با اس��تفاده از قابليتها و ظرفيت

سازمانها ،احزاب ،تشكلهاي غيردولتي و هيئتهاي مذهبي در كشور؛

۲۵ـ هدايت تبليغات تجاري به سوي استقالل فرهنگي و اقتصادي؛

۲۶ـ سازماندهي مبلغان آشنا به اصول و مباني فرهنگ عفاف و حجاب به روشهاي

صحيح تبليغ و استفاده بهينه از آنها در مجامع ديني و خودجوش مردمي؛

۲۷ـ نظ��ارت دقيق و همه جانبه در امر توليد و نش��ر كت��اب ،مطبوعات و مجالت

سينمايي در خصوص رعايت حريم عفاف و حجاب از نظر محتوايي و شكلي؛

۲۸ـ تبيي��ن ضرورت رعايت حجاب و عفاف توس��ط زنان و م��ردان در برنامههاي
فرهنگي ،تبليغي و هنري و پرهيز از يك سونگري؛

۲۹ـ الگوس��ازي و ايجاد گرايش��ات عميق و پايدار نس��بت به امر حجاب و عفاف
فرهنگي ،منطبق با مقتضيات زمان و مكان و شرايط سني جوانان.

۳۰ـ تبيين عدم مغايرت پوشيدگي ،حجاب و عفاف با حضور و فعاليتهاي اجتماعي
زنان و رفع شبهه تعارض بين آن دو؛

۳۱ـ توسعة ارتباطات و تبادل اطالعات بين دستگاههاي مختلف آموزشي ،فرهنگي

و تبليغي در جهت تبيين و تعيين حدود و ضوابط هماهنگ در رعايت عفاف و حجاب
در ارائه برنامهها و كاالهاي فرهنگي؛

۳۲ـ تربيت و توس��عة نيروي انس��اني مؤمن ،كارآمد و آش��نا به مسائل فرهنگي ـ

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

از طريق معرفي س��يره عملي معصومين (علیهم الس�لام) ،بزرگان علمي و ادبي و

تبليغي در امر عفاف و حجاب و پرهيز ازبرخوردهاي خش��ن ،فيزيكي و تحقير آميز

با متخلفين؛

۳۳ـ هماهنگي و وحدت رويه مستمر و پايدار در برخورد با ناهنجاريهاي فرهنگي
توسط دستگاههاي مختلف در چارچوب قانون؛

۳۴ـ ارتقاي س��طح آگاهي وايجاد حساس��يت در مديران نسبت به توسعة فرهنگ

عفاف و حاكميت ارزشهاي اخالقي در مجموعههاي تحت مسئوليت آنها؛
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۳۵ـ طراحي و اجراي فعاليتهاي فرهنگي در مراكز تبليغي ،آموزشي و فرهنگي در
راستاي توسعة امر عفاف و حجاب؛

۳۶ـ ترغيب مسئولين و مديران نسبت به مناسب سازي فيزيكي و فرهنگي محيط

كار در ادرات ،بانكها ،مدارس ،دانش��گاهها ،شركتهاي خصوصي براي شاغلين و

مراجعين؛

۳۷ـ توسعه و تنوع بخشي به الگوهاي مناسب حجاب و تبليغ آن توسط رسانهها به

منظور اقناع روحيه تنوع طلبي و حس زيبا ش��ناختي جوانان ضمن ترويج و تشويق

چ��ادر به عنوان حجاب برتر و پرهيز از تحميل و اجباري كردن يك الگوي ثابت از

حجاب؛

۳۸ـ توج��ه دس��تگاهها و نهادهاي فرهنگس��از به مد به عن��وان مؤلفهاي نوين و

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

تأثيرگذار در جهتدهي به نوع پوشش و آراستگي جوانان؛

۳۹ـ تشويق وترغيب و تبليغ نمادها و الگوهاي لباس ايراني و بومي مناطق مختلف
كشور و ممانعت از تبليغ الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني ـ اسالمي؛

۴۰ـ اتخاذ تدابير الزم جهت توليد و توزيع اقالم مورد نياز جامعه در رعايت حجاب؛
۴۱ـ ايجاد زمينههاي دسترسي عمومي به پارچه و لباس منطبق با الگوهاي ايراني

ـ اسالمي و حمايت از طراحان و توليدكنندگان آن؛

۴۲ـ ايجاد زمينة تبادل فرهنگي ملل اسالمي از طريق ارائه الگوها ونمادهاي پارچه
و لباس ايراني ـ اسالمي؛

۴۳ـ فراهم س��اختن زمينههاي امكان رقابت براي توليد كنندگان داخلي و حمايت
مالي از آنها؛

۴۴ـ تقوي��ت فرهنگ اس��تفاده از پارچه و لباسهاي منطبق ب��ا الگوهاي ايراني ـ

اسالمي؛

۴۵ـ تهي��ة مق��ررات الزم براي جلوگيري از واردات پارچه و لباس غير متناس��ب با
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فرهنگ عفاف و حجاب؛

۴۶ـ به منظور ايجاد هماهنگي بين دس��تگاههاي اجرايي و س��اير اشخاص حقيقي

و حقوقي فعال در امر ترويج و گس��ترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه كميته
ترويج و گسترش فرهنگ عفاف با تركيب ذيل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

تشكيل خواهد شد و گزارش عملكرد آن هر شش ماه يكبار به شوراي عالي انقالب
فرهنگي ارائه خواهد گرديد.

۱ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي (رئيس كميته)

۲ـ رئيس سازمان تبليغات اسالمي (نائب رئيس كميته)

۳ـ دبير شوراي فرهنگ عمومي (دبير كميته)
۴ـ نماينده سازمان ملي جوانان
۵ـ نماينده وزارت اطالعات

 ۷ـ نماينده وزارت كشور

۸ـ نماينده كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي
۹ـ نماينده وزارت آموزش وپرورش

۱۰ـ نماينده وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

۱۱ـ نماينده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
۱۲ـ نماينده سازمان صدا و سيما
۱۳ـ نماينده وزارت بازرگاني

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

۶ـ نماينده نيروي انتظامي

۱۴ـ نماينده ستاد امر به معروف و نهي از منكر
۱۵ـ نماينده شوراي فرهنگي اجتماعي زنان

۱۶ـ نماينده سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
۱۷ـ نماينده وزارت مسكن وشهرسازي
۱۸ـ نماينده وزارت اقتصاد و دارايي

۱۹ـ نماينده وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
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۲۰ـ نماينده گمرگ جمهوري اسالمي ايران
۲۱ـ نماينده سازمان تربيت بدني

۲۲ـ نماينده مركز امور مشاركت زنان

۴۷ـ كميتة ترويج و گسترش فرهنگ عفاف موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه
راهكارها ،آيين نامهها و دستورالعملهاي اجرايي و نقش دستگاههاي ذيربط در اين

خصوص را تهيه و تصويب نموده و به اطالع شوراي عالي انقالب فرهنگي برساند

راهبردها و راهكارهاي ارتقاي فعاليتهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري
اسالمي ايران (مصوب جلسه  ۵۶۹مورخ )1384/7/12

شوراي عالي انقالب فرهنگي براساس نتايج ارزيابي فوق راهبردها و راهكارهاي

ارتقاي فعاليت سازمان صدا و سيما را به شرح ذيل تصويب نمود:

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

۷ـ ضروري است مقابله مؤثر و هوشمندانه تر با ابعاد گسترده تهاجم فرهنگي مورد
توجه برنامهريزان و تهيه كنندگان برنامههاي شبكهها قرار گيرد و با واقع نمايي در

حجم و ارزشهاي مثبت و منفي دستاوردها و الگوهاي فرهنگ و تمدن غربي و با

ترويج علمي و هنرمندانه فرهنگ و تمدن ايراني و اس�لامي براي رشد آگاهيهاي
اجتماعي و فرهنگي مردم تالش مضاعفي مبذول شود.

سياس�تهاي ارتقاي مشاركت زنان در آموزش عالي (مصوب جلسه ۵۷۰
مورخ )1384/7/26

...فصل پنجم :سياستهاي مربوط به امور فرهنگي ـ اجتماعي

 -1توس��عه آگاهيه��اي دين��ي و فرهنگي دانش��جويان دخت��ر در عقيدهمندي و

پايبندي به ارزشها و حدود الهي و ايجاد مصونيت در برابر القاي شبهات ديني در
برنامهريزيهاي فرهنگي.

- 2توس��عه و تقويت فرهنگ عفاف و حجاب و رعايت اصول و موازين اس�لامي
از طريق برنامههاي آموزش��ي و فرهنگي دانش��گاهها و ضرورت نظارت صحيح بر
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حاكميت اين موازين در فضاي فرهنگي دانشگاهي.

 -3اهتمام به معرفي اسوهها و الگوهاي مناسب از مفاخر زنان مسلمان در عرصههاي
گوناگون در برنامههاي فرهنگي و متون آموزشي دانشگاهها.

آییننام�ه راهکاره�ای اجرایی گس�ترش عفاف و حجاب (مصوب جلس�ه
427مورخ  1384/10/13شورای فرهنگ عمومی کشور)

سازمانهای مرتبط :پیگیری اجرای این طرح در سال  1385به دستور رئیسجمهور

به وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی واگذار شد(  -1385/8/6ابالغیه /3349دش) در

س��ال 1387ابالغیه ماموریت وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی لغو و به وزارت کشور
واگذار شد(دستور شماره  169492مورخ )1387/9/21

راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

مقدمه

ميباشد که پيشينه آن به قبل از ورود اسالم ميرسد ،اما در فرهنگ اسالمي به اوج تعالي
و منتهاي ارزش و اعتبار خود ميرسد .حجاب و عفاف؛ پديدة مذهبي ارزشي مهمي در

تعاليم اسالمي ميباشد و توجه به زمينههاي فرهنگي اجتماعي به عنوان بستر آن بسيار

شايس��ته و الزم مينمايد و اش��اعه و تعميق آن نيازمند آموزشهاي بنيادين و مداوم در
خانواده ،مدرسه ،دانشگاه و اجتماع است .بديهي است که در کنار شرايط مساعد اجتماعي،

براي ارزش تلقي کردن و الگوپذيري اين فرهنگ ،نيازمند دروني و نهادينه شدن آن در

وجود افراد ميباشد .بدون شک رسيدن به اين هدف ،نيازمند مشارکت و توجه جدي همة

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

«حج��اب» از ارزندهتري��ن نمودهاي فرهنگي ،اجتماعي در تمدن ايراني اس�لامي

نهادها و دستگاهها به صورت مستمر و هدفمند ميباشد.
سياستها و راهکارها

 . 1در اولويت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامههاي دستگاههاي اجرايي
کشور براي مقابله با روند فزاينده بدحجابي.

 .2ابالغ روشهاي اجرايي و تعيين ضوابط و هنجارهاي روشن در مورد نوع لباس
و پوشش افراد در بخشهاي رسمي و اداري کشور.
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 .3نظارت بر رعايت حريم حجاب و عفاف در سازمانهاي دولتي و عمومي و نظارت
و تأکيد بر ضرورت رعايت س��ادگي و پوش��ش و فرمهاي اسالمي و حضور ساده و
بيآرايش در محيط کار به دليل تأثير منفي بر مراجعين.

 .4تعريف اس��تانداردهاي فرهنگي مناس��ب جهت ترويج فرهنگ عفاف منطبق با
فرهنگ ديني و ملي و فراهم کردن زمينههاي الزم براي ترويج الگوهاي مناس��ب
پوشش اسالمي توسط نهادهاي الگوده.

 .5ايجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازي ،ارائه مدلهاي مناسب و متنوع
و ايجاد رقابت سالم در اين زمينه بين افراد.

 .6وضع قوانين و مقررات الزم براي اصالح وضعيت پوشش در جامعه.

 .7گسترش و تقويت مراجع قانوني براي ترويج پوشش اسالمي در جامعه.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 .8اصالتبخشي به فرهنگ عفاف از طريق محصوالت متنوع فرهنگي ،هنري متناسب.

 .9رعايت حجاب و حفظ ش��ئونات اسالمي از سوي مديران ،مسئوالن حکومتي و
خانوادههاي آنان و تدوين شاخصهايي در اين زمينه براي گزينش مديران.

 .10رفع اشکاالت قانوني در نحوه توليد ،توزيع و عرضه پوشاک داخلي و خارجي.

 .11پيگيري نحوه اجراي طرح گسترش فرهنگ عفاف و صورت مستمر در جلسات
شوراي فرهنگ عمومي استانها و ارائه گزارشهاي منظم به وزير فرهنگ و ارشاد

اسالمي (رئيس کميته).

 .12ارزيابي دقيق از اجراي طرحها توسط دستگاههاي فرهنگي ،انتظامي و قضايي
براي مقابله با مظاهر بدحجابي و يافتن راهکارهاي مناس��ب توسط کميته توسعه و

ترويج فرهنگ عفاف.

 .13نظارت و ارزيابي عملکرد رس��انهها خصوص ًا صدا و سيما در ارتباط با الگوهاي

تبليغي آنها و تأثير آن در جامعه.

 .14احياء سنت حسنه «امر به معروف و نهي از منکر» در مورد حجاب و عفاف.
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 .15فراه��م کردن زمينهه��اي الزم جهت تهيه کتب ،نش��ريات و توليدات علمي

فرهنگي به منظور ترويج فرهنگ عفاف و پاسخگويي به شبهات موجود در مورد آن.

 .16انجام سياستهاي تشويقي درباره مديران و کارگزاراني که در محيط کار خود

اصول عفاف و پوشش اسالمي را رعايت ميکنند.
وظايف تخصصي دستگاههاي قانونگذار و اجرايي

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 .1هماهنگ��ي و نظارت بر رس��انههاي ارتباطجمعي همانن��د :روزنامهها ،مجالت،

محصوالت سمعي و بصري ،نمايشها و  ...براي توجه به فرهنگ حجاب و عفاف

و رعايت آن.

 .2حماي��ت مادي و معنوي از آثار فرهنگي هنري همانند تس��ريع در صدور مجوز،
جذاب در راستاي توسعه فرهنگ عفاف ارائه مينمايند.

 .3جلوگي��ري از انتش��ار و تبليغ کاالهاي فرهنگي که ب��ا فرهنگ عفاف و حجاب

مغايرت داشته باشد؛ مانند (کتاب ،فيلم ،نشريات ،تئاتر و )...

 .4ترويج الگوهاي مناسب براي عفاف و حجاب و ممانعت از ترويج فرهنگ مدگرايي
منفي در محصوالت و کاالهاي فرهنگي.

 .5هماهنگ��ي و هم��کاري با رس��انههاي جمعي جهت ايجاد حساس��يت الزم در
خانوادهها نسبت به اهميت فرهنگ حجاب و عفاف.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

ارائه يارانه و تشويق توليدکنندگان آثار فرهنگي و هنرمنداني که راهکارهاي تازه و

 .6توليد سمفوني و آثار موسيقيايي متناسب با موضوع عفاف و حجاب.

 .7برگزاري جش��نوارههاي فرهنگي هنري ،منطقهاي ،ملي و بينالمللي براي رواج

فرهنگ عفاف و حجاب.

 .8اس��تفاده از ظرفيت س��ازمانهاي فرهنگي غيردولتي و خصوصي جهت ترويج

فرهنگ عفاف و حجاب.
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 .9نظارت فرهنگي بر اينترنت و ايجاد سياستهاي حمايتي و هدايتي به منظور تعميق

فرهنگ عفاف و حجاب و جلوگيري از ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگي.

 .10تبيين و تحليل ريش��ههاي ديني و اعتق��ادي فرهنگ عفاف و حجاب به ويژه

براي نسل جوان از طريق توليدات ملي ،نشستهاي فکري فرهنگي ،ايجاد باشگاه

انديشه و مانند آن.

 .11نظارت بر تش��کلهاي هنري مردمي ،نمايش��گاههاي هنري و محافل هنري

عمومي؛ مانند :کنسرتها و نمايشگاهها در جهت رعايت فرهنگ عفاف و حجاب.

 .12اهتم��ام الزم ب��راي اجراي قانون «منع اس��تفاده اب��زاري از تصاوير زنان در
مطبوعات».

 .13ب��ه عضوي��ت پذيرفتن خانمهاي متعهد و مطلع از مس��ائل عفاف و حجاب در

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

هيأتهاي نظارت بر بازبيني فيلم ،کتاب و ...

 .14تهيه فيلمهاي س��ينمايي در مورد تاريخچة کش��ف حجاب در ايران و بررسي
علل و عوامل آن.

 .15استفاده مناسب از لباسهاي اسالمي ملي (حجاب و حجاب برتر) در فيلمهاي
س��ينمايي و استفاده نکردن از اين پوش��ش توسط شخصيتهاي منفي و منفور در
فيلمها.

 .16ارزيابي مستمر وضعيت حضور زنان در فيلمهاي سينمايي و مطبوعات.

 .17نظارت دقيق و اصولي بر وضعيت فرهنگي اخالقي س��النهاي سينما و مراکز
مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

 .18حمايت از انتشار نشريات تخصصي و پوشاک اسالمي و سعي در جهاني نمودن
اين نشريات از طريق اينترنت.

 .19ارتباط مستمر و تبليغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن ايراني اسالمي در بين
ايرانيان مقيم خارج از کشور به وسيله رايزنيهاي فرهنگي در سفارتخانههاي ج.ا.ا
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در سراسر دنيا (با همکاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي)

 .20هم��کاري و هماهنگي در جهت اعزام گروههاي فرهنگي جهت ترويج و تبليغ
فرهنگ و آداب اسالمي ملي براي ساير ملل خصوص ًا ايرانيان مقيم خارج از کشور

(با همکاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي).

 .21توس��عه و گس��ترش ارتباط فرهنگي اس�لامي و ملي بين س��فارتخانههاي
کشورهاي اسالمي در ايران (با همکاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي).
وزارت بازرگاني

نوتوليدکنندگانپوشاکهايساده واسالمي در جهت ايجاد
 . 1حمايتعملياز طراحا 

تنوع در الگوهاي پوشش اسالمي.

 .2نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهاي توليدي پوشاک از طريق سازمانهاي
مربوطه.

 .4کنترل اماکن تجاري عمومي (شامل فروشگاهها ،مجتمعهاي تجاري ،نمايشگاهها

و  )...از نظر پوشش و بدحجابي.

 .5تدوين قوانيني براي ممنوعيت عرضه لباسهاي دست دوم خارجي در کشور.

 .6اجراي شيوهنامه و ملزم ساختن واحدهاي توليدي جهت نصب نام تجاري (برند)

بر روي پوشاک توليد شده در داخل.

 .7اطالعرساني و ارتقاء سطح دانش و بينش واحدهاي توليدي ،توزيعي ،آرايشگاهها،

دستگاههاي عرضة لوازم بانوان در مورد حجاب و عفاف.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 .3حمايت کامل حتي يارانهاي از واحدهاي توليدي پارچههاي چادري.

 .8حمايت همهجانبه از برگزاري جشنوارههاي ادواري و نمايشگاههاي عرضه البسه

و لوازم زنان منطبق با الگوهاي ارزشي اسالمي و معرفي واحدهاي نمونه در سطح

کشور و خارج از کشور.

 .9پيش��نهاد قوانين مشخص در مدت س��ه ماه براي نظارت بهتر بر توليد و توزيع
پوشاک و نحوه برخورد با متخلّفين واحدهاي توليدي و استانداردسازي آن به شوراي

عالي انقالب فرهنگي و مجلس شوراي اسالمي.
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 .10اهتمام براي اجراي مناس��بتر مقررات در چيدمان آرايش  /تزئين ويترينها و
استفاده از مانکنها جهت حفظ حريم عفّت عمومي.

 .11نظارت بر رعايت اصل عفاف در نوع بس��تهبندي و عدم استفاده از تصويرهاي
نامناسب در تبليغات تجاري کاال.

 .12تهي��ه احکام ش��رعي مرتبط با اس��ناد و آموزش آن به اصناف توس��ط وزارت
بازرگاني قبل از اخذ مجوز فعاليت.

 .13برگزاري نمايش��گاههاي لباس ملي و مذهبي جهت ارائه الگوهاي اس�لامي و
سالم به توليدکنندگان و مصرفکنندگان.

سازمان صدا و سيما

 . 1اهتمام ويژه در خصوص معرفي و ترويج فرهنگ عفاف به منظور نهادينهسازي

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

و جذاب نمودن آن.

 .2تبيين نقش حجاب و عفاف در افزايش س�لامت جامعه و بهرهوري آن از طريق

توليد برنامههاي مختلف.

 .3فرهنگسازي در زمينه اصالح پوشش نامناسب و ارائه راهحلهاي مؤثر و فوري
از طريق توليد برنامههاي کارشناسي ،گفتمان ،توليد فيلم ،تيزرهاي تلويزيوني و ...

 . 4تبيين و آموزش احکام شرعي حجاب و عفاف و رعايت حريم عفاف در خانه و اجتماع
و آموزش معيارهاي رفتار صحيح زن و مرد جهت برقراري روابط متعادل اجتماعي.

 .5به تصوير کشيدن ابعاد شخصيتهاي الهي اسالم چون حضرت زهرا (سالم ا...

علیها) ،حضرت زينب (سالم ا ...علیها) و زنان نمونه از صدر اسالم تا دوران معاصر

در مناس��بتهاي مذهبي و ملي و تأثير آن در فرهنگسازي و گسترش ارزشهاي
اسالمي به صورت جذاب.

 .6ترويج الگوهاي مناس��ب حجاب از طريق توليد فيلم و سريال و ساير برنامههاي
تلويزيون��ي و انجام مناظره علمي ،فرهنگي و هنري در خصوص فلس��فه حجاب و
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عفاف به منظور استحکام بنيه اعتقادي و فرهنگي جوانان.

 .7به تصوير کشيدن چهره بانوان محجبة کشورهاي خارجي در زمينههاي مختلف
فرهنگي ،هنري ،اجتماعي و سياس��ي از طريق برنامههاي تلويزيون و تهيه فيلم از

زندگي آنان.

 .8تهيه فيلم و ارائه تصوير روشن از تاريخچه و خاستگاه کشف حجاب در ايران به

عنوان يک حرکت سياس��ي با هدف تخريب بنيانهاي فکري و عقيدتي و رفتاري
زنان در جامعه.

 .9آموزش و ترويج احکام ش��رعي حجاب و پوشش بومي (منطقهاي) در جغرافياي

جمهوري اسالمي ايران.

 .10به تصوير کش��يدن زنان تحصيلکرده ،ممتاز ،متعه��د و باحجاب در فيلمها و

مجموعههاي هنري و پرهيز از نش��ان دادن آنان در نقشها و شخصيتهاي عامه

 .11نشان دادن وضعيت حقوقي ،فرهنگي و اجتماعي زنان در غرب و مقايسه آن با
وضعيت زنان در ايران به منظور ايجاد احساس رضايت خاطر زنان ايراني از فرهنگ

ديني و پايبندي آگاهانهتر آنان به عفاف و حجاب.

 .12نشان دادن اثرات منفي فرهنگ مبتذل و غيراخالقي غرب در زندگي اجتماعي
و خانوادگي.

 .13انجام تمهيدات الزم براي کاهش تأثيرات منفي س��ريالها و فيلمهاي خارجي
متضاد با فرهنگ اسالمي از طريق نقد و بررسي فيلمها و سريالها.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

و کمسواد.

 .14معرفي نمونههاي عيني از اس��اتيد ،مربيان ،نف��رات اول کنکور ،المپياديها و

خانوادههاي ايثارگران و  ...از نظر مظاهر عفاف و حجاب و سادهزيستي.
ي جوانانخصوص ًادختران د ر ابعادمختلف با هدف احياء و
.15انع��کاس موفقيتها 

تقويت شخصيت و منزلت اجتماعي آنها.

 .16تهي��ه فيلم و گزارش از زندگ��ي زنان فعال در عرصههاي خانوادگي ،مديريتي،
علمي ،فرهنگي و هنري با محوريت موضوع «عفاف و پوشش».
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 .17آش��نا نمودن خانوادهها و جوانان نسبت به برگزاري ازدواج کمهزينه و ساده با
توجه به شرايط اقتصادي جامعه.

 .18بازنگري در ش��رايط انتخاب فيلمها و سريالهاي خارجي براساس مالکهاي
حجاب و عفاف.

 .19تهيه برنامههاي متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف براي کودکان و استفاده از
قهرمانهاي عروسکي مطرح در کارتونها و برنامههاي کودک نظير (علي کوچولو،

کاله قرم��زي و  ...در تروي��ج فرهنگ عفاف و حجاب ب��ا همکاري کانون پرورش

فکري کودکان و نوجوانان).

 .20تهيه برنامههاي مختلف در خصوص تاريخچه و جايگاه پوش��ش و حجاب در

غرب ،تبيين علل و عوامل آن و چگونگي رواج فرهنگ برهنگي در سدههاي اخير

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

در آن جوامع.

 .21نظ��ارت مس��تمر ب��ر تبليغات تج��اري به منظ��ور جلوگيري از ايج��اد روحيه

مصرفگرايي و تجملپرستي به عنوان عوامل ترويج بيمباالتي اخالقي و سوق آن
به سوي تبليغات و آگهيهاي فرهنگي و اخالقي.

 .22تدوين سياستهاي روشن و مشخص در مورد سبک لباس و آرايش هنرمندان،

مجريان زن و مرد و  ...در برنامهها ،فيلمهاي سينمايي ،تئاتر و  ...با محوريت عفاف
و حجاب.

 .23اطالعرس��اني مناس��ب و دقيق به خانوادهها در مورد علل آسيبهاي اجتماعي
و انحرافات در خصوص زنان بيسرپرس��ت ،ک��ودکان خياباني ،طالق ،اعتياد ،فرار

دختران و نشان دادن عدم رعايت عفاف و حجاب در بروز اين آسيبها.

 .24انعکاس عواقب منفي استفاده از فيلمها ،نوارهاي مبتذل و حضور در گروههاي
منحرف بر زندگي فردي اجتماعي از طريق برنامههاي مناس��ب به صورت طبيعي

و غيرعمدي.
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 .25نش��ان دادن اثرات منفي تأثير فرهنگ مبت��ذل و غيراخالقي غرب در زندگي
اجتماعي نوجوانان به صورت طبيعي.

 .26بيان آيات و روايات و توصيههاي ديني در مورد مس��ئوليت مشترک زن و مرد
در رعايت نگاه ،رفتار و گفتار.

 .27اتخاذ سياستهاي انضباطي در خصوص بازيگران زن صدا و سيما و جلوگيري
از تجليل و تبليغ چهرههايي که در مناظر اجتماعي و عمومي ،با ظاهر و پوشش بد

حضور پيدا ميکنند.

 .28ترغيب و تش��ويق توليدکنندگان آثار فرهنگي که راهکارهاي بديع و جذاب در
راستاي تعميق و توسعه فرهنگ عفاف ارائه نمايند.

 .29تجلي��ل از هنرمندان و فرهنگس��ازان متعهد که در اش��اعه فرهنگ عفاف و

 .30افزايش س��طح آگاهي خانوادهها از طريق رسانه ملي در مورد اهميت فرهنگي

عفاف و حجاب.

 .31سفارش ساخت و توليد آثار برجسته و تأثيرگذار در موضوع حجاب.
نيروي انتظامي

 . 1اعالم حدود و ضوابط قانوني عفاف و مالکهاي بدحجابي در جامعه به منظور
تشخيص مصاديق آن.

 .2اهتمام بيشتر به برخورد قانوني و محترمانه.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

حجاب صاحب اثر و نظر ميباشند.

 .3هم��کاري با س��ازمانهاي ذيربط در فضاس��ازي تبليغ��ي و فرهنگي در کليه
مسيرهاي منتهي به کوهستانها و تفرجگاههاي کوهستاني و ساير اماکن عمومي

و تفريحي.

 .4الزام اتحاديهها ،سنديکاها و صنوف در مقابله با بدحجابي.

 .5تذک��ر به افراد بدحجاب و برخ��ورد با آنها طبق ضوابط قانوني در اماکن عمومي

شهر.
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 .6پيشنهاد اليحه قانوني به مراجع قانونگذار در خصوص رعايت پوشش مناسب در
هنگام رانندگي.

 .7برخورد قانوني با افراد خياباني ،افراد بدحجاب و باندهاي اصلي فساد ،فحشاء و ...
 .8نظارت و کنترل قانوني و اصولي بر وضعيت اماکن تفريحي و عمومي نظير پارکها،

سالنهاي سينما ،سالنها و اماکن ورزشي ،کوهستانها ،سواحل دريايي ،جزاير مناطق
آزاد تجاري ،فرودگاهها ،پايانهها و ( ...با مشارکت نهادها و دستگاههاي ذيربط).

 .9اهتمام بيش��تر به آگاهس��ازي جامعه از آثار مثب��ت اجتماعي و اخالقي حجاب و

عفاف و نتايج منفي عدم رعايت آن از طريق خلق آثار فرهنگي ،هنري و تبليغي (با
مشارکت دستگاههاي ذيربط).

 .10ممانع��ت از تولي��د ،توزيع ،و نمايش محصوالت س��معي و بصري غيرمجاز و

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

نمايش لباسهايي که موجب بيعفّتي و بدحجابي ميشوند.

 .11کنت��رل و نظارت جدي بر رعايت حدود و ضوابط قانوني عفاف در مجتمعهاي
مسکوني ،برجها و شهرکها از طريق مديريت بر اين گونه اماکن.

 .12توجه و نظارت بر مراکز خطرناک ،ويژه و آلوده و اولويت دادن به اين برنامهها
و مراکز حساس و سلب ابتکار عمل از آنان در نفي امنيت اجتماعي زنان.

 .13اولويت در بهکارگيري زنان مجرب در دس��تگيري زنان متخلف و تحويل دادن
آنان به مراکز امنيتي و جلوگيري از بازتاب منفي آن در بين مردم.

 .14الزام برگزارکنندگان جش��نها و مراس��م عروسي به رعايت شئونات اسالمي و

کنترل افراد شرکتکننده در آن و برخورد جدي با مراکز غيرقانوني و فاقد مجوز.

 .15الزام آرايشگاهها به رعايت ضوابط شرعي و قوانين عفاف و کنترل نحوه ورود و
خروج عروس و همراهان وي.

 .16نظارت مس��تمر بر اماکن تجاري عمومي ش��امل :فرودگاهه��ا و مجتمعهاي
مسکوني ،نمايشگاهها و  ...بر نحوه پوشش و بازرسي از اين اماکن در رفع بدحجابي
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(با همکاري دستگاههاي ذيربط).

 .17آموزش ،س��اماندهي و بهکارگيري نيروهاي آگاه زنان جهت نظارت بر رعايت
حجاب و پوشش در اجتماع ،با رعايت حريم و حرمت شخصي افراد.

 .18کس��ب اعال م نظر از وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي و نيروي انتظامي در
خصوص برگزاري هرگونه کنسرت و يا جنگ شادي قبل از صدور مجوز.

ي که سرنشينان آن شئونات اسالمي را رعايت نميکنند.
 .19توقيف خودروهاي دولت 

 .20اعالم نظر در خصوص فعاليت يا عدم فعاليت بخشهايي که ميتوانند موجب
ترويج فساد شوند.

 . 21جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي متخلف که باعث مخدوش کردن عفّت
عمومي ميشوند.

سازمان ملي جوانان

مرتبط با جوانان.

 .2ايجاد ضوابط مش��خص به منظور رعايت عفاف توس��ط تش��کلهاي غيردولتي
جوانان و نظارت بر آنان در اين زمينه.

 .3حمايت از س��ازمانها و انجمنهاي غيردولتي که در گسترش فرهنگ عفاف و

حجاب فعاليت ميکنند.

 .4تبيين و معرفي ش��يوهها و راهکارهاي مناسب براي ارتباط سالم و پاک جوانان و

اهميتزدايي از نماد لباس و آرايش مبتذل به عنوان شيوهاي براي ارتباط.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 . 1طراحي شيوههاي کارآمد جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در حوزههاي

 .5تحقيق و مطالعه پيرامون اثرات منفي تأثير فرهنگ فاسد و غيراخالقي غرب در

زندگي اجتماعي و فردي جوانان (با همکاري دستگاههاي ذيربط).

 .6مطالعه جهت تعيين هنجارهاي روشن در زمينه توسعة فرهنگ عفاف متناسب با
عاليق جوانان و ارزشهاي جامعه.

 .7برنامهريزي در مورد بهينهسازي فرهنگ عفاف در اوقات فراغت با اولويت اجراي

برنامهها به تفکيک دختران و پسران.

69

 .8در نظر گرفتن معيار عفاف در انجام پيمايشهاي ملي جوانان و ارائه گزارشهاي
آن به دستگاههاي مرتبط.

 .9انجام پژوهشهاي کاربردي در خصوص توسعه فرهنگ عفاف و تعيين سهم و

نقش هر دستگاه بر اساس پژوهشهاي انجام شده.

 .10انجام تحقيقات کاربردي در خصوص علل اجتماعي باال رفتن سن ازدواج و ارائه
پيشنهادات مناسب به دستگاههاي ذيربط براساس وظايف هر دستگاه.

 .11آسيبشناس��ي وضعي��ت ازدواج جوانان در برنامههاي مص��وب مربوط و ارائه

راهکارهاي مناسب جهت دستيابي به اهداف مشخص.

 .12ايجاد مراکز مش��اورة محلي با کادر مجرب جهت اطالع رساني به خانوادهها و
جوانان به صورت حضوري ،تلفني و مکاتبهاي.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 .13برگزاري ميزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب.

 .14تشويق و تجليل از دختران و پسران نخبه و ممتاز و معرفي افراد نمونه با توجه
به الگو بودن آنها در زمينه پوشش.

سازمان تبليغات اسالمي

 . 1تقوي��ت نظام تبليغ ديني در عرصة س��نتي و مدرن در تعميق فرهنگ عفاف و
حجاب.

 .2آسيبشناس��ي و مطالعة توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در نظام تبليغي ديني و
ايجاد نوآوري در اين زمينه.

 .3تبيين و تبليغ جاذبهها و دافعههاي برخي مسائل در مورد نحوة پوشش و حجاب

و گسترش حيا و عفّت در خانوادهها.

 .4تاکيد بر اقدامات فرهنگي تبليغي به ويژه با بهرهگيري از توانمنديهاي رسانهاي

و نيروي انس��اني مبلغ با هدف فرهنگسازي مثبت در زمينه توسعه فرهنگ عفاف

و حجاب
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 .5توليد محصوالت فرهنگي ،هنري س��ينمايي ،نمايش تجسمي ،کتاب ،رمان و ...
براي کودکان و بزرگس��االن در زمينه بس��ط فرهنگ عفاف و حجاب (توسط حوزه

هنري).

 .6توس��عه فضاي پرسش و پاس��خ مانند برگزاري ميزگرد و انجام مناظره در زمينه
فرهنگ عفاف و ضوابط شرعي حجاب با بهکارگيري ابزارهاي مختلف تبليغي.

 .7برگزاري مس��ابقات فرهنگي هنري و علمي با هدف جهتدهي به افکار نس��ل
جوان با موضوع حجاب و عفاف و نظرسنجي از شرکتکنندگان در تهيه طرحها و
برنامههاي مناسب در اين زمينه.

 .8تأس��يس پژوهشکدة توس��عة فرهنگ عفاف و حجاب (با همکاري وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري).

سازمان تبليغات اسالمي.

 . 10نشان دادن اثرات منفي فرهنگ مبتذل و غيراخالقي غرب در زندگي اجتماعي
و فردي نوجوانان.

.11بيان مناس��ب آيات و روايات ديني در مورد رعايت نگاه ،رفتار و گفتار با در نظر
گرفتن مختصات جنسي زن و مرد.

 .12ارائه مطالب ارزشي ،فرهنگي و جذاب در سالنهاي انتظار فرودگاهها ،راهآهن،

پايانههاي زميني ،تابلوهاي الکترونيکي ،ميادين و چهارراهها.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 .9توزيع کتب تأليف شده در زمينه بسط فرهنگ عفاف در فروشگاههاي کتاب شهر

وزارت آموزش و پرورش

 . 1آموزش ،ساماندهي ،توجيه و بهکارگيري مديران ،معلمان و کليه پرسنل مدارس

جه��ت ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در بين دانشآموزان و س��ازمانهاي مربوط
نظير بسيج ،انجمنهاي اسالمي و ...

 .2انج��ام تحقيقات الزم در مورد بس��ط حيا و عفاف در م��دارس به منظور اجراي
برنامههاي فرهنگي ،تربيتي و پرورشي در آن.
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 .3گنجاني��دن موض��وع عفاف و حج��اب از ديدگاه آيات و رواي��ات همراه با تبيين
ضرورت و فلسفة آن براي دانش آموزان در کتب درسي کليه مقاطع تحصيلي.

 .4اهتمام به مثبتنگري و زيباانديش��ي در مورد فرهنگ عفاف و حجاب در تأليف
کتب درسي.

 .5اجراي مس��ابقات فرهنگي و هنري و علمي با هدف جهتدهي به افکار نس��ل
جوان با موضوع حجاب و عفاف و نظرسنجي از جوانان در تهية طرحها و برنامههاي

مناسب در زمينة حجاب.

 .6تجليل از دختران و پسران نخبه و ممتاز (با توجه به مالکهاي حجاب و عفاف و
علم) و برگزاري مسابقات و معرفي افراد نمونه با توجه به ويژگيهاي الگويي آنها

در زمينه پوشش.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 .7آموزش احکام شرعي عفاف و حجاب و برگزاري کالسهاي دانشافزايي براي
والدين (خصوص ًا مادران) و توجيه آنها نس��بت ب��ه رعايت حريم عفاف در خانه و

محيطهاي اجتماعي از طريق انجمن اولياء و مربيان.

 .8تأکيد بر ضرورت رعايت پوش��ش و الگوها ،مدهاي اس�لامي و ترويج الگوهاي
بايسته در پوشش دانشآموزان و کليه کادر مدرسه و آرايش نکردن در مدارس.

 .9تعيي��ن رنگها و مدلهاي متنوع در پوش��ش دانشآم��وزان با رعايت موازين و

ضوابط شرعي جهت تأمين ساليق مختلف.

 .10محرمس��ازي محيطهاي آموزش��ي و پرورش��ي و اداري به منظور ايجاد زمينه

بروز نيازهاي دختران با حفظ س��ادگي و موازين و ضوابط شرعي براي جلوگيري از
خودنمايي آنها در مجامع عمومي.
 .11آشنا نمودن جوانان خصوص ًا دختران براي شناخت توطئهها ،زمينهها ،روشها و
مجاري نفوذ فرهنگ غربي از طريق مدارس.
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 .12آشنا نمودن خانوادهها و جوانان با اصول ازدواج آسان و تشکيل خانواد ه در سنين
پايينتر با توجه به شرايط اقتصادي جامعه از طريق کتب درسي.
 .13اس��تفاده از ش��عرخواني ،قصهگويي و نقاش��ي در مقاطع پيش دبستاني و مهد
کودک جهت آشنا کردن کودکان با فرهنگ عفاف و حجاب.
 .14معرفي و تشويق نمونههاي عيني از اساتيد ،مربيان ،نفرات اول کنکور ،المپيادها
و خانوادههاي ايثارگران و  ...از نظر رعايت مظاهر عفاف و حجاب در مدارس.
 .15انع��کاس موفقيتهاي دانشآموزان خصوص ًا دخت��ران و ابعاد مختلف با هدف
ارتقاء شخصيت و منزلت اجتماعي آنها.
 .16آم��وزش معياره��اي رفتار صحي��ح زن و مرد جهت برقراري روابط انس��اني و
اجتماعي متعادل در خانواد ه و جامعه از طريق کتب درسي.

 .17تهيه و تدوين و نشر کتب ،مقاالت و جزوات تخصصي در راستاي تقويت بنيه
انجمن اولياء و مربيان.

 .18غنيس��ازي اوقات فراغت دانشآم��وزان با تأکيد بر فرهنگ عفاف و حجاب از
طريق استفاده از توانمنديهاي تشکلهاي دانشآموزي.

 .19در نظر گرفتن امتيازاتي از نظر انضباطي براي دانش آموزاني که پوشش اسالمي
را رعايت ميکنند.

ن مدارس��يکه رعايت حجاب کارکنان و
ي مديرا 
 .20در نظرگرفت��نامتيازات��يبرا 
دانشآموزان آن اسالمي و مناسب ميباشد.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

اعتقادي و ديني در جهت توسعه فرهنگ عفاف در بين والدين دانشآموزان توسط

 .21پاس��خگو بودن مدير مدرس��ه در صورت عدم رعايت عفاف و حجاب از طرف
دانشآموزان.

وزارت امور اقتصادي و دارايي و گمرک ج.ا.ا

 . 1اهتمام بيشتر در ممانعت از ورود غير قانوني پوشاک و محصوالت فرهنگي مغاير
با عفّت عمومي و شئونات اسالمي با توجه به قوانين مربوطه.
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 .2ممنوعيت ورود ،توليد و عرضه مجسمهها ،عروسکها ،مانکنها و تابلوهاي مر ّوج

ضد عفاف نظير نقّاشي ،فرش ،روزنامه و ....

 .3تدوين قوانيني براي ممنوعيت عرضه لباسهاي دست دوم خارجي.

 .4وضع تعرفه گمرکي ويژه بر پوش��اک و محصوالت فرهنگي و کاالهاي مغاير با
عفّت عمومي و شئونات اسالمي.

 .5نظ��ارت دقيق ب��ر واردات و صادرات و ترانزيت (عب��ور) تمامي کاالها (از جمله
کااله��اي فرهنگي ،م��واد غذاي��ي ،دارويي ،آرايش��ي ،پوش��اک و  )...با همکاري
دستگاههاي ذيربط.

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري دانشگاهها و مراکز آموزش عالي

 . 1تدوي��ن برنام��ه جامع فرهنگ عفاف و حجاب با توجه به ضرورت الگوس��ازي،

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

بهينهسازي و به روز کردن الگوها ،با در نظر گرفتن تنوع فرهنگي موجود در کشور

در محيطهاي دانشگاهي توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
 .2آشنا س��اختن دانشجويان خصوص ًا دختران با توطئهها ،زمينهها ،روشهاي نفوذ
فرهنگ غرب و تأثير منفي آن در عفاف و حجاب.

 .3انتشار فصلنامة علمي پژوهشي در مورد توسعه فرهنگ عفاف و انجام تحقيقات

جامع در اين زمينه.

 .4نظارت جدي بر اجراي آييننامه انضباطي دانشجويي در محيطهاي دانشگاهي،
دانش��کدهها ،خوابگاهها ،اردوها و همايشهاي دانشجويي در زمينه توسعه فرهنگ

عفاف.

 .5تقدم رعايتکنندگان حجاب و عفاف ،در جامعه و حمايت از نخبگان با حجاب و
معرفي افراد نمونة محجبه.

 .6حمايت از پاياننامههاي دانشجويي مرتبط با گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.

 .7رعايت آمايش سرزميني در جذب دانشجويان بومي.
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 .8برگزاري ميزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب.

 .9آموزش ،ساماندهي و به کارگيري نيروهاي آگاه زن به منظور نظارت بر رعايت
حجاب و پوشش در اجتماع ،همراه با روشهاي پسنديده و احترام به حريم افراد.

 .10تهيه و نشر کتب ،مقاالت و جزوات تخصصي در زمينه تقويت بنيه اعتقادي و
ديني و توسعه فرهنگ عفاف براي والدين و دانشجويان توسط دفتر نهاد نمايندگي

ولي فقيه در دانشگاهها.

 .11آم��وزش و بهکارگي��ري جوان��ان آش��نا به معارف اس�لامي ،روانشناس��ي و

جامعهشناسي زن و مرد جهت ارائهی مشاوره ،ترويج معروفهاي اخالقي و اجراي

مناسبتر اصول حجاب.

 .12برخورد غيرمس��تقيم با عوامل فساد و پوش��ش نامناسب از طريق تشکلهاي

دانشجويي.

 .14تهيه گزارش ساالنه از وضعيت عفاف و حجاب در دانشگاهها و مراکز آموزش
عالي سراسر کشور و نشان دادن و نتايج اجرايي راهکارهاي گسترش فرهنگ عفاف

و حجاب و اراية آن به شوراي عالي انقالب فرهنگي.

 .15حمايت از تشکلهاي فعال دانشگاهي جهت انجام اقدامات مناسب در گسترش
فرهنگ عفاف.

ت رعايتپوششوالگوهاياسالمي توسط کارکنان و دانشجويان
 .16تأکيدبرضرور 
و اساتيد و آرايش نکردن در دانشگاهها.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 .13عدم بهکارگيري کارکنان بيتفاوت به ارزشها و فاقد صالحيت در دانشگاهها.

 .17آشنا نمودن دانشجويان با شرايط ازدواج آسان و تشکيل خانواده مستقل و نيمه
مستقل و کمک به انجام ازدواجهاي سالم دانشجويي.
مرکز امور زنان و خانواده

 . 1تحقيق و تدوين کتب و مقاالت مناس��ب در خصوص فلسفه حجاب و عفاف و
شيوههاي رواج آن در کشور و پاسخگويي به شبهات طرح شده در زمينه حجاب.
 .2تهيه پودمانهاي آموزشي ترويج فرهنگ عفاف براي خانوادهها.
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 .3تشکيل دورههاي آموزشي کوتاه مدت براي اربابرجوعها در دستگاههاي اجرايي

و تشکيالت غيردولتي.

ي همايشها ،کنفرانسها و نشس��تهاي تخصصي با موضوع فرهنگ
 .4برگ��زار 

عفاف در مراکز علمي تحقيقاتي.

 .5تشويق و حمايت از ()NGOهايي که در خصوص ترويج فرهنگ عفاف فعاليت

مينمايند.

 .6همکاري با س��ازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در خصوص

ترويج نمادها و الگوهاي لباسهاي بومي ايراني و تشويق و حمايت از مراکز توليد
و توزيع لباسهاي ملي و اسالمي.

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 . 1ايجاد فضاي امن در تبادل اطالعات و جلوگيري از مخدوش شدن حريم عفاف
در عرصة تبادل اطالعات.

ي ضداخالقي و ضدحجاب ،براساس مصوباتکميت ه پنج
. 2مسدودکردنسايتها 
نفرة مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي.

 .3ارائه تس��هيالتو خدمات ارزان براي دس��تگاهها و NGOهايي که در توسعة

عفاف و حجاب فعاليت فرهنگي ميکنند.

 .4تأکيد بر تس��ريع در ايجاد سيستم فيلترينگ هوشمند براي جلوگيري از افزايش
بيبندوباري در جامعه.

 .5ارائه گزارش شش ماهه به کميته در خصوص ميزان رجوع کاربران به سايتهاي
اينترنتي ضد اخالقي.

 .6برخورد با مؤسس��ات اينترنتي که دسترس��ي به س��ايتهاي غيرمجاز را فراهم

مينمايند و جلوگيري از فعاليت آنها.

 .7ارائه نرمافزارهاي مرتبط ارزان قيمت به خانوادهها به منظور جلوگيري از دسترسي
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به سايتهاي ضد اخالقي.

 .8تأمين امکانات الزم از طريق اينترنت براي وزارتخانهها و نهادها جهت گسترش
فرهنگ عفاف.

سازمان تربيت بدني

 . 1گس��ترش و بهينهس��ازي فرهنگ عفاف در مراکز آموزشي و سالنهاي ورزشي
س��ازمان تربيتبدني و افزايش ضريب اطمينان خانوادهها نس��بت به رعايت حريم

عفاف و حجاب در ورزشگاهها و سالنهاي مخصوص بانوان.

 .2اختصاص مراکز ورزش��ي مناس��ب براي بانوان جهت گذراندن اوقات فراغت و
فضاسازي مناسب جهت برخورداري زنان از آزادي عمل در رعايت حجاب.

 .3کنترل س��النها و مجتمعهاي ورزشي بزرگ و کوچک از نظر رعايت پوشش و

حجاب.

از ورود افراد ناباب و فاقد صالحيت اخالقي و  ...در اين گونه مشاغل.

 .5شناسايي اماکن ورزشي غير مجاز و رسيدگي به تخلفات اين گونه مراکز (اعم از
داراي مجوز و فاقد مجوز) در خصوص عدم رعايت مقررات مصوب مربوطه.

 .6تقليل مش��کالت موجود در مراکز ورزشي و ارائهی راهکارهاي مفيد جهت رفع

آنها ،اطالعرس��اني مناسب به مديران ،ش��اغلين و مراجعان اين گونه اماکن براي
پيش��گيري از بروز تخلفات اجتماعي و ايجاد فضاي س��الم براي اس��تفاده بهينه از
امکانات ورزشي توسط خانوادهها.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 .4دقت نظر در «صالحيت متقاضيان» تأسيس اماکن ورزشي به منظور جلوگيري

 .7استفاده نکردن از مربيان مرد براي خانمها و مربيان زن براي آقايان.

 .8عدم استفاده از نوارهاي صوتي و تصويري غير مجاز در اماکن ورزشي.

 .9جلوگيري از آوردن تلفنهاي همراه مجهز به دوربين عکاس��ي و فيلمبرداري به
مراکز آموزشي مختص بانوان.

 .10عدم ورود بانوان به سالنهاي ورزشي مختص آقايان و بالعکس تحت هر عنوان

(تماشاگر و )...
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 .11تذکر جدي توسط مدير مربوطه به افرادي که در ورود به اماکن ورزشي عفاف

و حجاب را رعايت نميکنند.

 .12طراحي لباسهاي مناس��ب براي بانوان ورزشکار در راستاي حفظ حريم عفاف

و حجاب.

.13توجهب ه ش��يوههايتبليغاتيمناسبو مرتبط و استفاده از تعاليم ديني مرتبط با

فرهنگ عفاف و سالمت جسم و روح.

 .14تجليل و تشويق ورزشکاران مر ّوج فرهنگ عفاف.

 .15تبليغ و الگوسازي مثبت از افراد و تيمهاي اعزامي ورزشي که مر ّوج ارزشهاي
اخالقي و فرهنگ عفاف در خارج از کشور هستند.

 .16اب�لاغ چارچوبهاي روش��ن براي برگزاري جش��نوارهها و مراس��م افتتاحيه و

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

اختتاميه و شرايط حضور حاضران در آن در داخل و خارج از کشور.

 .17برگزاري کالسهاي آموزش��ي جهت آش��نايي مربيان و ورزشکاران با احکام و
موازين حجاب و عفاف.

 .18تأکيد بر اجراي مقررات انضباطي جهت گسترش فرهنگ عفاف.
شهرداري

 . 1گس��ترش فرهنگ عفاف در سطح ش��هر ،مراکز فرهنگي ،مراکز تحت پوشش

شهرداري و مراکز عمومي.

 .2ايجاد مراکز مشاوره محلي جهت اطالعرساني به خانوادهها و جوانان به صورت

حضوري ،تلفني و مکاتبهاي ،با کادر مجرب و با همکاري وزارت بهداش��ت ،درمان

و آموزش پزشکي.

 .3جلوگي��ري از تبليغ کاالهاي فرهنگي و تجاري مغاير با فرهنگ عفاف و حجاب
نظير آگهيهاي تجارتي و تبليغاتي چهرههاي هنري و ورزش��ي با آرايش و حجاب

ضد اسالمي.
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 .4نوش��تن آيات و روايات ديني ،فتواهاي علم��ا ،وصيتنامه حضرت امام (ره) و ...
به منظور توس��عه فرهنگ عفاف در پارکها ،ميادين ،خودروهاي عمومي ش��هري،

س��النهاي سينما ،تابلوهاي معابر عمومي و ورزشي با استفاده از ابزارهاي فرهنگي

مناسب.

ش و پاسخ در
ي جلسات مرتبط ،پرس 
 .5تأس��يس فرهنگسرايحجاب براي برگزار 

زمينة حجاب ،برگزاري مراسم ويژه و ...

 .6تهيه تنديس و عکس و تصاوير مناس��ب از ش��خصيتهاي اسالمي ،وقايع مهم

تاريخي و طرحهاي نمادين و استفاده از آنها جهت نصب در اماکن عمومي مهم و

تفرجگاهها ،همراه با ترميم و بازسازي مستمر آنها.

 .7گس��ترش اماکن عمومي ،پارکها و مراکز ورزشي مناسب براي زنان و دختران
آزادي عمل در رعايت حجاب توسط سازمان پارکها.

 .8حمايت از فعاليتهاي عام فرهنگي و هنري دس��تگاهها در ارتباط با گس��ترش

فرهنگ عفاف.

 .9افزايش تسهيالت حمل و نقل شهري ويژه بانوان به منظور تأمين آسايش بيشتر
آنان (نظير راهاندازي و توسعه تاکسي ويژه بانوان و .)...

 .10رعايت موازين شرعي در ساختن اماکن مسکوني از نظر در معرض ديد نبودن
ورودي خانهها و ديده نشدن داخل خانه به هنگام باز شدن در.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

جه��ت گذراندن اوقات فراغت و ايجاد فضاهاي مناس��ب جهت برخورداري آنان از

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي

 . 1اجراي کامل قانون انطباق امور پزش��کي با موازين ش��رع مقدس اس�لام و ابالغ
دستورالعملهاي اجرايي جهت نگهداري از بيماران و همراهان در محيطهاي درماني.
 .2تنظي��م و ابالغ آييننامه انضباطي محيطهاي دانش��گاهي پيرو مصوبه ش��ماره

 502مورخ  1381/5/22شوراي عالي انقالب فرهنگي با تأکيد بر گسترش فرهنگ

عفاف و حجاب.
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 .3طراحي و ساخت خوابگاههاي دانشجويي متناسب با ارزشهاي اسالمي.

 .4نظارت بيش��تر بر بيمارس��تانهاي خصوصي به منظور ترويج فرهنگ حجاب و
رعايت حقوق زنان بيمار.

 .5اهميت دادن به حجاب و اخالق اسالمي به عنوان يکي از پيششرطهاي اساسي
در انتصاب و اس��تخدام رؤساي دانش��گاهها ،معاونين ،مديران ،مسئوالن حوزههاي

علمي ،فرهنگي و ورزشي و کارکنان.

 .6طراحي مبلمان اداري در س��اختمانهاي س��تادي بيمارس��تانها ،دانشگاهها و ...
براس��اس حفظ حدود حريم ش��رعي بين کارمندان زن و مرد و پرهيز از بهکارگيري

معم��اري  openکه موجب رعايت نکردن حريمه��اي اخالقي بين کارمندان زن و

مرد ميشود.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 .7تقويت ش��وراهاي امر به معروف و نهي از منکر در دانشگاههاي علوم پزشکي و
بيمارستانها.

.8اهميت مسئلة حجاب به عنوان يک امتياز شاخص در گزينش و معرفي دانشجويان
نمونه دانشگاههاي علوم پزشکي.

 .9ايجاد تسهيالت ويژه براي ازدواج دانشجويي ،ساخت خوابگاههاي متأهلي و فعال
کردن دفاتر مشاوره در امر ازدواج دانشجويي.

 .10فعال کردن دانشجويان در حوزه پژوهشهاي علمي درباره حجاب و عفاف در
دانشگاهها.

 .11تنظيم و ابالغ آييننامة نحوة حضور پرسنل همگن و غيرهمگن در بخشهاي

تشخيص و درمان و نظارت بر اجراي آن.

 .12الگوس��ازي مناسب براي جامعه پزش��کي در زمينه گسترش فرهنگ عفاف و

حجاب با برگزاري همايشها و جشنوارههاي علمي و فرهنگي.
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 .13نظارت بر رعايت عفاف و حجاب در س��ازمانهاي خارجي و مؤسسات پزشکي

خصوصي مانند يونس��کو ،يونيسف ،سازمان بهداش��ت جهاني و  ...و يکسانسازي
يونيفرم کارمندان شاغل در مراکز فوق.

 .14تدوين قوانيني براي ممنوعيت عرضه لباسهاي دست دوم خارجي در کشور (با
همکاري دستگاههاي ذيربط).

 .15اهداء بستههاي فرهنگي به دانشجويان جديدالورود با موضوع آموزش در حوزه

عفاف و حجاب.

 .16ايجاد سايتهاي اينترنتي در حوزه فلسفه حجاب ،برگزاري جلسات سخنراني،

پرسش و پاس��خ و همايشهاي علمي درباره حجاب توس��ط کانونهاي فرهنگي
هنري دانشگاهها.

ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر

 . 1ت�لاش جهت احيا فريضة امر به مع��روف و نهي از منکر به عنوان يک وظيفه
شرعي ،عمومي در تمام مسائل جامعه ،خصوص ًا گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و
همکاري نهادهاي مرتبط ،خصوص ًا صدا و سيما در اين زمينه با ستاد احياء.

 .2برگزاري همايش و مس��ابقات فرهنگي گس��ترده در سراسر کشور براي عمومي

و نهادين��ه کردن حجاب و پوش��ش ب��ا همکاري مادي و معنوي م��ردم و دولت و
سازمانهاي مربوط.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 .17ارائه لباسهاي مناسب به بيماران براي ورود به اتاق عمل جراحي.

 .3تشويق مردم به انجام اين فريضه شرعي و انساني.

 .4تهي��ة برنامههاي تبليغي و فرهنگي به منظور ترغيب انگيزة دروني آحاد جامعه،

بروز حساسيت در قبال مظاهر مخل حريم عفاف در جامعه اسالمي و هماهنگي با
دستگاههاي ذيربط جهت اجراي طرحها و برنامههاي فوق.

 .5تبيين شاخصهاي حجاب اسالمي و تعيين موارد مخالف با آن.
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 .6تدوين برنامههاي آموزشي در رابطه با امر به حجاب اسالمي و نهي از بدحجابي
با همکاري دستگاههاي ذيربط و نظارت بر اجراي آن.

 .7تشويق مسئوالن امر در عرصه حجاب و عفاف.

 .8اعزام آمران و ناهيان در ادارات به منظور اجراي صحيح اين فريضه در خصوص
عفاف و حجاب اسالمي از طريق شوراهاي امر به معروف و نهي از منکر.

 .9تشويق جامعه به حفظ پوشش اسالمي و قبوالندن نظارت همگاني به عنوان يک

اصل مسلم شرعي و انساني.

 .10اجراي اصول پوش��ش اسالمي توس��ط دستگاههاي ذيربط در جهت مقابله با
الگوهاي نامناسب رفتاري در جامعه.

 .11نظارت بر رعايت کامل عفاف و حجاب در مراکز ،سازمانها و ارگانهاي دولتي.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

سازمان بهزيستي

 . 1حماي��ت از ايج��اد تش��کلهاي صنفي در خص��وص زنان سرپرس��ت خانواده

جه��ت کارآفريني ،خودياري و بهب��ود زندگي اقتصادي آنه��ا و جلوگيري از بروز
ناهنجاريهاي اخالقي و فرهنگي در آنان.

 .2توانمندس��ازي ،حرفهآموزي و تأمين امنيت مالي و جاني زنان بيسرپرس��ت به

منظور پيشگيري از بروز آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي با همکاري سازمان فني و

حرفهاي و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي.

 .3تفکيک و اولويتبندي افراد مجرم در امر ترويج مسائل ضد اخالقي از لحاظ سن،

نوع تخلف ،ميزان آسيبرساني اجتماعي و  ...و برنامهريزي مناسب براي اصالح و

بازگشت آنها به زندگي سالم اجتماعي با همکاري سازمان زندانها و دستگاههاي
ذيربط.

 .4برنامهريزي مناسب براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در مهدکودکها و مراکز
تحت پوشش سازمان بهزيستي و نظارت شايسته در جهت تحقق اين امر.
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 .5بهرهگيري از آموزشهاي مناس��ب و منطبق با فرهنگ ايراني اسالمي در مراکز

تحت پوشش (نظير مراکز بازپروري و نگهداري زنان و دختران فراري).
وزارت امور خارجه

 . 1نظ��ارت بر ارتباطات و عملکرد س��فارتخانهها و مراکز فرهنگي خارجي ،از نظر

ترويج فرهنگ و پوشش نامناسب و رفتارهاي غيراخالقي در جامعه.

 .2معرفي خانوادهها و دانشجويان ايراني مقيم خارج از کشور که در جهت گسترش

و اعتالي فرهنگ و سنت اصيل اسالمي و ملي تالش نمودهاند و اعطاي جوايز به
اين گونه افراد از طريق رسانههاي گروهي به منظور الگوسازي آنان.

 .3تکريم و تش��ويق بانوان و خانوادههاي محجبه که با حفظ ش��ئونات اسالمي به
سفارتخانههاي ايران در خارج از کشور مراجعه مينمايند.

مينمايند.

 .5نظارت و کنترل ويژه بر جشنها ،ميهمانيهاي سفارتخانهها و وابستگان خارجي

و ايراني که در آن شرکت مينمايند.

 .6همکاري جدي با نيروي انتظامي در جهت شناسايي و برخورد با ايرانيان متخلفي

که با فعاليتهاي ضد اخالقي خود درخارج از کش��ور حيثيت ملي مذهبي کشور را
مخدوش مينمايند.

.7توجيه مناسبمتقاضيان رواديد توريستي براي رعايت حجاب و شئونات اسالمي

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 .4نظارت بر پوش��ش و حجاب ميهمانان و گردشگران خارجي که به ايران مسافرت

توسط گردشگران خارجي در ايران.

.8پيشگيريحقوقيبرايجلوگيريازفعاليتمراکز وشبکههاي ماهوارهاي فارسيزبان

که در فضاي ايران فعاليت ميکنند.

 .9دقت در گزينش نيرويهاي متعهد به عنوان س��فير و کارکنان س��فارتخانههاي

ايران و نظارت مستمر بر نحوه رفتار و پوشش خانواد ه آنها.
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 .10تذکر الزم به وابس��تگان س��فارتخانههاي ديگر کشورها جهت رعايت مقررات
عفاف و حجاب اسالمي ايراني.

وزارت کار و امور اجتماعي

 . 1ايجاد فضاي مناسب براي کارکنان و برداشتن زمينههاي اختالط زن و مرد در
محيطهاي کاري با توجه به فرهنگ عفاف و حجاب توسط کارفرمايان.

 .2ارائ��ه آموزشهاي الزم در خصوص رعايت ضوابط اخالقي و ظاهري (پوش��ش
لباس و آرايش در محيطهاي کار) با همکاري مؤسسات شايسته در اين زمينه.

 .3تعامل با وزارتخانههاي امور خارجه( ،کنس��ولگريهاي ايراني در خارج از کشور)

وزارت کشور و نيروي انتظامي (امور اتباع بيگانه) در خصوص توجيه رواديد ورود به
کشور با حق کار نسبت به رعايت مقررات پوشش اسالمي در محيط کار.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 .4نظ��ارت بر رعايت حريم عفاف و حجاب در کالسها و دورههاي آموزش��ي که
ضرورت ًا به صورت مختلط اداره ميشود.

 .5انج��ام تبليغات ،تهيه انواع بروش��ور ،اطالعي��ه و  ...در خصوص رعايت حجاب
اسالمي و جلويگري از بيبندوباري در محيطهاي کاري توسط وزارتخانهها.
مجلس شوراي اسالمي

 . 1تهيه و تصويب طرحهاي آسانسازي ازدواج و تأمين منابع مورد نياز اقتصادي،
فرهنگي و  ..براي زوجهاي جوان.

 .2اصالح قوانين مجازات مجرمين و باندهاي اصلي گسترش فساد و فرهنگ ضد
حجاب و ابتذال.

 .3ضرورت نگاه فرهنگي در تصويب قوانين و نظارت بر اجراي آنها.

 .4مجلس ش��وراي اس�لامي با تشکيل جلسات کارشناس��ي و با استفاده از نظرات

کارشناس��ي دس��تگاههاي ذيربط ،نس��بت به تهية طرحهاي قانوني در راس��تاي

گس��ترش فرهنگ عفاف و حجاب اقدام نمايد و در هنگام تصويب لوايح طرح شده
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از سوي نمايندگان از کارشناسان ذيربط و شايسته استفاده نمايد.

 .5توجه خاص به سياستهاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي با موضوع

عفاف و حجاب و اهتمام در تصويب قوانين الزم جهت اجراي سياستهاي مذکور.

 .6مجلس شوراي اسالمي بايد طرحهاي الزم را در مورد برخورد با قاچاق کاالهاي
مر ّوج ابتذال و بيحجابي با استفاده از نظر مراجع ذيصالح تهيه و ارائه نمايد.

 .7مجلس نسبت به تهيه طرحهاي قانوني در راستاي فرهنگسازي و ارائه الگوهاي
مناسب جهت توسعه فرهنگ عفاف اقدام نمايد.
وزارت کشور

 . 1تهيه شناس��نامة اجتماعي مناطق مختلف کش��ور در ابعاد فرهنگي ،اقتصادي و
اجتماعي با توجه به تنوع فرهنگها و اعتقادات ديني مردم هر منطقه و برنامهريزي

جهت تقويت فرهنگ عفاف متناسب با آداب و رسوم آنها.

جلوگيري کردن از پوش��شهاي نامناس��ب در اجتماع و تذکر دادن در مورد رعايت
قوانين مربوط به حجاب به آنان.

 .3تهي��ه و تدوي��ن قواني��ن و پيگيري مصوب��ات در خصوص پش��تيباني حقوق از
س��ازمانهاي مربوط نظير قوة قضائيه و نيروي انتظامي به تناس��ب اعالم نياز اين

گونه ارگانها در زمينه برخورد با معضالت و ناهنجاريهاي اخالقي.

 .4بررس��ي آس��يبها و معضالت اجتماعي با هدف افزايش ضريب امنيت اخالقي
جامعه ،در شوراي اجتماعي و تأمين استانها به منظور تقويت فرهنگ عفاف.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 .2نظارت بر عملکرد و ارتباطات اقليتهاي ديني از نظر فرهنگ و پوش��ش آنان و

 .5همکاري با قوه قضائيه جهت اجراي مؤثر طرحهاي گس��ترش فرهنگ عفاف و

حجاب در جامعه.

 .6توجيه ،آموزش و نظارت بر چگونگي پوشش و حجاب اتباع بيگانه و الزام آنان به
رعايت ضوابط عفاف و حجاب.

 .7کنترل مرزها به منظور جلوگيري از تردد باندها و افرادي که در خصوص تجارت
فحشاء فعاليت ميکنند.
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 .8مراقبت از مرزهاي آبي و خاکي کشور به منظور جلوگيري از هرگونه تردد و نقل

و انتقاالت غير مجاز در چارچوب سياستهاي امنيتي و انتظامي و قوانين مربوطه.

 .9وزارت کشور به عنوان نماينده رئيسجمهور بر کلي ة ارگانها و وزارتخانهها جهت

رعايت عفاف و حجاب نظارت نمايد.

يونظارتمستمر بر فعاليت آنها با تأکيد
.10دقت درصدورمجوزسازمانهايغيردولت 

بر توسعه فرهنگ عفاف و حجاب.

 .11اجراي برنامههاي آموزش��ي و پژوهش��ي و طرحهاي مل��ي منطبق بر هويت

ايراني اس�لامي در کانونهاي زنان و جوانان در راس��تاي گسترش فرهنگ عفاف

و حجاب.

سازمان مديريت و برنامهريزي

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 . 1توجه ويژه به سياستها و آموزههاي فرهنگ عفاف و حجاب در هنگام تدوين

برنامههاي توسعه پنجساله و بودجه ساالنه کشور.

 .2گنجاندن آموزههاي فرهنگ عفاف و حجاب در برنامههاي درسي در آموزشهاي
ضمن خدمت براي مديران و کارکنان دولت و تقويت نهادهاي نظارتي و ارزشيابي

در راستاي حاکميت فرهنگ عفاف در ادارات و مراکز آموزشي.

 .3برنامهريزي در جهت آموزش ،توسعه و گسترش فرهنگ عفاف مختص مديران
و کارکنان دولت.

 .4اجراي بخش��نامههاي مربوط به ارزشيابي در راس��تاي تحقق مفاد سياستها و
روشهاي اجرايي طرح عفاف در کليه ادارات.

 .5آشنا نمودن کارشناسان و برنامهريزان کشور نسبت به ضرورت نگاه فرهنگي در

حيطه عفاف و حجاب.

 .6تس��هيل و تس��ريع در بودجههاي مصوب مرتبط با طرحهاي گسترش فرهنگ
عفاف و حجاب اسالمي که از سوي وزارتخانههاي مربوط ارائه شده است.
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 .7معرف��ي ادارات ،س��ازمانها و ارگانها و نهادها و  ...ب��ه عنوان نهادهاي نمونه که

موفقيت بيش��تري در راستاي اجراي طرح عفاف از طرف پرسنل زيرمجموعه و ارباب
رجوع داشتهاند.

 .8ارزيابي تأثير اجرايي طرحهاي فرهنگسازي اسالمي سالهاي گذشته و استفاده

از اين تجربه در جهت گس��ترش فرهنگ حجاب آينده و توجه به تدوين مناس��ب
برنامهها و بودجة متناسب با آن در زمينة حجاب.

 .9دق��ت در تنظيم ضوابط مربوط ب��ه حوزه عفاف و حجاب در جذب و بهکارگيري
داوطلبان استخدام در دستگاههاي دولتي.

قوه قضائيه

 . 1تدوين قوانين الزم و کارآمد در خصوص پيش��گيري از بروز و گسترش فساد و
 .2پيش��نهاد اصالح قوانين ،کارآمد کردن قوانين در خصوص پش��تيباني قضايي از
ضابطين ،مجازات مجرمين و باندهاي اصلي گسترش فساد و بدحجابي.

 .3گنجان��دن مفاهي��م عفاف و حج��اب در دورههاي آموزش��ي و تربيتي جوانان و
نوجوانان بزهکار و مجرم به منظور بازپروري و اصالح آنها.

 .4قوه قضائيه در مراکز استانها و شهرستانهاي تابعه؛ دادسراها و شعبات ويژهاي براي
برخورد با جرائم مربوط به بدحجابي ،منکراتي و باندهاي فساد و فحشاء تأسيس نمايد.

 .5بهکارگيري قضات مجرب ،برخورد قضايي يکس��ان ب��ا مجرمان و متخلفان در

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

ابتذال در جامعه.

سراسر کشور و ارتقاء سطح آموزش ضابطان جهت اجراي احکام قضايي.
وزارت مسکن و شهرسازي

 . 1تأکيد بر اجراي مقررات س��اختماني در جهت اس��تفاده از معماري متناس��ب با
فرهنگ ديني به صورتي که خانوادهها در حريم خانه احساس آزادي عمل و آرامش

کنند .موضوع مصوبه مورخ 1371/12/14شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
مصوبه  1371/12/14شوراي عالي شهرسازي و معماري:
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 .1ضوابط و مقررات منطقهبندي مسکوني شهرها ،مجتمع آپارتماني ،چند خانواري و
تک واحدي در جهت حفظ حقوق همسايگي در واحدهاي مسکوني به لحاظ تأمين

نور آفتاب و عدم اشراف.

 .2معرفي نمونههاي موفق ساخت و ساز متناسب با فرهنگ ايراني اسالمي جهت
الگوبرداري سازندگان.

 .3رعايت موازين ش��رعي به لحاظ عدم ديد داش��تن ورودي خانهها .درب ورودي

خانههاي آپارتماني به گونهاي طراحي گردد که به هنگام باز شدن ،محوطة داخلي
خانه (اتاقهاي نشيمن وهال) در معرض ديد نباشد.

 .4تدوين سياس��تها و اجراي برنامههاي مناس��ب در جهت تأمين تسهيالت الزم

براي خانهدار شدن اقشار جوان و زنان سرپرست خانوار از طريق مسکن استيجاري.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 .5رعاي��ت مصوبات مربوط به تهيه نقش��ههاي جامع و تفصيل��ي حدود مربوط به

بلندمرتبهسازي در هر منطقه با توجه به فرهنگ ديني و حريم خانوادهها با هماهنگي
سازمانها و نهادهاي مرتبط با نظارت دقيق شهرداريها.

 .6کوش��ش در جهت تقويت و ترويج شهرس��ازي و معماري اسالمي به طوري که

ارزشهاي اخالقي و ديني مالک عمل بوده و همواره در طراحيهاي شهري منظور

گردد.

 .7تشکيل کميسيون معماري و طراحي شهري به منظور يافتن راهکارهايي جهت

رعايت اصول و ارزشهاي معماري و شهرسازي ايران (موضوع مادة دو قانون نظام
مهندسي و کنترل ساختمان مصوب )1374

 .8اختصاص واحد مس��کوني به ائمة جماعات و طالب علوم ديني در مجتمعهاي
بزرگ مسکوني احداثي اين وزارتخانه به منظور ترويج معارف و فرهنگ اسالمي.

 .9پيشنهاد اصالح مادة هشت قانون تملک آپارتمان به شرح ذيل:

در هر س��اختمان مشمول مقررات اين قانون ،در صورتي که عدة مالکين بيش از
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س��ه نفر باش��د ،مجمع عمومي مکلفاند مدير يا مديراني از بين خود يا خارج انتخاب

نمايند .هماهنگي نظم و اداره امور ساختمان به نحوي که آسايش ساکنين آن تأمين

ش��ده و از امور خالف قانون ،اخالق و ش��ئونات اس�لامي جلوگيري به عمل آيد ،به

عهدة مدير ساختمان است و گواهي مدير در اين زمينه براي مراجع انتظامي ،ضابطين

دادگس��تري و مراجع قضايي معتبر خواهد بود و ط��رز انتخاب مدير از طرف مالکين،
وظاي��ف و تعهدات او و امور مربوط به مدت مديريت و س��اير موضوعات مربوطه ،در
آييننامة اين قانون تعيين خواهد شد.

سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري

 . 1ترويج فرهنگ عفاف در حوزة سازمان و ادارات تابعه در سراسر کشور و نظارت

 .3بررس��ي صالحيت متقاضيان فعاليت در مراکز تحت پوش��ش س��ازمان اعم از

مديران ،متصديان و ش��اغلين دفاتر خدمات مس��افرتي و گردشگري ،مراکز اقامتي
و پذيرايي ،راهنمايان گردش��گران و  ...توسط حراست سازمان به منظور پيشگيري

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

بر رعايت حجاب اسالمي توسط شاغالن آن سازمان.
 .2تهيه و تدوين دستورالعمل اجرايي توسط دفتر تدوين استانداردهاي فني و نظارت
سازمان جهت :الف) دفاتر خدمات سياحتي و گردشگري ،ب) اماکن اقامتي و پذيرايي
وابس��ته ،ج) موزهها و بناهاي تاريخي (اعم از داخلي و خارجي) و  ...به منظور تعميم
فرهنگ عفاف در اماکن تحت نظارت بر حفظ حجاب اسالمي توسط کارکنان سازمان
ميراث فرهنگي و گردشگري و عدم ارائه خدمات به مراجعات متخلف (افراد بدحجاب
و بيحجاب).

از ورود افراد فاقد صالحيت بر مس��ند مشاغل مذکور و تأمين امنيت اخالقي براي

خانوادهها در اين مراکز.

 .4جلوگي��ري از ادامه فعاليت مراکز غيرمجاز ،رس��يدگي به تخلفات مراکز و دفاتر
داراي مجوز و معرفي متخلفين به مراجع قضايي.

 .5نظارت بر گروههاي ويژة گردش��گران خارجي به منظور رعايت شئونات اسالمي
و جلوگيري از اشاعه فرهنگ مبتذل در جامعه.
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 .6ايجاد مراکز فروش پوش��اک ،کاالهاي فرهنگي و اماکن اقامتي و پذيرايي براي

گردشگران خارجي.

 .7اطالعرساني در خصوص شئونات اسالمي و فرهنگي با جزوات و بروشور توزيعي

در بين گردشگران.

 .8اختص��اص آموزشه��اي الزم مرتبط با فرهنگ عفاف و حج��اب در دورههاي
هتلداري و شرط گزينش و بهکارگيري راهنمايان گروههاي گردشگري.

 .9سياس��تگذاري فرهنگي در مورد گروههاي گردشگري اعزامي به مراکز گردشي
خارجي به منظور صيانت از فرهنگ و هويت ايراني اسالمي.

 .10برنامهريزي ،نظارت و کنترل فرهنگي پيرامون اعزام گروههاي گردش��گري به
خارج از کشور.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 .11برنامهريزي در خصوص محدودس��ازي عزيمت گردش��گران ايراني به مراکز و

مناطق گردشگري غيراخالقي خارج از کشور.

نيروي مقاومت بسيج

 . 1نيروهاي بسيجي پس از کسب آموزشهاي الزم در بعد نظارت اعم از محسوس

و غيرمحس��وس جامعه و مراکزي مانند «مدارس ،دانشگاهها ،مساجد و محالت و
ادارات و  »...پيرامون مسئله عفاف براساس ضوابط قانوني اقدام نمايند.

 .2اطالع رساني در بخش عفاف توسط نيروي مقاومت بسيج از طرق مختلف.
 .3انجام کارهاي فرهنگي و ارزشي در جامعه با توجه به فرهنگ عفاف.

 .4همکاري بس��يج به عنوان معتمد و ضابط ق��وه قضائيه و ناجا در اماکن عمومي

جامعه.

 .5تروي��ج فرهنگ عفاف در محيطهاي مأموريتي خود نظير« :ادارات ،س��ازمانها،
کارخانجات و  »...در بين کارمندان ،شاغالن و مراجعهکنندگان.

 .6آسيبشناس��ي بدحجاب��ي و ابت��ذال فرهنگي با انجام فعاليتهاي پژوهش��ي و
90

تحقيقاتي.

وزارت راه و ترابري

 . 1تروي��ج فرهنگ عفاف در حوزة وزارتخانه و نظارت بر رعايت حجاب اس�لامي
توسط شاغالن در آن وزارتخانه و ادارات تابعه در سراسر کشور.

ل اجرايي براي هر يک از س��ازمانهاي تابعه از قبيل:
 .2تهيه و تدوين دس��تورالعم 
الف) سازمان هواپيمايي کشور ،ب) شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ،ج) سازمان

حمل و نقل و پايانههاي کش��ور؛ به منظور تعمي��م فرهنگ عفاف در اماکن تحت
پوشش اين سازمان.

 .3بررسي صالحيت متقاضيان تأسيس و افتتاح شرکتها و مؤسسات حمل و نقل

در کشور «از قبيل :دفاتر فروش بليط هواپيما ،قطار ،اتوبوس بينشهري ،مؤسسات
خدم��ات باربري درون و برون ش��هري» ب��ه منظور پيش��گيري از ورود افراد فاقد

و خدمات اينگونه مراکز.

 .4شناس��ايي و ساماندهي شرکتها و مؤسسات حمل و نقل غير مجاز ،رسيدگي به
تخلف��ات اين گونه مراکز اعم از داراي مج��وز و فاقد مجوز در خصوص عدم رعايت

مقررات مصوب ،معرفي متخلفين به مراجع ذيصالح و جلوگيري از ادامة فعاليت آنان.

 .5کنترل و نظارت بر فعاليت ش��رکتها و مؤسس��ات حمل و نقل زميني ،هوايي،

دريايي و ريلي کش��ور ،به منظور تطبيق قواني��ن موجود در مراکز مذکور با مقررات
مص��وب در زمينة توس��عهی فرهنگ عفاف و حجاب ،معرف��ي متخلّفان به مراجع

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

صالحيت در مشاغل مذکور و تأمين امنيت اخالقي خانوادهها در استفاده از امکانات

ذيصالح و جلوگيري از ادامهی فعاليت آنان.

 .6تش��ويق و ترغيب شرکتها و مؤسس��ات حمل و نقل زميني ،هوايي ،دريايي و
ريلي به ارائة خدمات فرهنگي به مسافران به منظور اشاعة فرهنگ عفاف و حجاب.

 .7ايجاد مراکز بهداش��تي رفاهي در ايس��تگاههاي راهآه��ن ،فرودگاهها ،پايانهها به
همراه نصب تابلوهاي راهنما و اطالعرساني با محوريت عفاف و حجاب.
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مصوبه اصالحي « اهداف ،سياستها و ضوابط نشر كتاب» (شماره/89/1788

دش مصوب جلسه  660مورخ ) 1389/1/24

ماده 3ـ سياستهاي ايجابي ،حدود و ضوابط

3ـ تدوين و اجراي سياستهاي هدايتي و حمايتي جمهوري اسالمي ايران از كتاب

بايد به نحوي باشد كه اهل قلم را به تأليف ،ترجمه و انتشار كتابهاي متناسب با
نيازهاي جامعه امروز براي نيل به موارد ذيل تشويق و ترغيب نمايد:

د ـ مقابل��ه مؤثر و مفيد با تهاجم سياس��ي و فرهنگي علي��ه عقايد و ارزشهاي

اسالمي ،ملي و انقالبي

ماده 4ـ حدود قانوني

الف ـ دين و اخالق

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

5ـ بيان جزئيات مراودات جنسي ،گناهان ،كلمات ركيك و مستهجن ،به نحوي كه
موجب اشاعه فحشاء شود.

تبصره ـ بيان مراودات جنس��ي يا مفاس��د با زباني عفيف و غيرمحرك به منظور

آموزش ،انتقال پيامي مثبت يا نش��ان دادن چهره ش��خصيتهاي منفي ،از حكم اين
بند مسثتني است.

 6ـ اس��تفاده از جاذبه جنس��ي و تصاوير برهنه زنان يا مردان با عنوان آثار هنري يا
هر عنوان ديگر.

تبصره ـ اس��تفاده از تصاوير و طرحهاي علمي در كتابهاي تخصصي و علمي،

بالمانع است.

7ـ انتشار تصاوير به نحوي كه موجب اشاعه فحشاء شود؛ نظير رقص ،مشروبخواري
و مجالس فسق و فجور.

تبصره ـ چاپ تصاوير مجالس فسق و فجور عناصر حكومت پهلوي يا ضدانقالب

براي استناد تاريخي با رعايت عفت عمومي ،مستثني است.
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8ـ ترويج ماديگرايي فلس��في و اخالقي و س��بكهاي زندگ��ي مخالف ارزشهاي
اسالمي و اخالقي.

سیاس�تها و ضوابط حاکم بر تبلیغ�ات محیطی(ش�ماره/90/6226دش

 ۲۹/۵/۱۳۹۰مص�وب جلس�ه  198م�ورخ  1388/11/27ش�ورای معین
شورای عالی انقالب فرهنگی)

الف ـ سیاستها:

1ـ تبلیغ��ات نباید باعث تبلیغ فرهنگ ،اخالق و رفتار غیراس�لامی و بهکارگیری

شیوهها ،الگوها و مظاهر مبتذل بیگانه گردد.

2ـ تبلیغات نباید با موازین شرعی و قوانین کشور مغایرت داشته باشد.

ب ـ ضوابط:
.
.
.

 5ـ استفاده از جذابیتهای جنسی در تبلیغات ممنوع است.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

.
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ا
ریاست ورو وبات ور اهیعا ی»

يو
ي آگه 
ت كانونها 
ت ب�ر نحو ه كار و فعالي� 
س و نظار 
ن نام ه تأس�ي 
آيي� 

ب جمهوري
ي انقال 
خ  1358/12/27ش�ورا 
تبليغاتي(مصوب جلس� ه مور 
اسالمي )

ي موضو ع ماده
ي ميتواند ب ه فعاليتها 
ي وقت 
ي و يا حقوق 
ص حقيق 
ماد ه  )3هر شخ 

ي ك ه حائز
ي پروان ه بگيرد و مدير مسئول 
ت ارشاد مل 
ن نام ه بپردازد ك ه از وزار 
ن آيي 
يك اي 
ي نمايد.
ي معرف 
ت ارشاد مل 
ن آييننام ه باشد ب ه وزار 
ط مندر ج در اي 
شراي 

ص حقوقي) بايد فاقد پيشينه
ل در مورد (اشخا 
ي و مدير عام 
ص حقيق 
تبصره :اشخا 

ي نباشند.
ي باشند و مشهور ب ه فساد اخالق 
مؤثر كيفر 

ي در تنظي م آگهيهاي
ت انتشار دهند ه آگه 
ي و مؤسسا 
ي تبليغات 
ماد ه  )12سازمانها 

ت زير ميباشند:
ت نكا 
ف ب ه رعاي 
ي خود مكل 
تبليغات 
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ق باشند.
ي كشور منطب 
ي و قانون 
ن شرع 
ي بايد با موازي 
ي تبليغات 
ف  -آگهيها 
ال 

ي اخالِق و معتقدات
ي باشد ك ه برا 
ي گفتار يا تصاوير 
ي نبايد محتو 
ي تبليغات 
ث  -آگه 

ي توهينآميز باشد.
ت عموم 
ي و عف 
مذهب 
ي ممنو ع است.
ي تبليغات 
ن تلويح ًا و يا تصريح ًا در آگهيها 
ح  -تحقير و استهزاء ديگرا 

ي باشد
ت عموم 
ف عف 
ي و برخال 
ن رسم 
ف اديا 
ي ك ه مر ّو ج فساد يا مخال 
خ  -تبليغات 
ممنو ع است.

بخش�نامه به کلیه واحدهای نخس�ت وزیری -ابالغی سرپرس�ت ادارات

نخست وزیری (تاریخ ابالغ)1360/4/21 :

-1حجاب شامل شلوار – مانتوی اسالمی و روسری . ...

 -۲از هرنوع آرایش به هر نحو و شکلی باید خودداری شود.

 -3سرپرستهای هر واحد موظف به کنترل دقیق مسئله حجاب در واحد خود میباشند.
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رعایت حجاب اسلامی در محیط کلیه دس�تگاههای اجرایی -بخش�نامه

نخست وزیری (مورخ )1364/2/2

بخش��نامه به کلیه وزارتخانهها ،مؤسسات ،سازمانهای دولتی و نهادهای انقالب

اسالمی

به پاس ش��هادت طلبی ایثارگرانی که برای تحقق اهداف عالیه اس�لام جان خود را

متواضعانه و خالصانه در راه پیروزی انقالب عزیز اسالمی ارزانی داشتند و در پاسخ به ندای
مادران و خواهران گرانقدری که در میدان شهدا و سایر میادین نورانی ستیز با کفر و الحاد

جهت دس��تیابی زنان کشور به ارزشهای واالی انسانی و رهایی از ورود زبان فرهنگ
منحط غربی همراه با جگر گوشههای خویش جان باختند و از آن جا که دین مبین اسالم

عظمت و آزادگی زنان را در حفظ حجاب و عفت میداند مقتضی است به پیروی از امت
با کارکنان متخلف مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد قاطع نمایند .طبیعی

است انجمنهای اسالمی کلیه وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای
انقالب اسالمی به این امر خطیر نظارت و مراقبت کامل نموده و گزارش امر را در اختیار

باالترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه قرار بدهند تا اقدام مقتضی معمول گردد.

برادران وزیر مسئولیت مستقیم اجرای مفاد این بخشنامه را به عهده خواهند داشت

و به منظور نظارت به اجرای دقیق این بخشنامه بازرسانی از سوی نخست وزیری به

دستگاههای اجرایی اعزام خواهند شد.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

حزب ا… حجاب اس�لامی در محیط کلیه دستگاههای اجرایی با دقت مراعات گردد و

ابالغیه شیوه پوشش کارمندان دولت (تاریخ ابالغ)1364/2/4

در جلس��ات هماهنگی پیگیری رعایت حجاب اس�لامی مرکب از نمایندگان تام

االختیار وزارتخانهها و سازمانهای دولتی که در نخست وزیری تشکیل گردیده است
فرم پوش��ش به ش��رح زیر به تصویب رسیده اس��ت و جهت رعایت به کلیه همکاران

ابالغ میشود:
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پوشش کامل اسالمی جهت استفاده خواهران کارمند به شرح ذیل می باشد:

الف) مانتو و شلوار مدل ساده ،گشاد و بلند از پارچه ضخیم و یکرنگ

از رنگهای سنگین انتخاب گردد ورنگهای سرمهای،
ب)مانتوشلوار مورداستفاده 
قهوهای ،طوسی و مشکی ارجح است.

ج) از مقنعه جلو بس��ته و مدل ساده و یکرنگ و بدون هرگونه تزیین در رنگهایی

که جلب توجه نکند و تقلیدی از فرهنگ غرب نباشد استفاده شود.

د) کفش از مدل ساده با پاشنه معمولی مناسب جهت محل کار با رنگهای مناسب

ه) جوراب به رنگهای سنگین

و) عدم استفاده از زیورآالتی که در شأن خانمهای کارمند نیست و نیز عدم استفاده
از هرگونه لوازم آرایش

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

پوشش برادران کارمند نیز ساده و معمولی و آستین بلند و آزاد باشد به طوری که

تقلید از فرهنگ غرب نبوده و در شأن آقایان کارمند باشد.

بخش�نامه به کلیه وزارتخانهها ،س�ازمانها ،مؤسسات ،شرکتهای دولتی
وابسته به دولت ،بانکها و مؤسسات وابسته به آنها -ابالغی رئیس جمهور

(تاریخ ابالغ)1369/2/10 :

 . . . .به منظور حفظ شئونات و دستاوردهای انقالب اسالمی و حاکمیت بخشیدن

به ارزشهای واالی اس�لامی الزم است در محیط کلیه دستگاهها پوشش کارکنان و

ارباب رجوع مطابق ضوابط اس�لامی باشد ,،مس��ئوالن در اجرای این دستور مراقبت
کام��ل نموده و به طور مس��تمر باالترین مقام اجرائی دس��تگاه را در جریان امور قرار

خواهند داد و با کارکنان متخلف مطابق قانون رس��یدگی ب��ه تخلفات اداری قاطعانه
برخورد خواهند نمود .آقایان وزرا ،مس��ئولیت مستقیم اجرای این بخشنامه را به عهده
دارند ,به منظور نظارت بر اجرای دقیق این بخش��نامه بازرسانی از سوی وزارت کشور

به دستگاههای اجرایی اعزام خواهند شد.
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آیین نامه اجرایی مدارس(مصوب جلسه 652مورخ  1379/5/20شورای
عالی آموزش و پرورش )

دستگاه مجری :وزارت آموزش و پرورش
فصل پنجم  -پوشش و لباس دانش آموزان
م��اده  -٦٤لب��اس دانشآموزان بايد از نظر دوخت و رنگ ،س��اده و داراي ظاهري
آراسته و متناسب با محيط آموزشي و تربيتي مدرسه باشد.
ماده  -٦٥دانشآموزان بايد عالوه بر اس��تفاد ه از پوش��ش مناس��ب در مدرسه ،در
آمد و رفت به مدرسه نيز از لباس و پوشش مناسب و فاقد هرگونه تصوير و نوشته
استفاده کنند.

ماده  ۶۶ـ لباس دانش آموزان عالوه بر پوشش ،نشان وقار و عفاف آنان است ،شکل
و دوخت لباس آنان باید با شئون اسالمی متناسب باشد.

شلوار و مقنعه مي باشد.

تبصره  ۲ـ رنگ مانتو ،شلوار و مقنعه دانش آموزان دختر باید ضمن توجه به شرایط

سنی و جغرافیای از میان رنگهای مناسب انتخاب شود.

راهنم�ای برنام�هی تعلیم و تربیت اسلامی دوره ابتدایی (مصوب جلس�ه
735مورخ  1385/۴/27شورای عالی آموزش و پرورش)
تاریخ مرجع ارسال مصوبه۱۳۸۵/10/7 :

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

ماده  - ٦٧پوشش دانش آموزان دخترشامل  )١چادر ،مانتو ،شلوار و مقنعه  )٢مانتو،

دستگاه مجری :وزارت آموزش و پرورش

اصول حاکم بر برنامة درسی

۱۲ـ توجه به اهداف ویژهی دختران و پس��ران برنامه باید با توجه به تفاوتهای

موجود در احکام دختران و پسران طراحی و برای هرگروه به تنهایی آموزش داده شود.

هم چنین در اموری مانند س��ن بلوغ ،معاشرت ،پوشش و حجاب ،نظام خانواده ،نقش
مرد و زن در خانه و جامعه ،باید به نوع مخاطب و نحوهی پیامرسانی به او توجه گردد.

99

هم چنین جنبههای روان ش��ناختی زن و مرد در مجموعه آموزشها باید مد نظر قرار
گیرد.

راهنمای برنامهی تعلیم و تربیت اسالمی دوره ابتدایی مورد تأیید است.

ابالغیه ریاست محترم جمهور جهت راه اندازی ستاد صیانت ازحریم امنیت

عمومی و حقوق شهروندان (تاریخ نامه ارسال مصوبه)1387/۹/21

صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندان از مهمترین مسؤلیتهای دولت

اس��ت که در مصوبات متعدد شورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی

از جمله مصوبات جلس��ات  ۵۶۶و  ۵۸۹شورای عالی انقالب فرهنگی مورد تأکید قرار
گرفته است.

انجام این مهم جز با حضور مؤثر و مدیریت جامع وزارت کش��ور ممکن نیس��ت.
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ضروری اس��ت با تش��کیل یک س��تاد هماهنگ با حضور همه دستگاههای ذیربط از
جمله وزیر ارشاد ،وزیر آموزش و پرورش ،رئیس سازمان صدا و سیما ،فرمانده نیروی

مقاومت بس��یج ،فرمانده نیروی انتظامی ،معاون رئیس جمهور در امور جوانان ،مشاور

فرهنگی رئیس جمهور ،مشاور ارشد رئیسجمهور ،معاون دانشجویی وزیر علوم ،معاون
دانشجویی وزیر بهداشت ،معاون تربیتی وزیر آموزش و پرورش ،معاون فرهنگی وزیر
کش��ور ،رئیس دانش��گاه الزهراء (س) ،رئیس دانشگاه صنعتی شریف ،نماینده شورای
فرهنگی و اجتماعی زنان و حداقل پنج نفر صاحبنظر دانش��گاهی در امور اجتماعی و

فرهنگی نسبت به برنامهریزی ،هماهنگی و مدیریت میدانی عمل نمائید .حفظ حرمت
و کرامت مردم و استفاده از شیوههای مناسب فرهنگی و تنظیم رابطه کریمانه و محبت
آمی��ز بین مجریان و عموم مردم و جلوگیری مدبرانه و با برنامه و روشهای علمی از

تخلفات سازمان یافته و ممانعت از تقابل دستگاهها با عموم مردم مورد تأکید است.
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«مصوباتهیئتوزریان»

بخش�نامه به كليه وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي (ابالغي نخست وزير)

(تاريخ ابالغ)1360/1/15 :

مردم – یعنی شما و برادران و خواهران شما که با فریادهای خالصانه خود تحقق

آرمانهای خویش را در چهار چوب جمهوری اس�لامی خواستار شدند .درهمین حال

برادر و خواهر فرزند رزمنده شما کارکنان دولت و خدمتگزارن ملت برای حفظ جمهوری

اس�لامی بهترین سرمایه خویش یعنی حیات خود را تقدیم میکنند و شکل و محتوا
جمهوری اسالمی را به صورت امانت به دست تو و من میسپارند .بنابراین به عنوان
پاسداری از خون شهدای انقالب و نیز پاسخ متناسب به فریاد ملت که کارفرمای واقعی
ما هستند موارد ذیل را خواستارم:
.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

.

-3خواهران عزیز رعایت فرهنگ انقالب را که پوشش اسالمی ،سادگی است جداً

رعایت نمایند.

وزرا و مسئولين ملزم به اجراي دقيق مواد اين بخشنامه هستند ،بديهي است اين

خدمتگ��زار كوچك نميتواند از متخلفين صرف نظر كند كه اين امانت ملت اس��ت و
تخلف از آن براي هركس خيانت به امانت ميباشد و نيز خدمتگزاران صديق به مردم
مورد تشويق مناسب قرار خواهند گرفت.

آیین نامه اماکن عمومی(مص�وب  ۱۳۶۳/۳/۲۳هیأت وزیران با اصالحات
بعدی)

دستگاه مجری :وزارت کشور

ماده  ۱ـ ش��هربانی جمهوری اس�لامی ایران در اجرای وظایف انتظامی و کنترل

ترافیک و سایر مسئولیتهای محوله بر امور اماکن عمومی طبق مقررات اینآییننامه
نظارت و مطابق مقررات اقدام مینماید.
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ماده  ۲۱ـ پروانه متخلفین در موارد ذیل اخذ و به مراجع صدور پروانه ارس��ال که

برابر با ماده  ۳۹قانون صنفی نسبت به ابطال آن اقدام گردد:

 ۱ـ تس��هیل یا فراهم نمودن وس��یله عمل منافی عفت و ش��هوترانی در اماکن

مربوطه و یا استخدام و یا اجیر نمودن اشخاص برای منظور فوق.

ماده  ۲۴ـ در اماکن عمومی ایجاد صداهای ناهنجار ،ادای الفاظ رکیک و انجام حرکات

زشت و اعمالی که موجب سلب آسایش دیگران و یا ضرر به اموا ل عمومی شود ممنوع

است و صاحبان اماکن عمومی مکلفاند متخلف را به مأمورین انتظامی معرفی نمایند.

ماده  – ۲۸برای اماکن عمومی باید نام فارس��ی یا مضامین موافق عفت عمومی

انتخاب و فقط به زبان فارسی هم روی تابلو نوشته شود.

آيين نامه اجرايي مدارس غير انتفاعي (مصوب )1367/12/13

پسرانه از بین برادران متأهل انتخاب خواهند شد.

تبصره  -برای تصدی مدیریت مدارس دخترانه اولویت با خواهران متأهل است.

آییننامه اجرایی قانون نحوه رس�یدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان

لباسهایی که استفاده آنها در مألعام خالف شرع است و یا عفت عمومی

را جریحهدار  میکند (مصوب  1368/3/20هیأت وزیران)

هیأت وزیران در جلسه مورخ  ۱۳۶۸/۳/۲۰بنا به پیشنهاد شماره  ۱۵/۱۸۵۸مورخ

 ۱۳۶۶/۷/۱۳ش��ورای عالی قضایی آییننامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی ب ه تخلفات

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

 .....ماده  - 6مدیران مدارس دخترانه منحصراً از بین خواهران و مدیران مدارس

و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده آنها در مأل عام خالف شرع است و یا

عفت عمومی را جریحهدار میکند مصوب  ۱۳۶۵/۱۲/۲۸مجلسشورای اسالمی را به
شرح زیر تصویب نمودند:

ماده  ۱ـ به منظور سیاس��تگذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی یا مظهر فساد

و ارش��اد جامعه در این زمینه و تش��خیص مصادیق و موارد یاد شده در مواد  ۱و  ۴و ۵

قانون کمیسیونی مرکب از نمایندگان دستگاههای زیر تشکیل میشود :
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ت وزیری
 ۱ـ نخس 

 ۲ـ شورای عالی قضایی
 ۳ـ وزارت کشور

 ۴ـ وزارت فرهنگو ارشاد اسالمی
 ۵ـ وزارت فرهنگو آموزش عالی
 ۶ـ وزارت آموزش و پرورش
 ۷ـ سازمان صدا و سیما

 ۸ـ نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان

مراجع قضایی بر اس��اس مصادیق و مواردی که این کمیس��یون تعیین مینماید

نس��بت به تخلفات رس��یدگی و دستگاه اجرای تصمیمات کمیس��یون کمیته انقالب

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

اس�لامی میباش��د مگر در موارد خاصی که دس��تگاه اجرایی دیگر توسط کمیسیون
تعیین شود.

تبصره  ۱ـ ریاست کمیسیونی با نماینده نخستوزیر خواهد بود.

تبصره  ۲ـ دس��تگاههای تبلیغی و اجرایی ذیربط موظف به اجرای سیاستهای

مصوب کمیسیون مزبور در چهارچوب وظائف و مسئولیتهای قانونی خود هستند.

تبصره  ۳ـ نمایندگان دستگاههای یاد شده در باال باید از میان افراد وارد به معارف

ی جمهوری
و تبلیغات اس�لامی و آشنا به مسائل و مصالح سیاسی ،فرهنگی و اجتماع 
اسالمی برگزیده شوند.

ماده  ۴ـ در مواردی که ایجاب میکند وس��ائل و البس��ه مکش��وف معدوم گردد

موضوع باید بدواً در کمیس��یونی مرکب از نمایندگان نخستوزیر و دادستان و وزارت

بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته و تاریخ آن مشخص شود و پس از اتمام کار گزارش

نهایی به هر یک از این مراجع اعالم گردد.
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آيي�ن نامه اجراي�ي قانون «ممنوعيت ب�ه كار گيري تجهي�زات دريافت از

ماهواره » (مصوب )1374/1/9

دس�تگاه مجري :وزارت كش��ور ،وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي ،وزارت
اطالع��ات ،وزارت پس��ت و تلگ��راف و تلف��ن ،وزارت ام��ور خارجه ،گمرك
جمهوري اسالمي ايران ،سازمان صدا و سيما
م��اده( 1اصالحي  -)1375/6/11 :مجوز اس��تفاده از تجهیزات دریافت از

ماهواره توس��ط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با نظرخواهی از وزارتخانههای

پست و تلگراف و تلفن (برایصالحیتهای فنی) و اطالعات (براي صالحيتهاي

امنيتي) با رعايت ماده( )7قانون صادر خواهد شد .وزارتخانههاي پست و تلگراف
و تلفن و اطالعات موظفاند حداکثر ظرف پانزده روز از زمان تقاضا ،نسبت به

صورت عدم اعالم نظردس��تگاههای فوق ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجاز

به ارائه مجوز خواهد بود.

ماده  - 2وزارت امور خارجه مشخصات و اسامی نمایندگیهای سیاسی و کنسولی

کشورهای خارجی و سازمانهای بینالمللی را که بر اساس حقوق بینالملل ازشمول
مفاد این قانون مستثنی هستند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم میکند.
ماده ( – 3اصالحي  )1375/6/11وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با رعايت ماده

(هفت) قانون  ،به طور مستمر اسامی و مشخصات استفادهکنندگان مجاز تجهیزات دریافت
از ماهواره و تغییرات آنها را به وزارت کش��وراعالم مینماید تا وزارت کش��ور نس��بت به

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

درخواستهای واصل شده اعالم نظر نمایند پس از پایان مهلت تعیینشده در

جمعآوری تجهیزات استفادهکنندگان غیر مجاز و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام کند.

ماده  - 4شرکتهای تولیدکننده و سازنده داخلی چنانچه حسب نیازهای

و سفارش س��ازمان صدا و سیمای جمهوری اس�لامی ایران و وزارت پست و

تلگراف وتلفن بر اس��اس قراردادهای منعقد ش��ده مبادرت به تولید و ساخت

تجهیزات موضوع قانون در مدت قرارداد نمایند از شمول ممنوعیتهای مندرج
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در مواد (هشت) و(نه) قانون خارج بوده و وزارت کشور متعرض آنها نخواهد شد.

وزارت کش��ور مکلف است ضمن تدوین دس��تورالعمل الزم ،ترتیبی اتخاذ نماید

ت��ا مأمورین انتظام��ی در مقام اجرای مواد (هش��ت) و (نه) قان��ون متعرضمأمورین

بوتعمیر و نگهداری س��ازمان صدا و
ومتصدی��ان حم��ل و نقل ،انبارها و مراک��ز نص 

توتلگرافو تلفن نگردن دوهمکاریها و
سیمایجمهوریاسالمی ایران و وزارت پس�� 

هماهنگیهای الزم را معمول نمایند.

ماده  – 5دستگاههای فرهنگی کشور برای تحقق مفاد ماده (چهار) قانون و به منظور

تبیین اثرات مخرب اس��تفاده از برنامههای ماهوارهای و نیز س��ایر دستگاههایاجرایی
برای تحقق ماده (ده) قانون موظف اند با وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی و سازمان

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران حسب مورد همکاری نمایند.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

کلیه دس��تگاههای فرهنگی کش��ور مکلفاند قبل از تصویب بودجه س��االنه کل

کش��ور ،طرحهای الزم پیشنهاد خود را جهت مقابله با تهاجم فرهنگی و تبیین اثرات

مخرب برنامههای منحرفکننده ماهواره به س��ازمان برنامه و بودجه ارائه کنند تا در

بودجه ساالنه آنان منظور گردد.

ماده  - 6وزارت کش��ور جهت جمعآوری تجهیزات دریافت از ماهواره با توجه به

وظای��ف نیروی انتظامی اقدام خواهد نمود و حس��ب مورد میتواند از نیرویمقاومت
بسیج استفاده نماید.

ماده  - 7کس��انی که پس از انقضای مهلت مقرر در قانون به صورت داوطلبانه،

تجهیزات خود را تحویل دهند ،مشمول مقررات مربوط به کیفیات مخففه درمجازاتها

خواهند بود.

ماده  - 8در اجرای ماده (سه) قانون ،وزارت اطالعات از طریق تعیین رابط ،اخبار

ی وزارتخانههای
الزم را در اختیار وزارت کشور قرار خواهد داد .وزارت کشور با همکار 

اطالعات ،فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و پس��ت و تلگراف و تلفن و گم��رک ایران با
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ط دستگاههای
توجه به اخبار و اطالعات واصل ش��ده و راهکارهای ارائه ش��ده توس�� 

مزبور اقدامات اجرایی الزم را معمول خواهد داش��ت .بدین منظور س��تادی متشکل از

نمایندگان دستگاههای مزبور در وزارت کشور مستقر خواهدگردید.

ماده  - 9وزارت کش��ور مکلف اس��ت در قبال توقیف تجهی��زات موضوع قانون

صورتجلس��های تنظیم و نس��خهای از آن را جهت اجرای تبصره ماده (سه) قانون به

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ارسال نماید.

تبص��ره (الحاقي  )1388/8/18كليه تجهيزات و كاالهاي موضوع اين قانون كه در

اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران قرار ميگيرد ،با تشخيص سازمان
در صورت امكان عين ًا مورد استفاده قرار گرفته و در صورت تعذر به معاذير فني ،اسقاط
و الش��ه ي تجهيزات و كاالهاي اس��قاط ش��ده مطابق مقررات و آييننامههاي مالي و

معامالتي سازمان فروخته ميشود و وجوه حاصله پس از واريز به خزانه با رعايت قوانين

ت موضوع قانون که به طور داوطلبانه به وزارت کشور تحویل داده
ماده  – 10تجهیزا 

ی ضبط و مصادره
میشود یا حسب مورد توسط وزارت کشورو مرجعصالحیتدار قضای 
میش��ود ،ماهانه طیصورتجلس��هایبا امضای نمایندگان وزارت کشور،مرجع ذیربط

قضایی و سازمان صدا وسیما به مراکز استانی سازمان صدا وسیما تحویل داده خواهد شد.

ماده  - 11تعریف تجهیزات مشمول قانون بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن

است .وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف یک ماه نسبت بهارائه تعاریف

مربوط اقدام نماید.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

و مقررات مربوط ،به مصرف توسعه پوشش راديو و تلويزيوني خواهد رسيد.

تبصره  -تشخیص تجهیزات فنی مشمول قانون در مبادی ورودی و سایر

نقاط کش��ور بر اس��اس قوانین و مقررات جاری کش��ور ،بر عهده دستگاههای
ذیربط خواهدبود.

ماده  - 12در اجرای تبصره ماده (ش��ش) قانون ،س��ازمان صدا و سیمای

جمهوری اسالمی ایران به منظور واردات فرستندهها ،تجهیزات تولید و پخش

و لوازم یدکیمتعلق به آنها ،مواد اولیه تولید فیلم و سریال از اخذ مجوز ورود
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و گواهی عدم س��اخت وزارتخانهها و س��ازمانهای دولتی نظیر وزارتخانههای

پست و تلگراف وتلفن ،صنایع و بازرگانی و گواهی سازمان انرژی اتمی و ثبت
سفارش وزارت بازرگانی معاف است.

ماده  - 13وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سیمای جمهوری

اسالمی ایران در اجرای تبصره ماده (ده) قانون مجازند به تناسب مسئولیتهایخود

دستورالعملهای الزم را برای تعیین آگهیهای تبلیغاتی غیر مجاز تدوین و بنا به
حوزه صالحیت خود ،راساً و به طور جداگانه به ناشرین و مطبوعات وبنگاههای
تبلیغاتی همچنین واحدهای داخلی و تابع خود ابالغ نمایند.

ماده( –14اصالحي  - )1375/6/11دس��تگاهها و س��ازمانها میتوانند با رعايت

ماده (هفت) قان��ون  ،ذكر دالیل توجیهی به امضای باالترین مقام اجرایی خود برای

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

استفاده از تجهیزات گیرنده برنامههای تلویزیونیماهوارهای از وزارت فرهنگ و ارشاد

اسالمی درخواست مجوز کنند.

تبصره  -مس��ئول واحد اس��تفاده کننده از تجهیزات در برابر هر گونه استفاده غیر

قانونی از آن پاس��خگو خواهد بود .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دورههایتوجیهی

مناس��ب را ب��رای آموزش و آمادگی این مس��ئوالن برگزار میکن��د .تأیید صالحیت

مسئوالن منوط به موفقیت در این دورهها است.

آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین
شرع مقدس (مصوب  1380/6/14هیات وزیران)

موضوع :مؤسسات پزشکی -خدمات پزشکی

ماده  -6در معاینههاى مربوط به زنان و زایمان که در موارد ضرورت توسط افراد

غیر هم جنس انجام مى ش��ود حضور یکى از محارم بیمار یا یک نفر از کارکنان فنى
زن الزامى است.

تبصره  -در س��ایر معاینهها در صورت درخواست بیمار یا پزشک ،حضور یکى از
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محارم بیمار بالمانع است.

ماده  -8کلیه کارکنان مؤسسات پزشکى مکلف به رعایت پوشش کامل اسالمى

هستند.

ماده  -9رفتار کلیه کارکنان مؤسسات پزشکى با بیماران و مراجعان باید براساس

اخالق حسنه ،احترام به کرامت انسانى ،رعایت موازین اسالمى و عرفى جامعه اسالمى

و اصل رضایتمندى بیماران باشد.

ماده  -10مراجعه کارکنان اداراى ،فنى و خدماتى اعم از زن و مرد به قسمتهاى

مختلف تش��خیصى  -درمانى در صورت لزوم باید با رعایت کامل ضوابط اس�لامى و
کسب اجازه از مسئول بخش مربوط باشد.

ماده  -11در کلیه مؤسسات پزشکى قسمتهاى مختص خانمها و آقایان شامل

بخشها  -رختکنها  -پاویونها  -غذاخورىها  -اتاقهاى بس��ترى بیماران و امثال
تبص��ره ـ در صورت فقدان امکانات کافی ب��رای اجرای این ماده باید به هر نحو

ممکن حریمها رعایت شود.
ماده  -12پوشش کارکنان فنى مؤسسات پزشکى در مواقع انجام کار در مؤسسه
باید متناس��ب با کار مربوط و ضوابط اس�لامى باشد .تبصره  -حدود و فرم لباسهاى
کارکنان فنى مرد و زن متناسب با کار مربوط توسط شورا تدوین و ابالغ مى شود.
ماده  -13پوش��ش بیماران در طول مدت دریافت خدمات تشخیصى  -درمانى و
مراقبتى باید براساس تأمین امنیت روانى بیمار و حفظ حریم او و رعایت کامل موازین
شرعى ،اخالق پزشکى و متناسب با خدمات تخصصى باشد.
تبصره  -حدود و فرم لباسهاى بیماران مرد و زن در بخشهاى مختلف مؤسسات
پزشکى توسط شورا تدوین و ابالغ مى شود.
ماده  -14جابه جایى بیماران در مؤسسات پزشکى باید با رعایت پوشش کامل و در
صورت امکان ،به همراه یکى از کارکنان هم جنس یا یکى از محارم بیمار صورت گیرد.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

آنها باید از هم جدا باشند.
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نظارت بر نمایش فیلم و اسالید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها(مصوب

 1361/12/4هی�ات وزی�ران و ب�ا اصالحات انجام ش�ده مصوب جلس�ه
 1382/5/19هیات وزیران)

ماده  - 3نمایش هرگونه فیلم در سینماها و سالنهای عمومی و عرضه یا فروش آنها
در بازار فروش که نهایت ًا متضمن نکات مشروحه زیر باشد در سراسر کشورممنوع است.

تبص��ره :هیأت نظارت موظف اس��ت ضوابط نحوه حض��ور زن را به طوری که با

کرامت انس��انی زن مغایرت نداش��ته باش��د با توجه به ضوابط شرعی در کلیه فیلمها

اعم از ایرانی و خارجی را تعیین و در اختیار سازندگان داخلی و واردکنندگان فیلمهای
خارجی قرار دهد.

 7ـ اشاعه اعمال رذیله و فساد و فحشاء.
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آییننام�ه تأس�یس و نح�وه فعالی�ت خبرگزاریهای غیردولت�ی (مصوب

 ۱۳۸۴/۲/۲۵هیأت وزیران )

دستگاه مجری :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

ماده ۳ـ خبرگزاری در انتشار اخبار و اطالعات به جز در موارد زیر آزاد است،

۱ـ اشاعه فحشاء و منکرات از طریق ارائه تصاویر یا مطالب ضد اخالقی و مستهجن.
 ۵ـ هرگونه توهین و افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی.
۷ـ اطالعات مربوط به حریم خصوصی افراد.
تبصره۱ـ مقدسات عبارتند از:

۱ـ معصومین و پیامبران (ص).
۲ـ کتابهای آسمانی.

۳ـ احکام ضروری دینی.

تبصره۲ـ درصورت تخلف از موازین یاد شده موارد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد
اس�لامی کتب ًا به هیئتنظارت موض��وع ماده( )۱۳این آییننام��ه اعالم و در صورت
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تشخیص هیأت ،پرونده به مرجع قضایی ارجاع می شود.

هیئت در صورت لزوم میتواند نسبت بهتوقف فعالیت خبرگزاری تا صدور تصمیم

دادگاه اقدام نماید.

تصویب نامه راجع به فهرس�ت کاالهای غیرض�روری و غیرمجاز (مصوب
 1385/2/10هیأت وزیران)

دس��تگاه مجری :معاونت برنامه ری��زی و راهبردی رییس جمه��ور ،وزارت امور

اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلس��ه مورخ  ۱۳۸۵/۲/۱۰بنا به پیش��نهاد شماره /۲۹/۷۹۴۷س

مورخ  ۱۳۸۴/۱۲/۲۸نهاد ریاست جمهوری (ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز) و به استناد

ردیف (دو) جزء (س��ه) بند « هـ » تبصره (هفت) قانون بودجه سال  ۱۳۸۵کل کشور

تصویب نمود:

« هـ» تبصره (هفت) قانون بودجه سال  ۱۳۸۵کل کشور به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ کاالهای غیر ضروری:

ب ـ کاالهای غیرمجاز:
۱ـ مشروبات الکلی.

۲ـ گیرنده ماهواره و ملحقات آن.
۳ـ لوازم مبتذل و مستهجن.
۴ـ البسه دست دوم.
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۱ـ فهرس��ت کاالهای غیر ضروری و غیر مجاز موضوع ردیف (دو) جزء (سه) بند

آيين نامه نحوه تش�كيل واداره آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد(مصوب

) 1385/05/08

فصل ششم -مقررات عمومی:

ماده  34ـ پروانه تأسيس و كارت مديريت آموزشگاه براي آموزش مردان صرف ًا به

مردان و براي آموزش زنان به زنان داده مي شود.
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تبصره ـ در مواردي كه رعايت الزام اين ماده به تش��خيص س��ازمان ميسر نباشد

س��ازمان مي تواند صدور پروانه را تا زماني كه صالح بداند از مفاد اين ماده مس��تثني

نمايد ،مشروط بر آنكه زنان و مردان به صورت مختلط نباشند و متقاضي از هر جهت

صالحيت الزم را داشته باشد.

ماده  35ـ آموزش كارآموزان زن صرف ًا توسط مربيان زن و آموزش كارآموزان مرد
صرف ًا توسط مربيان مرد بايد انجام شود.

تبصره ـ در صورت عدم وجود مربي واجد شرايط بنا به پيشنهاد اداره كل و تأييد

سازمان آموزشگاهها ميتوانند در مدت زمان مشخص با نظارت سازمان از شمول اين

ماده مستثني شوند.

تصويب نامه تعيين حداقل حقوق ورودي نخ ابريشم و پيله ابريشم و كاهش سود
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بازرگاني چادر مشكي (مصوب 1385 /7/26هيئت وزيران)
وزرای عضو کمیس��یون م��اده (يك) آییننامه اجرایی قان��ون مقررات صادرات و
واردات در جلس��ات مورخ  1385/4/24و  1385/4/31به استناد اصل یکصد و سی و
هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره /25338
ت24794هـ مورخ  1380/5/29تصویب نمودند:
2ـ سود بازرگانی پارچه چادر مشکی مشمول ردیف ( )5407تعرفه از شصت و شش
درصد ())%66به شانزده درصد ( )%16کاهش مییابد .درصورتی که به دلیل کاهش سود
بازرگانی واردات ،ضرر و زیانی به تولیدات داخلی وارد آید مشروط به تأیید کیفیت تولید
داخل توس��ط وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی ،خسارات وارده به نحو مقتضی
جبران میگردد.
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس ( مصوب  1387/4/9هیات

وزیران)
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دستگاه مجری :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -وزارت بازرگانی -وزارت صنایع
و معادن -وزارت آموزش و پرورش -س��ازمان صدا و س��یما -معاونت برنامه ریزی و
نظارت راهبردی رئیس جمهور

وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ  ۱۳۸۷/۳/۱۲بنا به پیشنهاد شماره

 ۱/۴۵۴۳مورخ  ۱۳۸۶/۲/۲۳وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و به استناد ماده ()۱۱
قانون س��اماندهی مد و لباس ـ مصوب ۱۳۸۵ـ آییننامه اجرایی قانون یاد شده را به
شرح زیر تصویب نمودند:

ماده۱ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (ده) قانون س��اماندهی مد و لباس

که در این آییننامه قانون نامیده میش��ود ،کارگروهی مرکب از اعضای زیر تشکیل

میگردد:

الف ـ معاون امور هنری وزارت فرهنگی و ارش��اد اس�لامی به عنوان نماینده تام

االختیار این وزارتخانه و رییس کارگروه.

ب ـ نماینده تاماالختیار وزارت آموزش و پرورش.

د ـ نماینده تاماالختیار وزارت صنایع و معادن.

هـ ـ نماینده تاماالختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.

و ـ نماینده تاماالختیار معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
ز ـ سه نفر از نمایندگان صنوف طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس.
ح ـ نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر.

تبصره۱ـ مصوبات کارگروه با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ابالغ خواهد شد.
تبصره۲ـ نمایندگان تاماالختیار باید حداقل در سطح مدیرکل معرفی شوند.
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ج ـ نماینده تاماالختیار وزارت بازرگانی.

تبصره۳ـ کارگروه میتواند حسب مورد از صاحب نظران یا نمایندگان دستگاههای

دیگر بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

تبصره۴ـ دبیر کارگروه توسط رییس کارگروه انتخاب خواهدشد.
ماده۲ـ وظایف کارگروه به شرح زیر میباشد:

الف ـ اتخاذ سیاستها و خطمشیهای اجرایی شدن مواد قانون.

ب ـ بررسی و تصویببرنامههای پیشنهادی اعضای کارگروه.
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ج ـ تعیین برنامه دستگاهها برای تحقق اهداف قانون.

د ـ نظارت بر فعالیتها و عملکرد دستگاهها و ارزیابی آنها.
هـ ـ اخذ گزارش عملکرد دستگاههای مشمول قانون.

و ـ ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامهریزی و مراحل اجرایی فعالیتهای دستگاهها.

ز ـ تنظیم و تصویب ش��یوهنامهها و دس��تورالعملهای مربوط ب��ه این آییننامه یا
کارگروه.

ح ـ پیگیری نتایج گزارشهای ارائه شده به کارگروه.

ط ـ تعیین شرایط استفاده از تسهیالت بانکی و امتیازات دولتی و تعیین مشموالن
تسهیالت و امتیازات.

ماده۳ـ دبیرخانه کارگروه در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی
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مستقر خواهد شد.

ش��رح وظایف دبیرخانه ،زمان و مکان تشکیل جلس��ات و نحوه اداره جلسات در

آییننامه داخلی توسط کارگروه تدوین و تصویب میشود.

ماده۴ـ دس��تگاههای ذیربط در قانون موظف هستند گزارش عملکرد خود را هر

شش ماه به کارگروه ارائه نمایند.

ماده ۵ـ هر یک از دس��تگاههای عضو کارگروه موظفاند اعتبارات مورد نیاز برای

تحقق اهداف قانون را مطابق با وظایف مندرج در ماده (س��ه) در بودجه س��االنه خود

پیشبینی نمایند.

ماده ۶ـ دستگاههای ذیربط موظف هستند ظرف دو ماه پس از ابالغ این تصویب

نامه ،اولین گزارش مراحل اجرایی را به دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند.

ماده۷ـ وظایف و تعهدات دستگاههای عضو کارگروه به شرح زیر میباشد:
الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

۱ـ انجام کلیه امور دبیرخانهای کارگروه اعم از برگزاری و تعیین دستور کارجلسات
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کارگروه و سایر وظایف دبیرخانه مطابق با آییننامه داخلی.

۲ـ س��اماندهی فرهنگی ـ هنری طراحان پارچه و لباس کش��ور در قالب حمایت از
ل خانه طراحان پارچه و لباس ایران.
ساختار مناسب از جمله تشکی 

۳ـ ایجاد نمایشگاه دائمی پارچه و لباس ایرانی ـ اسالمی یا نگارخانه و موزه (برای
عرضه طرحها و الگوهای برتر و برگزیده و مصوب کارگروه)

۴ـ فراه��م کردن زمینه حضور فعال و مؤث��ر طراحان ممتاز و متعهد پارچه و لباس
ایرانی و اسالمی در س��ایر کشورهای اسالمی برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران

اس�لامی در قالب برپایی نمایش��گاه آثار با همکاری س��ازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمی.

۵ـ برقراری ارتباط و فراهم نمودن زمینه مبادالت فرهنگی مناس��ب با کش��ورهای
اس�لامی در قالب برپایی نمایشگاهها و جشنوارههای بینالمللی با همکاری وزارت
نمادها و الگوهای برتر پارچه و لباس ایرانی ـ اسالمی در راستای عینیت بخشی به
استقرار قطب طراحی و اشاعه مد اسالمی در جمهوری اسالمی ایران.

۶ـ اعمال تمهیدات الزم در جهت ترویج و تبلیغ نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی

ـ اسالمی و بومی مناطق مختلف کشور و نمادها و الگوهای مصوب کارگروه در سینما،
تئاتر ،مطبوعات ،کتاب ،موسیقی ،هنرهای نمایشی و دیگر فعالیتهای فرهنگی.

۷ـ فراه��م ک��ردن امکان ثبت هنری آثار طراحان پارچه و لباس مطابق با ش��رایط
تعیین شده در کارگروه و نیز اعمال حقوق مالکیت معنوی درباره آثار یاد شده.
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علوم ،تحقیقات و فناوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با محوریت معرفی

۸ـ تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوز تأسیس مؤسسات فرهنگی ـ هنری برای
طراحان پارچه و لباس ایرانی ـ اسالمی.

ب ـ وزارت آموزش و پرورش

۱ـ توس��عه و تعمیق آگاهی و باورمندی دانشآموزان نسبت به مؤلفههای هویت

ملی ـ اسالمی از جمله در زمینه فرهنگ پوشش و آراستگی در قالب تهیه و تدوین و
اجرای برنامه جامع و جذاب آموزشی و پرورشی.
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۲ـ آش��نا نمودن دانشآموزان با شیوهها و مظاهر تهاجم فرهنگی غرب به ویژه در

زمینه اشاعه و القای الگوهای رفتاری و ترویج مدگرایی کاذب در پوشش و آرایش.

۳ـ معرفی نمادها و الگوهای فرهنگ ایرانی ـ اس�لامی در زمینه پوش��ش ،لباس و
سایر آرایههای مکمل از طریق تصاویر کتب درسی.

۴ـ فراه��م کردن زمینه طراحیه��ای متنوع برای لباس دانشآم��وزان ،معلمان و
کارکنان مدارس با توجه به اقتضائات جنس��یتی ،سنی و منطقهای ،از طرق مختلف

از جمله برگزاری جش��نواره س��الیانه لباس مدارس و حمایت از طرحهای برگزیده

برخوردار از ش��اخصههای زیبایی و حجاب که بتواند پاس��خ مناسبی برای نیازهای

روحی و روانی آنها باشد.

۵ـ س��فارش لباس ف��ر م مخص��وص دانشآموزانممت��از ،برگزی��دگان المپیادها
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و ش��رکتکنندگان در جش��نوارههای علمی و فرهنگی به طراحان برجس��ته لباس
اسالمی و تولید کنندگان و براساس الگوها و نمادهای ایرانی ـ اسالمی و برخوردار

از پارچه و دوخت با کیفیت باال و اعطای این لباسها به این دانشآموزان در قالب

جوایز فرهنگی برای استفاده در مراسم و مناسبتها.

۶ـ تهیه دس��تورالعمل جامعی برای ساماندهی وضعیت ظاهری لباس دانشآموزان
جهت تصویب در کارگروه.

۷ـ تهیه دستورالعمل نحوه برگزاری جشنواره سالیانه در مدارس و همچنین شرایط
گزینش طرحها و کاربرد آن جهت تصویب در کارگروه.
ج ـ وزارت بازرگانی:

۱ـ برپایی نمایش��گاه فصلی و دائمی (مرکزی و اس��تانی) عرضه پوش��اک و لباس

منطبق با مصوبات کارگروه.

۲ـ حمایت عملی از طراحان و تولیدکنندگان پوش��اک اس�لامی که محصوالت آنها
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ضمن انطباق با موازین شرعی پوشش از کیفیت ،زیبایی ،جذابیت و تنوع برخوردار باشد.
۳ـ ارائه تس��هیالت قانونی که به کاهش قیمت تمام ش��ده لباسهای تولیدی (با
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ویژگیهای فوقالذکر) منجر ش��ود و قدرت رقابت آنها را نسبت به سایر کاالهای
فاقد شرایط به طور محسوس افزایش دهد.
۴ـ شناسایی تولیدکنندگان و فروشندگان موفق در زمینه تولید و عرضه لباسهای
مناس��ب اس�لامی و اعطای تسهیالت به آنها و رفع مش��کالت ایشان و تسهیل
شرایط صادرات برای محصوالت آنها.
۵ـ حمای��ت از طراحان موفق لباسهای اس�لامی در امور صنفی جهت رس��اندن
مدلهای طراحی شده به تولید انبوه.
ی الزم بر صنـوف تولیدکننده و
۶ـ نظـارت مس��تمر و مؤثر و اعـمال کنتـرله��ا 
عرضهکننده لباس.
۷ـ پیگیری وضع و اعمال تعرفههای گمرکی بر واردات تجاری پوشاک و پارچههای
خارجـی براساس قانون مقررات صـادرات و واردات ـ مصـوب۱۳۷۲ـ و اصـالحات
بعدی آن.
۸ـ اقدامات الزم جهت هدایت بازار عرضه البس��ه و پوشاک خارجی از مرحله ثبت
سفارش و اعمال نظارتهای الزم.
۹ـ توسعه «طرح جلوههای حجاب» با تنوع بخشی به مدلهای اسالمی و جامعیت
محصوالت عرضه شده برای پوشش کامل بانوی مسلمان ایرانی (از قبیل روسری
بلند و جوراب مناسب)
۱۰ـ همکاری با وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی جهت برپایی نمایشگاه ،موزه و
جش��نوارههای ملی ،منطقهای و بینالمللی با محوری��ت معرفی نمادها و الگوهای
پارچه و لباس ایرانی ـ اسالمی.
۱۱ـ اعمال تمهیدات و اقدامات حمایتی الزم برای تشکیل و تقویت صنف طراحان
پارچه و لباس.
د ـ وزارت صنایع و معادن:

۱ـ فراه��م کردن ام��کان ارتباط مؤثر طراح��ان پارچه و لباسهای اس�لامی با

کارخانجات نساجی و تولیدکنندگان لباس.
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۲ـ حمای��ت از کارخانج��ات و تولیدکنندگان لباسهای منطب��ق با الگوهای ایرانی
اسالمی به خصوص چادر با کیفیت.

۳ـ حمایتاز متقاضیان تأسیس واحدهایتولید صنعتی لباس و پارچه بهویژه پارچه

چادری.

۴ـ تالش در جهت تولید منسوجات از مواد اولیه طبیعی با کیفیت استاندارد به منظور
جلب اقبال مردمی به مصرف منسوجات و پوشاک اسالمی ـ ملی تولید داخل.
هـ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران:

۱ـ ترویج الگوهای مناسب پوشش منطبق با ارزشهای فرهنگی ،اسالمی و ملی در

فیلمها ،سریالها ،مستندها ،نماهنگها ،پویانماییها ،گزارشها و گفتگوها.

۲ـ تهیه و پخش برنامههای تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای
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پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف کشور و نیز مدلهای لباس ایرانیان در
ادوار مختلف تاریخی.

۳ـ انعکاس جش��نوارهها و نمایش��گاههای م��د و لباس اس�لامی و ملی و معرفی

طرحهای ارائه شده و طراحان موفق در برنامههای سیما.

۴ـ پرهیز از ترویج الگوهای غربی پوشش در پخش برنامههای سیما.

۵ـ اطالعرسانی درباره جریانهای منحرف و مهاجم مد و الگوهای غربی پوشش در
قالب برنامههای جذاب تلویزیونی همراه با ارائه الگوهای بدیل و برتر اسالمی ایرانی.

۶ـ توجه ویژه به س��اخت برنامههای پویانمایی برای کودکان به منظور جلب توجه
آنها به لباسهای اسالمی ایرانی با استفاده از نمادهای محبوب عروسکی.

۷ـ تدوین دستورالعمل برای نحوه حضور بازیگران در تلویزیون و سینما با همکاری
و هماهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ،حداکثر به م��دت یک ماه از تاریخ

تصویب آییننامه جهت تصویب در کارگروه.

۸ـ تروی��ج و تبلیغ الگوهای لباس منطبق با فرهنگ ایرانی ـ اس�لامی (مطابق با
118

شاخصهای تعیینشده در کارگروه) به وسیله مجریان تلویزیون.

و ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور:

۱ـ توجه ویژه به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و وظایف مندرج در قانون و آییننامه

جهت تأمین منابع الزم برای اجرایی ش��دن مصوبات و پیگیری مراحل تصویب در
الیحه بودجه سنواتی.

۲ـ فراهم کردن امکان تحقق طرحهای بودجهای پیشنهادی دستگاههای عضو در

جهت تأمین هزینههای اجرایی قانون.

مصوب�ه اعط�ای ب�ورس تحصیل�ی ش�هیده حجاب«م�روه الش�ربینی»

)۱۳۸۸/10/2

ارائه بورس تحصیلی «ش��هید الش��ربینی» به بانوان تبعه کشورهایی که تحصیل

خانمهای محجبه در دانشگاههای آن کشورها ممنوع است.

آيين نامه ستاد مبارزه با قاچاق محصوالت سمعي و بصري (مصوب شهريور

1383وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي)

با استناد به قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11دي
 1348و قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري مصوب 27
بهمن  1372فعاليتهاي غيرمجاز مينمايند ،ستاد مبارزه با قاچاق فيلمهاي
سينمايي جهت صيانت از حقوق مالكان فيلمهاي سينمايي ايراني و صيانت از

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

مصوبات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

صاحبان حقوق سينمايي و ويدئويي فيلمهاي خارجي مجاز جهت پيشگيري
از اقدامات مجرمانه و جلوگيري از عرضه فيلمهاي غير مجاز و غير اخالقي به
شرح ذيل تشكيل ميگردد:
اعضا:

1-1معاون امور سينمايي و سمعي و بصري
2-2رئيس نيروي انتظامي تهران بزرگ
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3-3مدير كل نظارت و ارزشيابي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري

4-4مدير كل حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

5-5مدير كل توسعه و همكاريهاي سمعي و بصري معاونت امور سينمايي و سمعي
و بصري

6-6مدير كل اماكن نيروي انتظامي
7-7مدير كل مابرزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي
8-8معاون دادستان كل كشور
9-9معاون دادستان تهران و رئيس مجتمع قضايي كاركنان دولت و رسانهها
1010رئيس شوراي مركزي اتحاديه تهيه كنندگان و توزيع كنندگان فيلم ايران
1111دبير انجمن ويدئو رسانههاي كشور
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شرح وظايف:

الف :تهيه و تدوين راهكارهاي پيشگيرانه از سرقت فيلمهاي سينمايي؛

ب :تهيه و تدوين راهكارهاي پيشگيرانه از تكثير و عرضه فيلمهاي غير مجاز؛
ج :تهيه و تدوين راهكارهاي پيشگيرانه از تكثير و عرضه فيلمهاي مستهجن؛

د :تعيين سياستهاي ارتقاي فرهنگ عمومي مردم جهت حمايت از توليدات داخلي

و مضرات مصرف كاالهاي فرهنگي غير مجاز.

تقسيم وظایف:

الف :تعيين مصاديق فيلمهاي مجاز،غيرمجاز و مس��تهجن توسط مراجع ذيربط در
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

ب :بازرسي از مراكز عرضه محصوالت فرهنگي مجاز توسط انجمنهاي صنفي و

نظارت ادواري وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي و در صورت مشاهده تخلف تعليق

پروانه فعاليت واعالم به نيروي انتظامي و مراجع قضايي ذيصالح جهت بررس��ي
و تعيين مجازات.
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ج :بازرس��ي از مراكز غير مجاز توس��ط وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي و نيروي
انتظامي و اعالم مشخصات اين مراكز به دادگاه ويژه جهت صدور حكم پلمپ اين
مراكز و تش��كيل پرونده (اطالعات جمعآوري ش��ده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي در اختيار نيروي انتظامي قرار ميگيرد)
د :ارائه راهكارهاي فني جديد توسط اصناف ذيربط در خصوص كاهش سرقت فيلمهاي
سينمايي جهت سهولت در شناسايي عوامل اصلي قاچاق محصوالت سينمايي.
و :اطالع رس��اني مش��ترك بين وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،نيروي انتظامي و
قوه قضاييه جهت ارتقاي سطح عمومي مردم در خصوص مضرات مصرف كاالهاي
فرهنگي غيرمجاز و .....
نحوه تشكيل جلسات:

جلس��ات س��تاد هر دو ماه يك بار در وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي تشكيل

دس�تور العمل اجرایی تبلیغات شهری (محیطی)(مصوب جلسه فوق العاده

 1385/3/17کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور)

شامل  13ماده 6 ،تبصره و  29بند:
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ميگردد.
دبيرخانه س��تاد در اداره كل نظارت و ارزش��يابي است .مصوبات ستاد براي كليه
اعضا الزم االجراست .كميتهاي تخصصي جهت تدوين پيشنهادات و پيگيري مصوبات
متش��كل از نمايندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اس�لامي ،دادستاني كل كشور،نيروي
انتظامي و صنوف ذيربط تشكيل و هر دو هفته يك بار تشكيل جلسه خواهند داشت.

ی موظفاند عالو ه بر رعایت
ی و تبلیغات 
ی آگه 
ماد ه  -۳کلی ه سازمانها و کانونها 

ت بر نحوه
س و نظار 
ن نام ه تأسی 
ی مندر ج در مواد  ۱۳ ،۱۲ ،۱۱و  ۱۴آیی 
ت عموم 
مقررا 
ی تبلیغاتی
ی برنامهها 
ی و تبلیغاتی ،در تنظیم ،تهی ه و اجرا 
ی آگه 
ت کانونها 
کار و فعالی 
ت نمایند:
ت زیر را رعای 
نکا 

ت ممنو ع است.
ن در تبلیغا 
ی از ز 
 -11هرگون ه استفاد ه ابزار 
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ب با عرف
ی باید متناس 
ی مورد استفاد ه در آگه 
ش شخصیتها 
ش و آرای 
 -۱۲پوش�� 

ی جامع ه باشد.
ی و مذهب 
مل 

دس�تور العمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه /جش�نواره مدولباس ايراني

اسالمي (اصالحيه) (مصوب )1387/2/16

دس��تگاه مجری :وزارت کشور -وزارت امور خارجه -سازمان فرهنگ و ارتباطات

اسالمی

ماده  -1تعاريف

 -1-1نمايشگاه  /جشنواره مد و لباس ايراني اسالمي در داخل يا خارج از كشور


با وسعت استاني ،ملي ،منطقهاي يا بينالمللي ،مكاني است:

 -با رويكرد غالب فرهنگي و برخوردار از مزيتهاي اقتصادي براي معرفي الگوها
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ش و سبك زندگي كه هويت و
و سبكهاي اصيل و نوين ايراني – اسالمي در پوش 
گ ،هن ر و تمدن ايراني اسالمي گرفته باشند.
اصالتخودرااز نمادهاي فرهن 

 -براي نمايش توانمنديها و ظرفيتهاي فرهنگ و هنر ايراني و صنايع و اصناف

پيشرو داخلي و نيز ساير بخشهاي عمومي و خصوصي مرتبط در راستاي طراحي،
توليد و اش��اعه الگوهاي نوين براي رفتارهاي اجتماعي اعم از پوشش و آراستگي

محيط زندگي بخصوص براي نسل جوان با اين هدف كه بتوانند در انتخاب سبك
رفتار از مدلهاي برآمده از هويت ملي اسالمي خود الگو بگيرند.

 با مميزه اصالت ايراني بهگونهاي كه مجموعه فضاي آن اعم از محصوالتي كهارائه ميشود تا سبك غرفه آرايي و شيوه نمايش طرحها و ساير شئونات طراحي و
اجرا ميبايست مبرا از تقليد و گرايش به فرهنگها و سبكهاي بيگانه بوده و مر ّوج

ارزشها و اصول فرهنگ و هنر ايراني – اسالمي باشد.

 -براي نمايش طرحهاي لباس و پارچه ،الگوهاي پوشش ،كاالها ،صنايع و هنرهاي

وابسته به پوشاك و مجموعه فعاليتهايي كه در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني
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و موازين ش��رعي در راستاي معرفي سبك زندگي ايراني – اسالمي قابليت معرفي

دارند( .اين فعاليتها ميبايس��ت بهطور دقيق در طرح توجيهي تش��ريح شوند و در

صورت نياز مجوزهاي مستقل مربوطه ارائه گردد)
 -3-1طرحهاي پوشش ايراني – اسالمي

كليه الگوهاي پوش��ش (اعم از مردانه و زنانه ش��امل تمام ردههاي س��ني) كه در

عين عدم مغايرت با موازين ش��رعي حجاب اس�لامي و اقتضائات عرفي هر منطقه از

كش��ور ،از ويژگيه��اي خالقيت در طراحي  ،كيفيت در اج��را و دوخت و تنوع توأم با

وزانت در كاربرد رنگ برخوردار بوده و در كليه اماكن عمومي و ساير فعاليتها و روابط

اجتماعي (اعم از محل كار ،تحصيل،مراس��م رسمي ،فعاليتهاي ورزشي ،سفر و ) ...
قابليت استفاده داشته باشند و تأمين كننده رضايت خاطر مصرف كننده از حيث رعايت

حجاب ،راحتي و حفظ اصالت ايراني باشند .

متقاضی برگزاری نمایشگاه در مرحله اول الزم است دارای یکی از شرایط ذیل باشد:

 -۳-۲شخصیت حقوقی غیر دولتی شامل ،مؤسسات فرهنگی هنری با مجوز وزارت
فرهنگ و ارش��اد اسالمی  ،واحدهای صنفی مرتبط با موضوع نمایشگاه (با معرفی

اتحادیه صنفی ذیربط) و یا ش��رکتهای معتبر ذیص�لاح در زمینه فعالیتهای

نمایشگاهی مرتبط با موضوع مد و سبک زندگی ایرانی اسالمی (احراز صالحیت به
عهده دبیرخانه کارگروه ساماندهی مدولباس است).

 -۴-۲مراکز دولتی؛ تنها برای کارکنان اداری و مخاطبان اختصاصی خود  .به عنوان
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ماده  – ۲شرایط عمومی مقدماتی اخذ مجوز

مثال وزارت آموزش و پرورش برای دانش آموزان و کادر آموزشی مدارس  ،وزارت

علوم برای اس��اتید و دانشجویان  ،صدا و سیما برای بازیگران و مجریان تلویزیونی

و همچنین س��ایر دس��تگاهها برای کارکنان اداری همان دستگاه و با رعایت تمام
موازین مصرح در این دستورالعمل.

تبصره  :س��ازمانها و مراکز وابس��ته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت

بازرگانی در راس��تای اجرای ماده  ۳قانون س��اماندهی مدولباس می توانند به عنوان
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متقاضی دولتی نس��بت به ارائه طرحهای نمایش��گاهی (اعم از داخلی یا خارجی) به
دبیرخانه کارگروه ساماندهی مدولباس اقدام نمایند .
ماده  - ۳شرایط انتخاب مکان نمایشگاه

 -۱-۳تناسب کامل با اقتضائات فرهنگی و هنری حوزه مدولباس و سبک زندگی

ایرانی اسالمی

 - ۲-۳براس��اس الگوه��ا و نمادهای ملهم از فرهنگ و هنر اس�لامی ایرانی و به
گونهای که مجموعه طرحهای به نمایش گذاش��ته شده و فضای نمایشگاه اعم از

معماری مکان  ،موسیقی و سایر شرایط ،تجلی فرهنگ و هویت ایران اسالمی باشد

طراحی شود.

 - ۳-۳اتخاذ تدابیر مقتضی و ترتیبات الزم از سوی مسئوالن برگزاری نمایشگاه در
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جهت رعایت کامل شئونات اسالمی و نیز مسائل امنیتی و حفاظتی برای اطمینان
از عدم امکان تصویربرداری از سوی بازدیدکنندگان

 –۴-۳رعای��ت کامل مقررات مربوط به انتخاب و اس��تفاده از مکان که از س��وی

مراجع ذیصالح (نیروی انتظامی یا نهادهایی که مکان مورد نظر را در اختیار دارند)

تعیین و به مجری ابالغ میش��ود( .این مقررات نباید با ضوابط این دس��تورالعمل
مغایرت داشته باشد)

ماده  -4شرايط طرحها و مدلهاي پوشش

 -1-4طرحها بايد ابداعي و ابتكاري بوده  ،با موازين شرعي عفاف و حجاب (طبق

تعريف ماده  ) 1مغاير نبوده و براساس الگوها و نمادهاي اسالمي و ايراني با در نظر
گرفتن اقتضائات عرفي جامعه ارائه شوند .

 - 5-4نمايش طرحهايي كه مر ّوج فرهنگ غربي و عرياني در پوشش است به هر

نحو ممنوع ميباش��د و در مورد طرحهاي مربوط به حريم خصوصي نيز ميبايست
موارد مندرج در بند 1-4همين ماده در حد متعارف رعايت شود.
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ماده  -5شرايط نمايش طرحها

 -1-5طرحهاي لباس مربوط به حوزههاي عمومي (اجتماع)

نمايش اين دسته از طرحها از طريق عكس ،يا با استفاده از مجسمههاي مانكن

و يا بهوسيله مانكن زنده امكان پذير است.
در نمايش اين دس��ته از طرحها از طريق عكس ،مجس��مه ،مانكن زنده و يا ساير
شيوههاي نويني كه پس از تاييد كارگروه اتخاذ مي شود ،مي بايست موضوع و محور
اصلي نماي��ش ،طرح يا الگوي لباس مورد نظر باش��د ،بنابراين رعايت نكات ذيل در
انتخاب مانكنها (اعم از ثابت يا زنده ) و تهيه تصاوير الزامي است.
الف -مجسمه مانكن:

ج -قالبهاي تصويري:

 -در استفاده از قالب تصويري الزم است تصويرها با استفاده از خالقيتهاي فني

و هنري به گونهاي تهيه شوند كه موضوع و محور اصلي تصاوير ،لباس مورد نظر باشد.
 در نمايش با استفاده از مانكن زنده ،تقليد از شيوههاي اجرا به سبك غربي (نظير ،)cats walkممنوع بوده و مجري نمايش بايد نسبت به طراحي و اجراي نمايش به
سبك ايراني (متناسب با هويت مليواسالمي) اقدام كند.
موس��يقي نمايش زنده لباس ميبايست لزوم ًا ايراني و در تناسب كامل با فرهنگ
اسالمي ايراني و لباسهاي به نمايش در آمده و نيز برخوردار از مجوزهاي قانوني باشد.
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الف -1 -عدم شباهت مجسمههاي مورد استفاده با اندام طبيعي بدن انسان
الف -2 -برخورداري از طراحي خنثي يا مطابق با نمادهاي فرهنگ و هنر ايراني.
( عدم بهكارگيري مجس��مههايي كه نوع طراحي آنها مر ّوج سبك پوشش و آرايش و
رفتار غربي هستند يا امكان آن را فراهم مي آورند).
ب -مانكن انساني:
ب -1 -مانكن زن ايراني مي بايست فاقد هر گونه آرايش چهره و ملزم به رعايت
كامل حجاب در پوشش (مطابق تعريف ماده يك) و عفاف در رفتار باشد.
ب -2 -مانكن مرد ايراني مي بايست فاقد هر گونه آرايش غير متعارف مو و چهره كه
مر ّوج الگوهاي غير ايراني و نامتجانس با عرف و سنتهاي اسالمي محسوب ميشوند باشد.
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 -2-5طرحهاي لباس مربوط به حوزههاي خصوصي (اعم از منزل و ميهمانيهاي
غير رسمي)
نمايش اين دس��ته از طرحها تنها با اس��تفاده از تابلو نقاشي يا مانكن ثابت طبق
شرايط مندرج در بندهاي الف و ج بخش اول همين ماده امكان پذير است.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب
126

«مصوباتوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری»

مصوبات نوزده گانه ش�ورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها در

موضوع عفاف و حجاب

( ب��ا اس��تناد به ماده  11از فصل س��وم آيي��ن نامه اجرايي سياس��تهاي ارتقاي
فعاليتهاي فرهنگي دانش��گاهها  ،شوراي هماهنگي فعاليتهاي فرهنگي دانشگاهها
و مراكز آموزش عالي سراسر كشور با هدف ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي فرهنگي
دس��تگاهها و نهادهاي مختلف ذيربط در امور فرهنگي دانش��گاهها تشكيل گرديده
است .اعضاي اين شورا متشكل از معاونين فرهنگي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري،
وزارت بهداش��ت  ،درمان و آموزش پزشكي؛ دانشگاه آزاد اسالمي؛ جهاد دانشگاهي و
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها ميباشد .دبيرخانه اين شورا در معاونت
فرهنگي وزارت علوم از آبان ماه  85آغاز به كار نموده است).
مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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 -۱برگزاری تریبون دانشجویی با محوریت بسیج دانشجویی (الزامات :ساماندهی
نیروی انسانی در کلیه دانشگاهها).

( طرح اجرایی و زمانبندی آن توسط بسیج ارائه گردد) باهمکاری کلیه دستگاهها

 -۲برگزاری  ۳۰همایش استانی با محوریت وزارت علوم در سطح دانشگاههای وزارت
علوم ،بهداشت و دانشگاه آزاد ( در هر استان یک همایش ) و یک همایش کشوری با

محوریت نهاد نمایندگی مقاممعظمرهبری در سطح تهران ( .وزارت علوم طرح اجرایی

 ۳۰همایش و نهاد رهبری طرح اجرایی همایش کشوری را ارائه نمایند).
 -۳تهی��ه محتوای بلوتوث ،انیمیش��ن ،کلیپ و پیامک ب��ا محوریت نهاد نمایندگی
مقاممعظمرهبری (طرح اجرایی و موضوعات هر یک از ابزارهای ذکر ش��ده توس��ط
نهاد ارائه گردد).

 -۴انتشار ژورنال مد و لباس دانشجویی با محوریت وزارت علوم و جهاد دانشگاهی.

 -۵تهیه بروشور ،کتابچه حجاب ادیان ،کتابچه احکام پوشش و نگاه و کتابچه پاسخ
به شبهات توسط نهاد نمایندگی و خریداری توسط کلیه دستگاهها جهت توزیع در
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بین دانشگاهها به ویژه آغاز سال تحصیلی.

 -۶انتشار ویژهنامه پوشش با محوریت وزارت علوم به طور فصلی شماره اول وزارت
علوم و در فصول بعدی به تفکیک دستگاهها.

 -۷تهیه محتوای علمی -پژوهشی در موضوع عفاف و پوشش به صورت کتاب یا

مجموعه مقاالت توسط نهاد نمایندگی.

 -۸اختصاص حداقل یک شماره از فصلنامه علمی پژوهشی هر دستگاه به موضوع
عفاف و حجاب و پیگیری توسط وزارت علوم ( کلیه دستگاهها نسبت به شناسایی

فصلنامههای مذکور اقدام نمایند).

 -۹برگزاری گارگاههای آموزش��ی ضمن خدمت اس��اتید و کارکنان توسط معاونت
آموزشی هر دستگاه ( با ارائه طرح اولیه دانشگاه جامع علمی کاربردی).

 -۱۰برگزاری فروش��گاههای لباس دانشجویی در کلیه دستگاهها ( طرح آن توسط
 -۱۱تدوین دورههای پودمانی با موضوع عفاف و پوشش به منظور شرکت کارکنان
دانش��گاهها در این دورهها با محوریت دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه آزاد (ارائه
طرح توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی).

 -۱۲اجرای طرح هزارتوی اندیشه با محوریت بسیج دانشجویی در کل کشور یا در
چند دانشگاه ( ارائه طرح اجرایی توسط بسیج دانشجویی).

 -۱۳اس��تفاده از طرح مشاورین فرهنگی در موضوع عفاف و حجاب ( طرح اجرایی
توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی).
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وزارت علوم ارائه گردد).

 -۱۴بررسی موضوع ازدواج دانشجویی از طریق سه وزیر ( علوم ،بهداشت و کشور)
( به عنوان طرح ملی در دولت مطرح شود) با پیگیری معاونت فرهنگی وزارت علوم

 -۱۵برنامهریزی ویژه دانش��جویان جدیدال��ورود در موضوع عفاف و حجاب ،تهیه
بس��تههای فرهنگی و ارائه پیشنهادات توسط هر دس��تگاه (کلیه دستگاهها در این

موضوع برنامههای خود را ارائه دهند).
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 -۱۶برنامه ریزی برای ارتباط خانوادهها با دانشگاهها توسط مسئولین فرهنگی هر
دستگاه (طرح اولیه آن توسط وزارت علوم تهیه شود).

 -۱۷تدوی��نفر م تعهدنامها ز دانش��جویانب ه صورتهماهنگ و یکس��ان با ارائه
پیشنهاد اولیه توسط نهاد رهبری در دانشگاهها.

-۱۸میثاقنامهدانشجویی با ذکر موارد فرهنگی از جمله مسائلاخالقی وهمچنین
ف وحجاب با محوریت نهاد رهبری.
عفا 

 -۱۹تهیه شناس��نامه فرهنگی برای دانش��جویان با ارائه پیش��نهاد توسط دانشگاه

آزاد اس�لامی برای پایش برنامههای فرهنگی برای دانشجویان (طرح اولیه توسط
دانشگاه آزاد ارائه گردد).
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«مصوباتوزارتکشور»

آیین نامه تعیین مصادیق البسه و آرایشهای غیر مجاز (مصوب75/۶/25

وزارت کشور)

موارد مصوب مربوط به مصادیق البس��ه و آرایش غیر مجاز که به مصوبات قبلی

اضافه میگردد:

الف :مصوبات مربوط به متعلقات وابسته به البسه

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب
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 .1اس��تفاده از انواع :کاله برای زنان ،گردن بند و گوش��واره برای مردان و کالههای
مبتذل مردانه که دارای نقوش و عالئم ضد اس�لام و ضد انقالب و ضد اخالق روی
آن دوخته ،بافته ،گلدوزی ،نصب یا الصاق شده باشد.
 .2نپوشاندن کامل :موی سر ،گردن ،سینه و هر جای دیگر بدن برای زنان جز وجه و
کفین ( مانند استفاده از روسریهای نازک و کوتاه )
.3کمربند :کمربندهای غیر متعارف ،دارای نقوش زننده و عالئم گروههای ضد اسالم و
ضد انقالب و ضد اخالق و یا دارای سگکهایی که نقوش و عالئم ضد اسالم و ضد
انقالب و ضداخالق و یا شب رنگ دار ،پولک دار و چراغ دار باشند و …
 .4م��چ بند ( دس��ت و پا ) :مچ بندهای غیر متعارف ک��ه دارای نقوش زننده و عالئم
گروههای ضد اس�لام و ضد انقالب و ضد اخالق و یا ش��ب رن��گ دار ،پولک دار و
چراغدار باشند و …
 .5عینک :عینکهایی که دارای طرحهای غیر متعارف ،نظیر گربه ای  ،خرگوش��ی،
چراغ دار ،دستگیره دار ،برف پاک کن دار باشند.
 .6پیش��انی بند :اس��تفاده از پیشانی بندهایی که دارای نقوش و عالئم ضد اسالم و
ضد انقالب و ضد اخالق و یا نوشتههایی با حروف التین باشند.
 .7انگشتر :انگشترهایی که دارای نقوش ،الفاظ و حروف التین هستند و داللت بر
هواداری یا عضویت در گروههای ضد اسالم و ضد انقالب و ضد اخالق دارند مثل
انگش��ترهایی با نگین یا بدنه شبیه اس��کلت و جمجمه انسان ،عقاب آرم پنتاگون،
ستاره داود ،داس و چکش ،کله پلنگ ،کله گرگ و نگین با تصویرهای زن

.8کیف  :کیفهایی که دارای عالئم و نقوش و نوشتههایی با حروف التین و زننده
و یا دارای عالمت گروههای ضد اسالم ،ضد انقالب و ضد اخالق باشند.
 .9ش��ال و دس��تمال گردن :اس��تفاده از شال و دس��تمال گردن که دارای عالئم و
نوش��تههایی با حروف زننده و یا دارای عالمت گروههای ضد اسالم ،ضد انقالب و
ضد اخالق باشند.
 .10استفاده از :انواع دامنها و شلوارهای کوتاه و چسبان و شلوارکهایی که تعمداً
پاره و وصله شده باشد.
.11کراوات و پاپیون از هر نوع.
ب :مصوبات مربوط به استفاده از البسه غیر مجاز برای مردان

 .1اس��تفاده از البس��ه زنان��ه ،ش��لوارهایکوتاه ،شلوارهایچس��بان و تن��گ و
نازک،شلوارهاییکه تعمداً پاره و وصله داشته باشند.

برای مردان

ج :مصادیق غیر مجاز در واردات ،تولید ،توزیع و فروش انواع البسه

 .1لباسهایی که :روی آن تصاویر زن ،چاپ ،دوخته ،بافته ،گلدوزی ،نصب یا الصاق
و یا تکه دوزی شده باشد.

 .2لباسهایی که :اندامهای تناسلی یا کنایه از آن روی آنها چاپ ،گلدوزی،تکهوزی،
بویا الصاق شده باشد.
بافته ،نص 

 .3لباسهای��ی که :الفاظ رکیک که با حروف فارس��ی یا التی��ن روی آنها چاپ،
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 .2اس��تفاده از زیورآالت ،گردنبند ،زنجیر ،مچبند ،دس��تبند ،پالک و انگشتر طال

گلدوزی ،تکه دوزی ،بافته ،نصب و یا الصاق شده باشد.

 .4لباسهایی که :به طور کلی روی آنها نقوش یا عبارات با حروف غیر فارس��ی
گلدوزی ،تکه دوزی ،بافته ،نصب و یا الصاق شده باشد.

 .5انواع البس��ه :جاسوئیچی ،کمربند ،سگک ،انگشتری ،کفش ،کیف ،کاله ،عینک ،و

کلیه زیورآالت که دارای آرمها و نشانههای ضد اسالم و ضد انقالب و ضد اخالق باشد.
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 .6لباسهایی که :به شکل پرچمهای بیگانه رنگ آمیزی و یا پرچمهای بیگانه روی
آنها چاپ  ،گلدوزی ،تکهدوزی ،بافته ،نصب و یا الصاق شده باشد.

 .7لباسهایی که :روی آنها تصاویر حیوانات نظیر کله گرگ ،کله روباه ،کله پلنگ و
خوک و گراز و سایر حیواناتی که مظهر درندگی ،موزیگری و شهوترانی میباشند.

 .8لباسهایی که :روی آنها تصاویر حش��رات و بندپایان مانند عقرب و عنکبوت،
چاپ  ،گلدوزی ،تکهدوزی ،بافته ،نصب و یا الصاق شده باشد.

 .9لباسهاییک��ه :روی آنه��ا تصاوی��ر کارتونی تداعی کننده یا نمایش��گر بزم و
پایکوبی ،رقص و شرب خمر ،آواز و نوازندگی.

 .10لباسهایی که :آالت موس��یقی مانند گیتار ،ویولون ،ش��یپور و چنگ و امثالهم
روی آنها چاپ ،گلدوزی ،تکه دوزی ،بافته ،نصب و یا الصاق شده باشد.
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 .11لباسهاییکه :روی آنها تصاویر فکاهی و پوچ و بی معنا مانند کفش س��وراخ
ش��ده که انگش��ت ش��صت از آن بیرون آمده باش��د تصاویر آدمهای معتاد چاپ ،

گلدوزی ،تکه دوزی ،نصب و یا الصاق شده باشد.

 .12لباسهایی که  :روی آنها عبارات عاشقانه و مبتذل مانند مرا ببوس ،دوستت دارم
و الفاظ و کلمات مشابه چاپ ،گلدوزی ،تکهدوزی ،بافته  ،نصب و یا الصاق شده باشد.

ي (محيطي) و مواد 14 ،13 ،12 ،11 ،10
ت شهر 
ي تبليغا 
ل اجراي 
دستورالعم 

ي
ي آگه 
ت كانونها 
ت بر نحو ه كار و فعالي 
س و نظار 
ن نام ه تأس�ي 
و  15آيي 
ي
ي تبليغات 
ي سازمانها 
ب جلس ه فوق العاده كميت ه مركز 
ي «مصو 
و تبليغات 

ي
خ  1385/3/17كميت� ه مركز 
كش�ور»(مصوب جلس� ه فوق الع�اده م�ور 
ي كشور )
ي تبليغات 
سازمانها 

ت ممنو ع است
ن در تبليغا 
ي از ز 
 -11هرگون ه استفاد ه ابزار 

ب با عرف
ي بايد متناس 
ي مورد استفاد ه در آگه 
ش شخصيتها 
ش و آراي 
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ي جامع ه باشد.
ي و مذهب 
مل 
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« نام هاهو وبات وه ضا ه»

رسیدگی دادسرا به جرایم خالف عفت و اخالق عمومی بدون کیفر خواست

و تحقیقات مقدماتی مگر در موارد خاص(مصوب )1362/۱/25

بخشنامه به کلیه دادگاههای کیفری یک و دو و ضابطین دادگستری سراسر کشور

ب بند دو و س��ه ماده  ۲۱۹قانون اص�لاح موادی از قانون آیین
نظ��ر به اینکه به موج 

دادرس��ی کیفری مص ّوب  1361/6/6کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسالمی
در مورد جرایم مش��هود و اعالم و اخبار ضابطین دادگستری ،دادگاه کیفری مستقیم ًا
و بدون صدور کیفرخواس��ت و تحقیقاتمقدماتی و بازپرس��ی رسیدگی مینماید و به

موجب ماده  ۲۲۴همین قانون ،تحقیقات مقدماتیو بازپرسی تنها در جرایم مه م الزامی
اس��ت و منظور از جرایم مهم آن دسته از جرایمی است کهصرف ًا در صالحیت دادگاه

کیفری یک و منطبق با موارد مندرج در ماده  ۱۹۸قانون مذکور است؛ لذا دادگاههای
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کیفری دو و در مواردی که دادگاه کیفری یک به جانش��ینی دادگاه کیفری دو انجام

وظیفه میکند ،این دادگاهها میتوانند به جرایم خالف عفت و اخالق عمومی مندرج

ی از قبیل عدم رعایت پوش��ش اس�لامی در
مکرر قانون مجازات عموم 
در مادهّ ۲۱۳
معاب��ر و خیابانه��ا وظهور در هیأت��ی که اخالق عمومی را جریح��هدار مینماید و یا

خرید و فروش تصاویر و فیلمهایسکس��ی و نوارهای مبتذل ،بدون کیفرخواس��ت و
تحقیقات مقدماتی در دادسرا مورد رسیدگیقرار داده ،اتخاذ تصمیم نمایند .مگر آن که
نیاز به تحقیقاتی ضروری تش��خیص داده شود که در اینصورت دادگاه باید موارد آن
رامش��خص و تحقیقات الزمه را از دادس��را یا مأمورین انتظامی مربوط بخواهد .مدت

مکرر از یکماه
مج��ازات حبس تعزیری مرتکبین اعمال مذکور ،ب��ه موجب ماده ّ ۲۱۳

تا یک س��ال حبس خواهد بود .ضابطیندادگستری اعم از کمیتههایانقالباسالمی،

ش��هربانی و ژاندارمری موظفاند مرتکبینجرایم مذکور را به محض مشاهده دستگیر

و تحقیقات و بازجوییهای ا ّولیه را انجام و دالیل و مدارک الزم را پیوست پرونده کار
ت مجلس اقدامات خود را تنظیم و مراتب را مستقیم ًا به دادگاه کیفری دو و
نموده ،صور 
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در صورتی که دادگاه کیفری دو در محل نباشد به دادگاه کیفری یکگزارش نمایند .به

منظور تسریع در رسیدگی و جلوگیری از بُطؤ جریان دادرسی ،اعالم این گزارشها به
دادسرای محل ضروری نبوده ،مأمورین مذکور باید تحت تعلیمات دادگاه انجام وظیفه

ن حداکثر
کرده و طبق دس��تور اصل س��ی و دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرا 

ی نمایند.
ظرف ۲۴ساعت پرونده را به دادگاه تحویل ،متهم را نیز معرف 

شورای عالی قضایی

نظر ارشادی درخصوص مصادیق کتب ضالّه و ممنوعه (مصوب)1363/6/25

گزارش واصله به شورای عالی قضایی حاکی است که دادسراها و دادگاههای کیفری

در اجرای مواد  104و  141قانون تعزیرات با مش��کالتی مواجه هس��تند و در تشخیص
مصادیق کتب ضالّه وممنوعه ،اشکاالتی بوجود آمده است؛ علی هذا از باب ارشاد متذکر

میگردد.

 . 2نشریات منافی عفت عمومی و اخالق اسالمی.

 . 3نشریاتی که به نحوی اسرار اشخاص را افشا مینماید.

 . 4نشریاتی که درصدد افترا و هتک آبروی افراد و یا مسئولین مملکتی است.

شورای عالی قضایی

رعایت ظواهر شرعی و حجاب اسالمی در محیط کار(مصوب )1368/9/25

بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور و ادارات تابعه
مقرر ریاس��ت محترم قوه قضاییه حضرت آیة اهلل یزدی ،کلیه
حس��ب دستور و ّ
مراجع قضایی و اداری وابس��ته به قوه قضاییه موظفاند به پرس��نل تحت امر ،توصیه
نمایند تا ظواهر شرعی را به خصوص در محیط کار رعایت نموده و نیز تأکید مینماید
حفظ حجاب اس�لامی برای بانوان الزامی اس��ت .آنهایی هم که تاکنون مالحظه این
امور را ننمودهاند باید خود را تطبیق داده و کام ً
ال د ّقت کنند تا وفق موازین شرعی عمل
شود .در صورت عدم رعایت بخشنامه ،تخلّف محسوب و طبق قوانین موجود و احکام
شرع مقدس اسالم با آنان رفتار خواهد شد.

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

کتب زیر از جمله کتب ممنوعه موضوع مواد فوق میتواند به شمار آید:
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برخورد قاطع واعمال اش ّد مجازات درباره ترویج دهندگان فرهنگ منحط و

مغایر با شئون اسالمی (بخشنامه 72/585م مورخ )1372/3/4

بخش��نامه ب��ه کلی��ه مراجع قضایی:نظ��ر به ض��رورت برخورد قاط��ع قانونی با

ط و مغایر با ش��ئوناس�لامی و اخالقی و فرهنگ مردم
ترویجدهندگان فرهنگ منح 
مس��لمان ایران به خصوص تهیه و توزیع کنندگان نوارهایمبتذل ویدیویی ،به کلیه

مراجع قضایی متذکر میشود در رسیدگی به جرایم افرادی که عمل آنانمشمول ماده

 103قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) و بند یک ماده  104قانون مذکور و تبصرهیک
ماده  5قانون نحوه رس��یدگی به تخلّفات فروش��ندگان لباسهایی که استفاده از آنها

ت در صورت احراز وقوع
خالف ش��رع و یا باعث جریحهدار نمودن عفت عمومی اس�� 

جرم ،مرتکبین را به اش ّد مجازات قانونی محکوم نمایند تا بدین طریق از اشاعه و ترویج
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خصلتهای تخریبی و ضد اسالمی جلوگیری به عمل آید.

برخورد قاطع با فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها خالف شرع است

(مصوب )1378/۱۰/2

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی کشور نظر به اینکه نیروی انتظامی ،مواردی از عدم

حساسیت و برخورد نامناسب نسبت بهتخلّفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که
ت عمومی را جریحهدار میکند گزارش نموده
استفاده از آنها خالف شرع است و یا عف 

اس��ت؛ لذا تأکیداً توصیه میش��ود همکاران محترمقضایی مفاد بخشنامه ۵۸۵,۷۲.م

مورخ 1372/3/4قوه قضاییه را در بررسی این قبیل پروندهها مد نظر قرار داده و به آن

عمل نمایند و رؤس��ای محترم کل دادگستریها موظف به نظارت دررسیدگی به این
قبیل پروندهها میباشند.
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قوه قضاییه

رعایت پوش�ش کامل اسلامی در بخشهای مختلف واحدهای قضایی و

شوراهای حل اختالف (بخشنامه شماره  1/86/9057مورخ )1387/12/20

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

بررس��یهای به عمل آمده در بخشهای مختلف واحدهای قضایی و ش��وراهای

حل اختالف حاکی اس��ت که در مواردی حساس��یت نسبت به پوشش کامل اسالمی،
مورد غفلت قرار گرفته اس��ت به منظور جلوگی��ری از لطمات و لغزشهای اخالقی و

اعتقادی و لزوم پاس��داری از حرمت و مراع��ات ارزشهای دینی و اجتماعی ضرورت
دارد رؤس��ای واحدهای قضایی ،چگونگی مراعات حجاب اسالمی را در قالب طرحی
ارشادی ،مد نظر قرار داده و با توجه به فلسفه احکام نورانی دین مبین اسالم بر رعایت

مناسب به عنوان یک ضرورت دینیواعتقادی همواره مورد توجه کارکنان آن واحدها

و ش��وراهای مزبور قرار داشته و از آنچه این حریم را مخدوش و موجب معاشرتهای
غیرمتعارف وایجاد زمینههای گناه در محیطکار میگردد ،جداً جلوگیری به عمل آید.
قوه قضائیه

اصالحیه آیین نامه الیحه اس�تقالل کانون وکال (مصوب  1388/3/27قوه

قضائیه)

ماده45ـ پوشش و لباس وكال در محيط دادگاهها و محل كار (دفتر) بايد مناسب شأن
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حریم عفاف و حجاب در محیط کار ،نظارت بیش��تری معمول دارند تا زمینههای سوء
استفاده و بدبینی نس��بت به کارکنان دستگاه قضایی کام ً
ال برطرف و رعایت پوشش

ايشان و منزلت حرفهاي وكالت باشد .بهويژه بانوان وكيل نسبت به خود و موكلين ملزم

به حفظ عفاف و حجاب كامل اسالمي و رعايت سادگي و متانت در محيط دادگستري،

دفات��ر ،زندانها ،دفت��ر كار و در حين مالقات با موكلين ميباش��ند و محاكم مكلفاند
از پذيرش وكاليي كه رعايت ش��ئون وكالت و ضوابط اس�لامي و پوش��ش مناسب را

نمينمايند خودداري كنند.
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ميباشند ،لذا دفاتر آنها نبايد
ماده  46ـ وکال ضامن امنيت اخالقي دفتر کار خود 

محل مراودات يا رفتارها غيرقانوني باشد همچنين نسبت به رعايت موازين شرعي و

پوشش مناسب و رعايت عفاف و تقوي در دفتر کار مسئول ميباشند.
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«مصوباتستادصیانتازحریمامنیتعمومی
وحقوقشهروناد ن»

سیاس�تهای کالن در ام�ر گس�ترش فرهن�گ حج�اب و عفاف(مصوب
 1388/۲/2جلس�ه دوم س�تاد صیان�ت از حری�م امنیت عموم�ی و حقوق

شهروندان)

عموم نهادها

الف :سیاستهای کالن در امر گسترش فرهنگ حجاب و عفاف

 -1اولوی��ت تبلیغ و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از طریق آش��نایی مردم بهویژه

جوانان با فلس��فه عفاف و حجاب و آثار مثبت آن در کاهش آسیبهای اجتماعی و

همچنین تولید محصوالت فرهنگی اثربخش و جلب مش��ارکتهای مردمی و الگو
سازی مناسب در جامعه با کمک نهادهای فرهنگی مانند آموزش و پرورش ،صدا و
سیما ،وزارت ارشاد ،بسیج ،سازمانهای مردم نهاد و هیئتها و کانونهای مذهبی
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-2تشویق تولیدکنندگانپوشاکمناسبوجلوگیری از عرضه پوشاک نامناسب با
فرهنگ و ارزشهای جامعه اسالمی

 -3برنامهریزی ،ابالغ دس��تورالعملها ،س��ازماندهی و نظارت بر رعایت ش��ئونات

اسالمی در دستگاههای دولتی و سازمانهای وابسته و همچنین نهادهای عمومی
با تاکید بر مصوبه  ۴۲۷شورای فرهنگ عمومی

نظارت ،پیش��گیری و برخورد قانونی با سازمانها ،نهادها ،اماکن ،عوامل ،افراد و

جریانهایی که در جهت تخریب فضای س��الم فرهنگی جامعه به دنبال هنجارشکنی
میباشند.

ب :مالحظات اساسی:

-۱طراحی س��از و کارهای منطقی و کاربردی بسط ،گسترش و تعمیق هنجارها و
ارزشها در سطح جامعه.

 -۲اطالعرس��انی شفاف و ایجابی و آموزش ش��هروندان به منظور آشنایی آنان با
ضوابط و مقررات و اقدامات در دست اقدام ستاد صیانت.
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 -۳تاکید بر س��ازو کارها و روشهای فرهنگی و ارتقاء س��طح فرهنگ عمومی به
منظور پیشگیری و مقابله با ناهنجاریها و دفاع از حقوق شهروندان.

 -4نظارت بر دستگاههای اجرایی و نهادهای حکومتی برای رعایت کرامت انسانی

و حقوق شهروندی و اطالع رسانی به مردم.

 -۵بهرهگیری از نظرات ،دیدگاهها و پیشنهادات سازنده نخبگان علمی ،کارشناسان

و مردم برای بهینهس��ازی سازوکارهای دفاع از حقوق شهروندی و مبارزه با تعدی
به حریم امنیت عمومی.

 -6راه اندازی س��ایت و س��امانه اینترنتی برای گزارش گیری و ایجاد تس��هیل در
ارتباطات مردمی و افکار سنجی شهروندان.

برنامههای تبلیغی ترویجی فرهنگ عفاف و حجاب(در راستای مصوبه 427
عمومی و حقوق شهروندان ،مصوب ) 1388 /10/10

نهادها

مصوبه  – ۱همانطور که در جلسات قبلی ستاد صیانت نیز تأکید شده است کلیه

دس��تگاههای اجرایی ،س��ازمانها و نهادهای فرهنگی ،آموزشی ،رسانههای گروهی،

نی��روی انتظامی ،اس��تانداریها و فرمانداریها ،برنامههای تروی��ج فرهنگ عفاف و
حجاب خود را برابر وظایف ابالغ ش��ده از س��وی ش��ورای فرهنگ عمومی ادامه داده

و موکول به ابالغ مصوبات س��تاد صیانت ننمایند  ،مگر آن که مغایر مصوبات س��تاد

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

ش�ورای عالی انقالب فرهنگی) (جلسه سوم ستاد صیانت از حریم امنیت

صیانت باشند.

مصوبه -۲برنامههای تبلیغی -ترویجی فرهنگ عفاف و حجاب در ادارات به شرح

زیر تصویب شد:

با توجه به الگو بودن سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی ،توقع مردم بر رعایت

عفاف و حجاب در دس��تگاههای اجرایی و س��ازمانها و نهادها ،در اولویت برنامههای
تروی��ج فرهن��گ عفاف و حجاب ق��رار دارد و لذا برای کمک ب��ه هزینههای اجرای
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برنامههای درون س��ازمانی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در ادارات  ،س��ازمانها و
نهادها ،اعتبارات اختصاص یافته به شرح زیر تصویب شد:

تعداد در سال

میزان فعالیت تا پایان
سال جاری

چهار جلسه
دو ساعته

 %۳۰کارکنان

توجیهی

ماهی یک جلسه

چهار جلسه

۳

برگزاری مسابقه فرهنگی کتابخوانی
در خصوص حجاب و عفاف

فرهنگی

دو نوبت

یک نوبت

۴

برگزاری جلسه ستاد صیانت ادارات با
معاونین و مدیران واحدها و مؤسسات
تابعه

اداری

هر فصل یکبار

یک جلسه

برگزاری نشست عفاف و حجاب با
حضور مدیران و کارکنان دستگاه و
۵
تشویق و تقدیر از کارکنان ،حامیان و
فعاالن ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

فرهنگی

یک نوبت
در پایان سال

یک نوبت

برگزاری جلسات هم اندیشی  ،پرسش
و پاسخ برای کارکنان در ادارات
۶
پیرامون عفاف و حجاب

آموزشی

یک نوبت کل
کارکنان و یک
نوبت بانوان

یک نوبت
برای بانوان

۷

تهیه بستههای فرهنگی تبلیغی عفاف
و حجاب نظیر کتاب ،CD ،بروشور،
چادر و غیره و توزیع (با تخفیف) در
بین کارکنان

فرهنگی

۸

نصب تابلوهای تبلیغاتی در ادارات
با موضوع حجاب و عفاف و چاپ
بروشورهای تبلیغی و توجیهی و
داستانهای کوتاه

فرهنگی

ردیف

۱

عنوان فعالیت

برگزاری آموزش کارکنان با موضوع آموزشی اداری
و سرفصلهای حجاب و عفاف
(نیمه حضوری)

برگزاری جلسه آموزشی و توجیه عفاف
و حجاب برای کارکنانی که دارای
۲
ناهنجاریهایی در این رابطه هستند

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب
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موضوع فعالیت

استفاده از نشریات درون سازمانی به
منظور درج مقاالت علمی و فرهنگی
در خصوص عفاف و حجاب (در
۹
صورت وجود نشریه) و تهیه یک ویژه
نامه تخصصی عفاف و حجاب

فرهنگی

در هر ماه یکبار

سه مورد

دو سری بنر دو
سری بروشور

یک سری بنر و یک
سری بروشور

 ۱۲مقاله
و یک ویژه نامه

 ۳مقاله

ردیف

عنوان فعالیت

موضوع فعالیت

۱۰

تولید و اجرای آثار هنری و فرهنگی
با موضوع عفاف و حجاب(فیلم یا
انیمیشن ،تالیف کتاب ،اجرای تئاتر ،هنری و فرهنگی
برپایی نمایشگاه کتاب ،هنرهای
تجسمی و …)

۱۱

۱۲

تعداد در سال

 ۴اثر

میزان فعالیت تا پایان
سال جاری

یک اثر

تشویق و معرفی کارمندان نمونه هر
اداره در خصوص عفاف و حجاب
با اعطای جوایز و ترفیعات اداری با
معرفی ستاد صیانت هر دستگاه

اداری

یک بار

یک بار

طرحهای ابتکاری در راستای ترویج
فرهنگ حجاب و عفاف

عمومی

 ۲مورد

یک مورد

 )۳/۱/۲دستورالعمل جامع در خصوص پوشش و رفتار مدیران و مربیان در راستای
الگوپذیری کودکان

 )۳/۱/۳تهیه و ارائه برنامههای آموزش��ی ،تربیتی و CDهای مناسب برای نهادینه

کردن عفاف و حجاب متناسب با شرایط سنی و فرهنگ محلی کودکان
 -۳/۲برای چهار مقطع پیش دبس��تانی ،دبس��تان ،راهنمایی و دبیرستان ،آموزش
و پرورش طرح ترویجی و آموزش��ی عفاف و حجاب را ارائه نماید به نحوی که در
مقاطع پیش دبستانی و دبستان از روشهای تشویقی ،برگزاری مسابقه و نظارت بر
آنها و در مقاطع راهنمایی و دبیرس��تان برگزاری جلسات پرسش و پاسخ  ،نمایش
فیلم ،برپایی نمایشگاه عکس ،کارگاههای آموزشی و نظایر آنها استفاده شود.
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مصوبه  -۳برنامههای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در حوزه آموزش��ی به شرح
زیرتصویب شد:
 -۳/۱در حوزه مهدکودکها طرح جامعی در خصوص نحوه رفتار مربیان و مدیران
با کودکان با رویکرد عفاف و حجاب و ش��یوههای تربیتی کودکان توسط بهزیستی
در سه بخش تهیه شود:
 )۳/۱/۱برنامه آموزش��ی مدیران و مربیان و ادامه فعالیت به شرط قبولی در آزمون
کتبی و شفاهی
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 -۳/۲/۱در مدارس دخترانه بخش حجاب و در مدارس پسرانه بخش عفاف بیشتر
تاکید گردد.
 -۳/۲/۲برنامهها با س��ه رویکرد آموزش مربیان ،برنامههای دانشآموزان و توجیه
اولیاء تهیه شوند.
 -۳/۲/۳کلیه مدارس موظف به انجام حداقلهایی از این برنامهها باشند.
 -۳/۶در رابطه با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاهها موارد زیر تصویب شد:
-۳/۶/۱جلس��ات گفتمان عفاف و حجاب با دعوت از صاحبنظران و اس��اتید مورد
نظر در دانشگاهها اجرا شوند( مبلغ یک میلیون تومان برای برگزاری یک همایش
استانی در دانشگاه محوری هر استان تا پایان سال جاری مطابق محور یابی پیوست
یک اختصاص مییابد ( .مسئول :نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها با همکاری
تشکلهای دانشجویی و حمایت دفاتر اجتماعی استانداریها)
 -۳/۶/۲پیگیری الزم برای اختصاص دو واحد درسی مهارتهای زندگی با رویکرد
حجاب و عفاف در فهرس��ت دروس عمومی دانش��گاهها از ش��ورای عالی انقالب
فرهنگی به عمل آید.
( مسئول :وزارت علوم و وزارت بهداشت و وزارت فرهنگ و نهاد نمایندگی ولی فقیه)
 -۳/۷کلیه دس��تگاههای آموزش��ی برنامهه��ای دیگر خ��ود را در خصوص ترویج
فرهن��گ عفاف و حجاب ارائه نمایند( .مس��ئول :آموزش و پ��رورش ،وزارت علوم،
وزارت بهداشت)
 -۳/۸به علت اهمیت بحث خانوادهها و همراهی آنها با برنامههای تبلیغی حجاب
و عفاف فرزندان در مدارس ،انجمن اولیاء و مربیان طرح مناسبی را برای آموزش و
اقناع سازی خانوادهها با موضوع عفاف و حجاب به ستاد صیانت ارائه نماید (.انجمن
اولیاء و مربیان)
 -۳/۹کلیه سازمانها و نهادهای دیگری که جمعیتهای تحت پوشش و مخاطب
دارند نظیر وزارت بهداش��ت برای بیمارستانها و وزارت بازرگانی برای اتحادیهها و
واحدهای صنفی ،وزارت کار برای کارگران ،وزارت جهاد کشاوری برای روستائیان،

عقیدتی؛سیاسی نیرویهای مسلح برای کارکنان نیروی مسلح و خانواده ی آنها و
س��ربازان  ،سازمان بهزیستی برای آس��یب دیدگان اجتماعی ،سازمان زندانها برای

زندانیان و خانواده آنها  ،کمیته امداد برای خانوادههای تحت پوشش و… برنامههای

آموزشی؛ تبلیغی و ترویجی فرهنگ عفاف و حجاب خود را برای جمعیتهای مربوط

ارائه نمایند.

مصوبه -۴برنامههای حمایت از طراحی ،تولید و عرضه پوشش اسالمی به شرح زیر

تصویب شد:

 -۴/۱برپایی نمایش��گاه و فروش عرضه مستقیم پوشاک اسالمی به جای برگزاری
جشنوارههای مد و لباس (مسئول :وزارت بازرگانی با همکاری شهرداریها)

-۴/۲جلوگیری از ورود لباسهای مبتذل به داخل کشور و ارائه گزارش وضعیت موجود
 -۴/۳حمایت گس��تردهتر از فروش��گاههایی که لباسهایی با شاخصهای ایرانی-
اس�لامی ارائه مینمایند و کمک به راه اندازی و اجرای برنامههای فروش اینترنتی

پوششهای اسالمی (مسئول :وزارت بازرگانی)

 -۴/۴حمایت از تولیدکنندگان لباسها و پوششهای اسالمی (مسئول :وزارت صنایع)
-۴/۵حمایت از تحقیقات و پایاننامههای هنری در طراحی پوشش اسالمی و حمایت
از طراحان و تولید کنندگان ژورنالهای پوشش اسالمی و تحویل طرحهای مناسب به
مراکز تولیدی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) برای ارائه به دوزندگیهای تحت
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واردات البسه به درون کشور به همراه آسیب شناسی (مسئول :وزارت اقتصاد -گمرک)

پوشش (مسئول :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)

-۴/۶استفاده از ظرفیت تعاونیهای تولید ،توزیع و عرضه و تبلیغ پوشاک اسالمی زنان
و حمایت از آنها (مسئول :وزارت تعاون)

 -۴/۷ارائه مدلها و طرحهای پوش��ش اس�لامی به مراکز آموزش دوزندگی سازمان
فنی و حرفهای و سایر مراکز آموزشی مشابه جهت استفاده در برنامههای آموزشی خود
(مسئول :سازمان فنی حرفهای)
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 -۴/۸حمایت ویژه از کارخانههای تولید چادر در کشور و اقدامات الزم برای کاهش
قیمت چادر تا یک چهارم قیمت فعلی (مسئول :وزارت صنایع)
-۴/۹رف��ع مش��کالت تولیدکنندگان پوش��اک و حمای��ت از تولید آنه��ا و ایجاد
فرصتهای مالی مناس��ب برای تولیدکنندگان جهت تشویق آنها به تولید پوشاک
اسالمی (مسئول :وزارت صنایع)
-۴/۱۰معافیتهای مالیاتی تولیدکنندگان پوشاک ایرانی -اسالمی با قیمت مناسب
توسط دستگاههای ذیربط و مناطق آزاد (مسئول :وزارت اقتصاد و سازمان مناطق آزاد)
 -۴/۱۱ارائه طرحها و پوش��ش مناسب برای کارکنان زن در شرکتهای دولتی به
ویژه کارکنان آژانسهای مس��افرتی ،مهمانداران هواپیماها ،بیمارستانها ،مدارس،
کارخانجات (مسئول :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)
 -۴/۱۲تش��کیل کمیته تعیین مصادیق بدحجابی به منظور بررسی مصادیق البسه،
تصاویر  ،عالئم و نوع پوشش و آرایش غیر مجاز و انعکاس به مراجع ذیربط(مسئول:
وزارت کشور)
-۴/۱۳شناس��ایی و حمایت از س��ازمانهای مردمنهاد فعال در امر ترویج فرهنگ
عفاف و حجاب و مدو لباس اسالمی –ایرانی (مسئول :وزارت کشور-وزارت ارشاد
سازمان ملی جوانان)
تبصره  :به منظور هماهنگی با ساختار مدیریتی قانون ساماندهی مدولباس،کارگروه
مربوطه به عنوان کمیته اقتصادی کارگروه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ستاد صیانت
تو
از حریم امنیت عمومی و حقوق ش��هروندان تلقی ش��ده و در حوزه مربوطه اقداما 
پیگیریهایالزم را بعمل میآورد( .مس��ئول :کارگروه س��اماندهی مدو لباس وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی)
مصوبه -۵پیشنهادات کمیته فرهنگی ،تبلیغی به شرح زیر تصویب شد:
 -۵/۱برنام��ه فراخ��وان و دعوت از هیئتهای مذهبی توس��ط س��ازمان تبلیغات
اس�لامی و هیئت رزمندگان اسالم و سازمانهای مردم نهاد توسط وزارت کشور و
سازمان ملی جوانان برای همکاری در امر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به همراه
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 -5/5برنامههای س��ازمان عقیدتی -سیاسی نیروهای مسلح برای ترویج فرهنگ
عف��اف و حجاب میان خانوادههای کارکنان و ارتقاء بینش و بصیرت س��ربازان مورد
حمایت ستاد صیانت قرار گیرد.
 -۵/۶وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی ،سازمان
بسیج مستضعفین ،سازمان شهرداریها برنامههای سال  ۸۹خود را در عرصههای فیلم
(بلند،کوتاه،مس��تند،پویا نمایی) ،تئاتر ،هنرهای تجسمی و سرود برای ترویج فرهنگ
عفاف و حجاب در محیطهای آموزش��ی (از مهد کودکها تا مدارس و دانش��گاهها و
مراکز و مؤسس��ات آموزش��ی)،اماکن عمومی و تبلیغات شهری ،سیستم حمل و نقل
عمومی ،محیطهای اداری ،سینماها و… ارائه نمایند.
 -۵/۶برنامهریزی جهت بهرهگیری از تکنولوژیهای تبلیغی نظیر ایستگاههای ارسال
انب��وه بلوتوث در معابر پرتردد  ،س��امانههای پیامک و فض��ای اینترنت جهت ترویج
فرهن��گ عفاف و حجاب در قالب پیامهای نوین تبلیغاتی با همکاری دس��تگاههای

مجموهعقوانینومقرراتمرتبطباعفافوحجاب

برآوردهای مربوطه به دبیرخانه س��تاد صیانت ارائه شود( .مسئول :سازمان تبلیغات
اسالمی و هیأت رزمندگان اسالم و وزارت کشور و سازمان ملی جوانان)
-۵/۲سازمان شهرداریها برنامههای گسترده و مناسب تبلیغات محیطی شهرداریها
در جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به همراه برآورد و سهم سازمان شهرداریها
به دبیرخانه ستاد صیانت ارائه نماید.
 -۵/۳س��ازمان صدا و س��یما برنامههای جامع خود را برای ترویج فرهنگ عفاف و
حجاب در س��طح استانها و شهرستانها برای س��ال  ۸۹ارائه نماید %۵۰( .هزینه
توسط ستاد صیانت تأمین خواهد شد)
 -۵/۴تهیه طرح ارشاد کتبی متخلفین در عرصه عفاف و حجاب از جهت محتوی،
مخاطبین و ساز و کار اجرایی ،حضور نمایندگان نهادهای ذیربط ،ستاد احیاء امر به
معروف و نهی از منکر ،بسیج ،ستاد حفاظت اجتماعی ،اداره کل سازمانهای مردم
نهاد وزارت کش��ور ،س��ازمان ملی جوانان) در دبیرخانه س��تاد صیانت و ایجاد ستاد
اجرایی از نهادهای فوق در دبیرخانه کارگروههای استانی و شهرستانها
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مسئول فرهنگی و فنی(.مسئول :وزارت کشور ،وزارت ارشاد ،وزارت ارتباطات ،سازمان
صدا و سیما)
مصوبه -۶پیشنهادات کمیته عملیاتی به شرح زیر تصویب شد:
-۶/۱تشدید برخورد ناجا با باندهای فساد و فحشاء
-۶/۲تشدید برخورد ناجا با تولید کنندگان و توزیع کنندگان کاالهای مبتذل ضدفرهنگی
-۶/۳تشدید برخورد ناجا با زنان و مردان خیابانی
-۶/۴تقویت و توسعه گشت ارشاد به عنوان پلیس امنیت اخالقی برای اجرای بندهای
فوق بهصورت نامحس��وس و مستمر با کمک پلیس آگاهی ،وزارت اطالعات ،بسیج،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و قوه قضاییه و تشکیل ستاد اجرایی از این نهادها در
دبیرخانه کارگروههای اجتماعی استانها و شهرستانها در سراسر کشور
 -۶/۵جلس��اتی از ناجا،قوه قضائیه ،وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی و سازمان بسیج
مستضعفین و سایر اعضای کمیته تعیین مصادیق در دبیرخانه شورای اجتماعی برای
بررس��ی و تعیین محدودیتها و محرومیته��ای اجتماعی متخلفین در حوزه عفاف
و حجاب اعم از افراد بدحجاب در بیمارس��تانها ،مؤسس��ات ،شرکتهای خصوصی،
مدارس و دانش��گاهها و… و همچنین صاحبان صنوف ،وسایل حمل و نقل عمومی
و خصوصی و اماکن متخلف تشکیل شود ،محرومیتهای اجتماعی می تواند شامل
مواردی نظیر ممنوعیت خروج از کش��ور به صورت موق��ت ،محرومیت از ترفیع و یا
کاه��ش رتبه و جایگاه جذبی ،محرومی��ت از تحصیل بهصورت موقت ،محرومیت از
استخدام دولتی و نهادهای عمومی ،جلوگیری از ورود افراد بد حجاب به اماکن و وسائل
حمل و نقل عمومی و ادارات.
-۶/۶کمیتهای مرکب از س��ازمانها و نهادهای ذیربط در دبیرخانه شورای اجتماعی
کشور به منظور بررسیهای لباس متحد الشکل مؤسسات دولتی و واحدهای آموزشی
تشکیل و نتیجه بررسیها و پیشنهادات خود را ارائه نمایند(.مسئول :دستگاههای عضو
شوراهای اجتماعی)

 -۶/۷با دعوت از ستاد احیاء ،بسیج ،ستاد حفاظت اجتماعی و سازمانها و نهادهای
ذیرب��ط دیگر ،برنامه تذکر کتبی به متخلفی��ن در مباحث مختلف اجتماعی از جمله
بدحجابی و تولید بروشورهایی در این رابطه و ساز و کار اجرایی آن بررسی و پیشنهادات
مناسب ارائه شود.
پیوست -۱موضوعات سلس�له گفتمانهای دانشجویی عفافوحجاب در
سراسر کشور
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 -۱بررس��ی نقش فقر فرهنگی و اقتصادی در توس��عه یا تضعیف فرهنگی عفاف و
حجــاب /استان سیستان و بلوچستان.
 -۲چالشهای موجود در عفاف و حجاب بین مردم و مسئولین در اهتمام به فرهنگ
عفاف و حجاب -کهگیلویه و بویراحمد.
 -۳عفاف و حجاب ،فصل مشترک تقریب ادیان ابراهیمی -گلستان.
 -۴بررسی جایگاه و اهمیت حریم عفاف و حجاب در قرآن کریم ،روایات ،نهجالبالغه
امیرالمؤمنین(علیهالسالم)/قم.
 -۵عفاف و حجاب و نقش آن در توسعه مشارکت سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی پایدار
بانوان -اصفهان.
 -۶بررسی نقش مردان در ترویج فرهنگ عفاف در جامعه -اردبیل.
 -۷بررسی نقش اصناف ،بازاریان و معتمدین محلی در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب-
یزد.
 -۸بررسی نقش آموزش و پرورش (فرهنگیان) در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب مراکز
آموزشی -بوشهر.
 -۹تبیین رسالت فرهنگ ،قلم ،رسانه در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب-همدان.
 -۱۰نقش هنرمندان و آثار هنری در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب -فارس.
 -11عفاف و حجاب و نقش آن در توسعه امنیت روانی و رفتاری در اجتماع -لرستان.
 -۱۲نقش رسانههای مکتوب ،دیداری و شنیداری در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب-
زنجان.
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 -۱۳عفاف و حجاب و نقش سازنده آن در کاهش آسیبهای اجتماعی -قزوین.
 -۱۴بررس��ی وضعیت عفاف و حجاب در کش��ورهای اسالمی و علل گرایش زنان
مسلمان به عفاف و حجاب در کشورهای غربی -مازندران.
 -۱۵بررسی فرهنگ عفاف و حجاب در اندیشههای ناب حضرت امام و مقام معظم
رهبری -گیالن.
 -۱۶نقش عفاف و حجاب در پدیداری ،تقویت و استمرار نهضت عاشورای حسینی
(ع) -خراسان شمالی.
 -۱۷آسیبشناس��ی حجاب و عفاف در قانون   ،مق��ررات و آئیننامههای دولتی-
تهران.
 -۱۸عفاف و حجاب در مقابله با ناتوی فرهنگی و جنگ نرم و تعالی خانواده -تهران
 -۱۹بررسی حجاب و عفاف و آئین عشقورزی در اسالم -مرکزی.
 -۲۰رصد و بررس��ی فعالیتهای عملیاتی دش��منان در حوزه عف��اف زدایی و بی
حجابی -تهران.
 -۲۱عفاف و حجاب و نقش آن در پیروزی انقالب ش��کوهمند اس�لامی در دفاع
مقدس -خوزستان.
 -۲۲بررس��ی ابعاد مختل��ف فرهنگ عفاف و حجاب در مقابل��ه با ناتوی فرهنگی
غرب -آذربایجان غربی.
 -۲۳عفاف و حجاب و جایگاه آن در توسعه سالمت اجتماعی و ارتقاء امنیت عمومی
جامعه -خراسان جنوبی.
 -۲۴نق��ش عفاف و حجاب در ایجاد امنیت اخالق��ی و روانی در محیطهای اداری-
هرمزگان.
 -۲۵دانشگاه و نقش سازنده آن در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب -کرمان.
 -۲۶نقش عفاف و حجاب در تحکیم بنیان نهاد خانواده -ایالم.
 -۲۷نقش عفاف و حجاب در توسعه تعلیم و تربیت دینی کودکان و نوجوانان -کرمانشاه.
 -۲۸نقش ملی و دینی در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب-هرمزگان.

 -۲۹بررسی جایگاه ائمه جمعه و جماعات در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب -خراسان
رضوی.
 -۳۰حجاب و عفاف ،در حقوق شهروندی و حقوق و قضای اسالمی -سمنان.
 -۳۱بررسی نقاط ضعف و قوت سیاستهای کالن فرهنگی  ۳۰ساله نظام اسالمی
در بسط و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در کشور-تهران.
 -۳۲عفاف و حجاب ،نماد مبارزه زن مسلمان و نقش آن در پیروزی انقالب اسالمی
و دفاع مقدس /دانشگاه الزهراء.
 -۳۳نقش حجاب و عفاف و مصونیت زنان در جامعه -کردستان.
 -۳۴نقش مدیران و کارکنان دولتی در توسعه فرهنگ حجاب و عفاف -چهارمحال
و بختیاری.
 -۳۵نق��ش بنگاهه��ای خصوصی در توس��عه و ترویج فرهنگ حج��اب و عفاف-

دستورالعمل برنامههای درون سازمانی 11گانه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
در دستگاههای اجرایی (ادارات دولتی و نهادهای عمومی ،سال )1392

در تاریخ  91/12/13به تصویب س��تاد مرکزی صیانت رسید و ابالغ شد .ذی ً
ال به

بخشی از برنامه پنجم آن اشاره میشود.
برنامه پنجم
رعایت الزامات اداری و شئونات اسالمی
تبصره  -1مدیران دستگاههای اجرایی در هر دستگاه نسبت به اجرای برنامههای
درونسازمانی یازد ه گانه در حوزه حجاب و عفاف اهتمام ویژه به عمل آورند.
تبص��ره  -2به منظور کاه��ش اختالط کارمندان زن و مرد نس��بت به تفکیک و
جداسازی محل کار آنان اقدام شود.
تبصره  -3نس��بت به عدم به کارگیری منشی زن برای مدیران مرد اقدام الزم به
عمل آید.
تبصره  -4جداسازی سرویسهای ایاب و ذهاب و غذاخوری اقدام شود.
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آذربایجان شرقی.
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تبصره  -5مس��ئولین حراس��ت با هماهنگی دبیر عفاف و حجاب دستگاه مربوطه
پس از اطمینان از اقدامات فرهنگی و مش��اورهای نس��بت به کارکنان بدحجاب تذکر
شفاهی و کتبی داده و در صورت عدم رعایت هیاتهای تخلفات اداری معرفی نمایند.
بن��د  20از تخلف��ات اداری مصوب��ه  72/9/7مجلس ش��ورای اس�لامی و ابالغ
رئیسجمهور وقت در تاریخ « 72/9/22رعایت نکردن حجاب اسالمی» است.
تبصره  -6دبیر عفاف و حجاب گزارشات عادی از تخلفات کارکنان در حوزه عفاف
و حجاب را به هیات رس��یدگی به تخلفات اداری و گزارش��ات خاص را به جلسه ستاد
صیانت دستگاه مربوطه ارجاع تا تصمیمگیری مناسب صورت گیرد.

تبصره  -7دبیر عفاف و حجاب دس��تگاه با کمک حراست کارکنانی را که نسبت

به ارائه خدمات و تسهیالت به مراجعین باحجاب کوتاهی میکنند ارشاد و در صورت

تکرار تخلف به هیأت رسیدگی به تخلفات معرفی نماید.
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دس�تورالعمل برنامههای  10گانه درون س�ازمانی ترویج فرهنگ عفاف و

حجاب در دس�تگاههای اجرایی و استانهای سراسر کشور (ویژه کارکنان،
مراجعین و خانوادهها)

کلیات
برنامههای درون سازمانی ترویج عفاف و حجاب مجموعهای از برنامهها و اقدامات
است که تمامی وزارتخانهها ،سازمانها ،ادارات و نهادها برای ترویج ،تبلیغ ،معرفت افزایی
و نهادینه س��ازی فرهنگ اصل و متعالی ایرانی و اسالمی در حوزه ی حجاب و عفاف،
نسبت به تحقق آن برنامهریزی و اقدام میکنند.
همه دس��تگاههای ذیربط در تهیه ،اصالح و تکمیل این مجموعه مشارکت کرده و
خود را ملـــزم به رعایت مفاد آن میدانند.
اصول حاکم بر کلیت برنامههای این دستورالعمل که تحقق اهداف مورد نظر منوط
به رعایت و التزام به آنهاست به شرح زیر میباشد.
اطالع رسانی و تبلیغات ،متناسب با فضای عمومی و اقتضائات ویژه هر دستگاه.

154

الزام بر استفاده از تجربیات موفق و استقبال از ابتکار ،خالقیت و نوآوری برای افزایش
کارآمدی و روزآمد ساختن شیوههای اجرایی کردن این دستورالعمل.
تعیی��ن ردیف و تخصیص بودجه و اعتبارات الزم و کاف��ی برای پیگیری و اجرای
برنامهها.
تأکی��د بر اطالع ،اش��راف و حمایت باالترین س��طح مدیریتی هر دس��تگاه از این
دستورالعمل و لزوم ورود و حضور سایر سطوح مدیریتی برای تحقق آن.
تأکید و توصیه به مطابقت کامل هر نوع تدبیر ،برنامه و اقدام با مفاد و چارچوبهای
این دستورالعمل و پرهیز از رویکردها و اقدامات سلیقهای و شخصی.
تبیین علمی «برتر و کامل بودن چادر به عنوان حجاب» و ویژگیهای ش��غلی و

حرفه ای مخاطب و اقتضائات سازمانی در تبلیغ و ترویج «چادر به عنوان حجاب برتر».

برنامهریزی و اقدام به منظور ارتقای موضوع عفاف و حجاب از سطح موضوعی با
تأکید و توجه توامان به تعمیم موضوع عفاف و حجاب به زنان/مردان.

اعمال دقت در اجرا و اظهار علنی حساس��یت توس��ط مدیران نسبت به مواجهه و

استفادهی ابزاری و ناقض اهداف این دستورالعمل استفاده علمی و متناسب با اقتضائات
سازمانی ،از آیات و روایات ،مضامین دینی و معنوی ،فرمایشات ،رهنمودها و توصیههای

امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ،در برنامههای آموزشی ،ترویجی و تبلیغی.
ترجیح و تقدم بخشیدن به مواجهه مالیم ،مبتنی بر حسن خلق و معطوف به جذب
حداکث��ری و احالهی برخوردهای انضباطی ب��ه آخرین مرحله از مراحل تصمیمگیری
تأکید بر جذب مش��ارکت همدالنهی کارکنان هر دس��تگاه در اجرای برنامهها توجه و
تأکید بر اهمیت واگذاری هرگونه مس��ئولیت ،در هر سطحی ،به افرادی دارای حسن
سابقه ،واجد محبوبیت و آشنا و عامل به اصول اخالقی و رفتار متعادل انسانی استفاده
از اعتب��ار جاری در تهیه لباس متحدالش��کل با همکاری کارگ��روه مد و لباس وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی متناسب با شئونات اسالمی.
برنامه اول :پایش و بررسی وضعیت عفاف و حجاب.
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طبقهبندی اداری و تکلیفی ظاهری به تراز باوری عمیق و انتخابی آگاهانه.
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اقدامات:
-برگزاری منظم جلس��ه کمیته عفاف و حجاب و گروههای تخصصی در امور هنری،تبلیغی ،آموزشی ،پژوهشی ،نظارتی و ...
-پایش و بررسی وضع موجود عفاف و حجاب در دستگاه و اتخاذ راهکارهای بهبود آن.-ارائه گزارشات فصلی یا موردی با مسئولین عالی درخصوص آخرین وضعیت عفافو حجاب در سازمان.
-تنظیم صورتجلسه و تهیه گزارش برای رؤیت دبیرستاد صیانت دستگاه یا استان-پیگیری مصوبات و ارائه گزارش در نشست ستاد ،صیانت دستگاه با استان.-برنامه دوم :تدوین و ترویج منشور عفاف و حجاب.اقدامات

--تعیین حدود پوش��ش کارکنان زن برابر دس��تورالعملهای مربوطه ش��امل :چادر یا
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مانتوی غیرچس��بان با آستینبلند تا زیر زانو و بدون عالئم ،شلوار پارچهای ،مقنعه
بلند (به طوری که تمام سر ،موها و نواحی گردن پوشیده شود) با رنگهای متعارف

بدون زینت و زیورآالت و عدم استفاده از هرگونه لوازم آرایشی.
-تعیین حدود پوشش کارکنان مرد شامل :رعایت آراستگی و متانت ظاهری ،اجتناب ازپوشیدن تی شرت ،پیراهن تنگ با آستین کوتاه و شلوار تنگ یا جین و نیز پوشیدن
لباسهای دارای نش��انههای غربی یا زی��ورآالت غیرمتعارف و کمربندهای پهن با
سگک غیر متعارف و پیرایش نامناسب موی سر و صورت.

-ایجاد فضای امن و آرام با اتخاذ تدبیر مناسب برای جداسازی محیط بانوان ازجمله:محل کار ،س��رویس ایاب و ذهاب و غذاخوری ،در را ستای کاهش اختالط و سالم

سازی روابط بین کارکنان زن و مرد به استناد مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

-خودداری از به کارگیری بانوان در پست و محلهای سازمانی پرازدحام ویژه آقایانو حتی المقدور در نوبت کاری شبانه.
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--ترجیحا به کارگیری منشی و یا مسئول دفتر مرد برای مدیران و زن برای مدیران خانم.

-تدوین منشور عفاف و حجاب سازمان مبتنی بر شریعت اسالم ،رهنمودهای امام(ره)و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ،قوانین و مقررات جاری و ماهیت سازمان.

-اطالع رس��انی و آگاهس��ازی کارکنان و مراجعین نس��بت به مؤلفهها ،شاخصها ومعیارهای منشور عفاف و حجاب.

-فرهنگس��ازی منشور عفاف و حجاب در سازمان مبتنی بر قوانین و مقررات ،جاریکشور و ماهیت سازمانی.

-تهی��ه دس��تورالعمل و پیوس��ت فرهنگی برای رعایت ش��ئونات اس�لامی و ترویجعفاف و حجاب در برپایی جش��نوارهها ،نمایش��گاهها ،همایشها ،اماکن تفریحی،
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شهرکهای سازمانی ،فروش��گاههای تابعه و نحوه حضور کارکنان در اجالسها و
سفرهایبینالمللی.
برنامه سوم :آموزش و اقناع سازی.
تبصره ( :)1اجرای  6جلس��ه  2ساعته برنامههای آموزشی و تربیتی در سال برای
حداق��ل  50درصد کارکنان و مدی��ران و  25درصد خانوادهها متناس��ب با امکانات و
مقدورات سازمانی.
تبصره ( :)2اجرای حداقل یک همایش یا گردهمایی با عناوین زیر در سال:
همایش کارکنان (زن و مرد)
همایش ویژه بانوان (کارکنان زن و همسران کارکان مرد)
همایش ویژه آقایان (کارکنان مرد و همسران کارکان زن)
همایش ویژه دانشجویان (فرزندان دانشجوی کارکنان)
گردهمایی ویژه فرزندان دبیرستانی کارکنان
گردهمایی ویژه فرزندان دبستانی و کودک کارکنان
گردهمایی خانواده محور شامل همه اعضای خانواده کارکنان
تبصره ( :)3خودداری از برگزاری کارگاههای آموزشی ،گردهماییها و همایشهای
برازدحام ،شلوغ ،غیرقابل کنترل و فاقد اثربخشی
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اقدامات:
 -1برگزاری همایشها و کارگاههای آموزشی و جلسات هماندیشی با رویکرد عفاف
و حـجاب برای کارکنان و خانــوادههای آنان.
 -2اس��تفاده روشهای نو و ابتکاری پرمحتوی و با نشاط در برگزاری همایشها و
نشستهای آموزشی با رویکرد عفاف و حجاب.
 -3اس��تفاده از فرصت مناسبتها ،اوقات فراغت تابستان و سایر تعطیالت (درقالب
دورهي یکروزه) حتی المقدور به تفکیک برنامههای مذکور در تبصره (.)2
 -4اس��تفاده از اس��اتید و ش��خصیتهای مجرب ،فاضل و خوش بیان حوزوی و
دانشگاهی مورد تأیید دستگاههای ذیربط و پاسخ به سواالت و شبهات مربوط به
عفاف و حجاب.
 -5معرف��ی الگوی جامع و مناس��ب عفاف و حجاب و پوش��ش اس�لامی و ایجاد
زمینههای دسترسی به آن.
-6حضور مدیران عالی و خانوادهی آنان با رعایت آداب و ظواهر دینی در همایشهای
خانوادگی و تأکید بر الگو بودن آن برای دیگران.
-7ال��زام ب��ه حض��ور کارکن��ان در برنامهه��ای آموزش��ی و احتس��اب آن در
آموزشهایحینخدمت ودورههای مصوب سازمان.
-8حتیالمقدور تهیه و توزیع ویژهنامههای علمی آموزش��ی برای تبیین و تش��ریح
اهمیت و ضرورت عفاف و حجاب در جامعه.
برنامه چهارم :خدمات فرهنگی و هنری و تبلیغی عفاف و حجاب.
تبصره ( :)1فعالیتهای فرهنگی ،هنری و تبلیغی ش��امل :اجرای مسابقات ،تئاتر،
نمای��ش فیل��م ،برگزاری نمایش��گاه ،اردوهای فرهنگی ،زیارتی و س��یاحتی و عرضه
بستههای فرهنگی.
تبص��ره ( :)2اجرای  4عنوان از برنامههای فوق در طول س��ال برای حداقل %50
کارکن��ان و خان��واده آنان و نیز اعزام  10درصد آنان به اردوی متناس��ب با امکانات و
توانمندیهای سازمان.
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اقدامات:
اجرایبرنامههای فرهنگی ،هنری وتبلیغی ویژه بانوان شاغلوخانوادههایکارکنان
و مراجعین با موضوع عفاف و حجاب.
ارائه تس��هیالت مناس��ب برای بهرهمندی کارکنان و خانوادههای آنان از پوشش
(مد و لباس) اس�لامی و متناس��ب با الگوهای مطلوب اسالمی – ایرانی با هماهنگی
دستگاههای ذیربط.
عرضه بستههای فرهنگی با تخفیف ویژه همراه با برگزاری مسابقات فرهنگی در
نمایشگاهها ،مراسم و مناسبتها.
دع��وت از بان��وان محجبه و موف��ق در عرصههای اجتماع��ی فرهنگی ،هنری و
کارآفرین با هدف الگوسازی برای ترویج عفاف و حجاب.
ارسال پیامک در مناسبتهای خاص ،تبریک تولد ،ازدواج ،ارتقای تحصیلی و  ...به
کارکنان همراه با پیام اخالقی با موضوع خانواده و عفاف و حجاب.
غنیس��ازی اوقات فراغت خانوادههای کارکنان و تقدی��ر از خانوادههای موفق با
رویکرد عفاف و حجاب نظیر اردوهای زیارتی و سیاحتی.
استفاده از فرصت مراسم و مناسبتهای مذهبی و ملی برای ترویج عفاف و حجاب
و تجلیل از خانوادههای شهدا و ایثارگران.
اجرای برنامههای فرهنگی و آموزش��ی در اردوها و ایجاد فضای معنوی مناس��ب
برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.
ترغیب و اعزام کارکنان و خانواده آنان به اردوهای راهیان نور با تأکید بر استفاده
از راویان رزمنده و مجرب دفاع مقدس و ارائه هدایای فرهنگی با مضامین خاطرات و
منتخب وصیتنامههای شهدا در خصوص رعایت عفاف و حجاب.
تأمین شرایط و زمینههای مناس��ب ورزشی ،تفریحات مفرح ،سالم ،هیجانآور و با
نشاط برای خانمهای شاغل و خانوادههای کارکنان متناسب با مقدورات و شرایط سازمان.
برنامه پنجم :خدمات مشاورهای.
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تبصره :پیشبینی نیمس��اعت مشاوره در ماه برای حداقل پنج درصد از کارکنان و
خانوادهها.
اقدامات:
دعوت از مشاورین متاهل ،مجرب و آشنا به آموزههای دینی.
انتخاب مکانی مناس��ب و در دسترس برای ارائه خدمات مشاورهای به کارکنان و
خانوادههای آنان.
ارائه مش��اورههای اعتقادی ،اخالقی و خانوادگی با رویکرد استحکام بنیانخانواده و
ترویج عفاف و حجاب مبتنی بر آموزههای اسالمی.
استفاده از فرصت محافل و اردوهای خانوادگی برای مشاوره.
اطالعرسانی و بهرهگیری از فرصت و ظرفیتهای فضای مجازی در امر مشاوره
برنامه ششم :فضاسازی و تبلیغات محیطی.
اقدامات:
فضاسازی و تبلیغات محیطی با استفاده از شیوههای اثربخش و ابزارهای نوین تبلیغی
و رسانهای.
تهی��ه و نصب تابلوه��ا ،نمادها و  ..به ص��ورت هنرمندانه ،اثربخش ،غیرمس��تقیم،
کوت��اه ،جذاب و برگرفته از آموزههای دینی و رهنمودهای امام خمینی(ره) و مقام معظم
رهبری(مدظله العالی) متناسب با محیط و ماهیت سازمانی برای ترویج فرهنگ عفاف و
حجاب.
بروزرسانی و تغییر نوبهای تابلوها و تعویض نمادها و  ...حداقل چهار مرحله در طی سال.
انجام تبلیغات محیطی در مسیرهای پررفت و آمد ،ورودیها و سالنهای انتظار.
برنامه هفتم :حمایت از آثار و تولیدات فرهنگی و هنری عفاف و حجاب.
اقدامات:
 . 1حمایت از آثار علمی ،هنری و فرهنگی با موضوع عفاف و حجاب دربخش :فیلم،
انیمیشن ،تئاتر ،برنامه مستند ،نشریه و کتاب ،پژوهش ،فضای مجازی ،سرود ،نقاشی،
کاریکاتور و ( ...حداقل دو اثر).
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 .2استفاده از ظرفیتهای علمی و فرهنگی دستگاه مربوطه ،متناسب با نیازهای سازمانی
و یا از طریق مؤسسات تخصصی مردم نهاد.
 .3استفاده از هنرمندان و نویسندگان متعهد و متخصصین فعال در عرصه عفاف و
حجاب و نیز دستگاههای فرهنگی از قبیل ،سازمان صدا و سیما ،وزارت فرهنگ و ارشاد،
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت آموزش و پرورش ،سازمان تبلیغات اسالمی،
سازمان بسیج مستضعفین ،سازمان اوقاف و  ...در تأمین و تولیدات فرهنگی و هنری
عفاف و حجاب.
 .4تأکید به اثربخشی و جذابیت آثار علمی و فرهنگی ،فیلمهای کوتاه ،بلوتوث ،پیامک،
با سوژههای خانواده موفق ،دختر نمونه ،زنان الگو و ...
 .5انجام پژوهشهای کاربردی و بررسی علل و عوامل بدپوششی کارکنان و خانوادهها
همراه با راهکارهای مؤثر در رفع آنها.
 .6ایجاد زمینه اجرای برنامههای فرهنگی و هنری در سازمان با موضوع عفاف و حجاب
برنامه هشتم :تشویق و ترغیب.
اقدامات :اعمال تش��ویقات س��ازمانی برای کارکنان محجبه و فعال در امور ترویج و
گس��ترش فرهنگ عفاف و حجاب ازجمله :اعطای لوح ،هدایا و ترفیعات اداری ،اعزام به
اردوها و سفرهای زیارتی ،سیاحتی و ارائه تسهیالت رفاهی و ورزشی مناسب.
تشویق ،ترغیب و تسهیل ازدواج کارکنان مجرد توسط مدیران و دیگر کارکنان سازمان
ترغیب بانوان شاغل به انتخاب حجاب برتر و تمجید از افراد متحول شده با تأکید بر
پرهیز از اقدامات زمینهساز رفتارهای متظاهرانه.
ایجاد ساز و کار مناسب برای حفظ و رعایت عزت و کرامت مراجعین محجبه و اعمال
مشوقهای فردی و موردی.
برنامه نهم :ارشاد و راهنمایی متخلفین و متمردین.
اقدامات:
تذکر ،راهنمایی و ارشاد کارکنان و مراجعین نسبت به رعایت حدود پوشش و شئونات
اسالمی مبتنی بر اصول امر به معروف و نهی از منکر.
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اطالعرس��انی و نصب تابلو ،بنر و تی��زر در ورودیها و منظر مراجعین با محتوای
رعایت عفاف و حجاب اسالمی.
اجرای مفاد دستورالعمل ابالغی شماره /12م 7501/3/مورخ  1391/8/9سازمان
حراست کل کشور به کلیه دفاتر حراست دستگاههای اجرایی.
تذکر شفاهی و کتبی و معرفی به هیاتهای تخلفات اداری درصورت "عدم رعایت
حجاب اسالمی" براساس بند  20از قانون تخلفات اداری ،مصوبه  1372/9/7مجلس
شورای اسالمی و ا بالغ رئیسجمهور وقت در تاریخ .1372/9/22
پرهیز از برخوردهای سلیق ه ای و غیرمنطقی با افراد بد پوشش و برخورد انضباطی
به عنوان آخرین اقدام.
تفکیک مختلف ناآگاه و غافل از متمردین و مفروضین در مواجه با افراد بدپوشش
برنامه دهم :نظارت و ارزیابی رعایت عفاف و حجاب.
اقدامات:
برق��راری نظام هوش��مند و منطقی رصد و نظارت بررعای��ت عفاف و حجاب در
دستگاه ذیربط.
ایجاد ضمانتهای اجرایی مناسب و بازدارنده متناسب با ماهیت سازمان.
برگزاری مس��تمر نشس��تهای ارزیابی عملکرد ردههای تابعه و ارزشیابی انجام
وظایف مربوطه در حوزه عفاف و حجاب.
سرکشی برنامهای و موردی از واحدها و ردههای تابعه با تأکید بر اجرای برنامهها
و رعایت ضوابط و مقررات در حوزه عفاف و حجاب.
اختصاص صندوق انتقادات وپیش��نهادات درهر دس��تگاه به منظور بهرهگیری از
نظرات کارکنان و مراجعین.

162

«مصوباتسازمانصاد وسیما»

مجموعه ضوابط تولید آگهیهای رادیویی و تلویزیونی (بخش�نامه شماره
 11828/94/1185مورخ )1394/12/6
الف :متن حاضر دستورالعمل و مجموعه ضوابط تولید آگهیهای رادیویی و تلویزیونی
اس��ت که به وس��یله اداره کل بازرگانی صدا و سیما تهیه شده و در اختیار سازندگان و
سفارش دهندگان آگهیها قرار میگیرد .این دستورالعمل در دو بخش مقدمه و اصول
کلی تنظیم گردیده است  .مقدمه شامل بندهای (الف تا ک ) و اصول کلی شامل ( 81
اصل ) است.
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ب :این دستورالعمل با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران ناظر بر موضوع،
عرف تبلیغات و مالحظه قوانین تبلیغات برخی از کشورها تدوین شده است.
ج :صاحبان آگهی ،تولید کنندگان آگهی و سفارش دهندگان آگهی باید آگهی خود را با
رعایت کامل این دستورالعمل تولید نمایند .در صورت اعالم شکایت از طرف اشخاص
حقیقی یا حقوقی حسب مورد نامبردگان پاسخگو خواهند بود.
د  :رعایتایندستورالعملبرای پخشآگهی از کلیه شبکههای رادیویی و تلویزیونی
جمهوری اسالمی ایران الزامی است.
ه:مدنظر داش��تن و رعایت سیاس��تهای کالن دولتجمهوریاسالمیایراندر زمان
ساخت و پخش آگهی ضروری است.
و  :در جریان تولید و ساخت آگهیهای رادیویی و تلویزیونی باید کلیه مواد تبلیغاتی با
رعایت قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و آئین نامههای مربوط
به آن س��اخته شده باشد .تولیدکننده و سفارش دهنده آگهی مسئول پرداخت هرگونه
خسارت در ازای اعتراضی که از ناحیه هر شخص حقیقی و یا حقوقی نسبت به محتوای
آگهی از حیث آهنگ ،شعر ،تصویر و .....وارد شود خواهد بود .چنانچه آثار استفاده شده
متعلق به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران باشد در آن صورت سازمان یاد
شده اقدام قانونی به عمل خواهد آورد.
ز  :چنانچه آگهی ارائه ش��ده حس��ب ظاهر مغایرتی با این دس��تورالعمل نداشته باشد،
ولی پس از پخش ایجاد زیان و خس��ارتی نماید و خس��ارت ناش��ی از تقصیر و تخلف
س��فارش دهنده و سازنده باشد ،س��فارش دهنده و سازنده آگهی حسب مورد مسئول
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جبران خسارت خواهد بود.
ح  :مواد این دستورالعمل در مورد آگهیهای درون برنامهای نیز صدق میکند.
ط  :تفسیر این دستورالعمل و ارائه نظرات مشورتی به عهده اداره کل بازرگانی صدا و
سیما بوده و اداره کل بازرگانی صدا و سیما بر رعایت کامل دستورالعمل مذکور نظارت
نموده و از پخش آگهیهای مغایر با مفاد دستورالعمل حاضر جلوگیری میکند.
ی  :در مورد هر نکتهای که در این دستورالعمل مبهم به نظر رسد و یا بهطور صریح در
مورد آن صحبت نشده باشد باید قبل از ساخت برنامه از اداره کل بازرگانی صدا و سیما
کتب ًا نظرخواهی و استفسار شود.
ک  :در هر مورد که این دستورالعمل مسکوت به نظر رسد و یا موضوع جدیدی مطرح
ش��ود که در این دس��تورالعمل در باره آن صحبت نشده باشد حسب مورد ماده یا مواد
جدیدی از طرف اداره کل بازرگانی صداو س��یما به ش��رکتهای تبلیغاتی ابالغ و در
ویرایش بعدی به این دستورالعمل ملحق خواهد شد.
اصول
اصل  -1آگهیها باید از هر جهت منطبق بر موازین قانونی جمهوری اسالمی ایران
باشد و با رعایت ادب اجتماعی ،احترام افراد و صداقت تولید شود.
اصل  -2در آگهی باید به حساس��یتهای بینندگان توجه شود و به سلیقههای افراد و
اقشار در آن توهین نشود.
اصل  -3در آگهیهای رادیویی و تلویزیونی باید به ادیان رس��می کشور آداب ،رسوم،
قومیتها ،لهجهها و گویشهای مختلف به دیده احترام نگاه شود.
اصل  -4آگهی نباید مر ّوج عقاید خرافی بوده و یا با بهرهگیری از آن تهیه شود.
اصل  -5آگهیهای رادیویی و تلویزیونی نباید اسباب رنجش گروههایی از بینندگان را
مانند افرادی که از معلولیتها رنج میبرند فراهم کند.
اصل  -6در آگهیهای رادیویی و تلویزیونی نباید از تصاویر و یا نام افراد بدون کسب
اجازه قبلی استفاده شود در مواردی که در یک آگهی از تصاویر و یا نام فرد یا افرادی
بدون اجازه اس��تفاده شده باش��د ،در صورت اعتراض ،پخش آگهی متوقف و جبران
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خسارات احتمالی به عهده سفارش دهنده و یا سازنده خواهد بود.
اصل  -7آگهیها باید از نظر اجرا و س��بک به نحوی س��اخته ش��وند که بینندگان و
شنوندگان به سادگی آنها را از برنامههای تلویزیونی و رادیویی تمیز دهند.
اصل  -18اس��تفاده از صحنههای اس��تعمال دخانیات و موارد مشابه دیگر که مضر به
سالمت انسان بوده و یا اعتیادآور باشند در آگهیها مجاز نیست.
اصل  -19در آگهیهای رادیویی و تلویزیونی نباید رفتارهایی نمایش داده شود که برای
بهداشت و ایمنی فردی و اجتماعی زیان آور باشد.
اصل  -20آگهی نباید القاء وحشت و خشونت کند.
تبصره  :در جریان آگهیهای تلویزیونی نباید آزار دیدن هیچ جانداری به تصویر کشیده
شود و یا به نظر رسد که برای ساخت آگهی ،جاندار حاضر در آگهی آزار دیده است.
اصل  -22نمایش مجسمه کامل در آگهی مجاز نمی باشد.
اصل  -23آگهی نباید مر ّوج تجمل گرایی باشد.
اصل  -24آگهی نباید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که در آن مردم به مصرف بیش
از نیاز و اسراف در استفاده از امکانات تشویق شوند.
اصل  -25تعیین جایزه برای تشویق مخاطبین آگهی به خرید و مصرف بیرویه مجاز نیست .
اصل  -27در صورتیکه موضوع آگهی مواد خوراکی غیر متناسب با فرهنگ ایرانی باشد،
آگهی نباید تداعیکننده این باشد که موضوع آگهی غذای غالب خانوادههای ایرانی است.
اصل  -28پوشش و آرایش شخصیتهای مورد استفاده در آگهی باید متناسب با عرف
جامعه بوده و با موقعیت سنی و اجتماعی آنها متناسب باشد.
اصل  -51در تولید آگهیهای آهنگین (موزیکال) رعایت دقیق شئون و موازین
جمهوری اسالمی ایران ضروری است .این اصل برای پرهیز از هرگونه ابتذال باید مورد
توجه سازندگان و سفارشدهندگان قرار گیرد.
تبصره  :موسیقی آگهی نباید از حیث محتوی و اجرا تداعی کننده موسیقیهای مبتذل
باشد ،از ریتمهای رقص گونه در آن پرهیز شود ،حتی االمکان از ملودیهای کوتاه استفاده
شده و ترانه گونه نباشد و با تصاویر استفاده شده همگون و متناسب باشد.
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اصل  -52چنانچه سازنده آگهی قصد داشته باشد موضوع آگهی را با شعر و یا نظم و
با اجرای آهنگین و همراه با موزیک مطرح کند باید شعر و نظم از استحکام کافی برخوردار
باشد ،با قواعد ادبی مغایرت نداشته و با آهنگ به صورت مناسب تلفیق شود.
اصل  -53استفاده از کلمات و تصاویری که بار منفی دارند در متن آگهی مجاز نیست.
اصل  -54استفاده از تصاویری که القای رقص نماید در متن آگهی مجاز نیست.
اص��ل  -55در آگهیها بای��د معیارها و مالحظات فنی از جنبههای گوناگون آن مانند
تصویربرداری تدوین ،صداگذاری ،تناسب موسیقی و صدا بهدقت رعایت شود.
اصل  -56زن در نظام مقدس اسالمی از موقعیت ویژهای برخوردار است و قوانین و
احکام مقدس اسالم برای زن جایگاه رفیعی را قائل است ،لذا استفاده از حضور خانمهادر
آگهیهای رادیو تلویزیونی مستلزم اعمال دقتهای خاصی میباشد و باید جایگاه زن
مسلمان و شئون او مد نظر باشد.
اصل  -57حضور خانمها و دختر خانمها در آگهیهای رادیو تلویزیونی در صورت اقتضاء
موضوع مورد آگهی بدون آرایش و با رعایت کامل حجاب اسالمی امکان پذیر است .
اصل  -58حضور خانمها در آگهیهایی که وضعیت کاال و مصارف آن با نقش خانمها
بستگی نداشته باشد مجاز نیست .
اصل  -59آگهیهای رادیو تلویزیونی نباید تداعی کننده این امر باش��د که اش��تغال و
تالش زن ایرانی محدود به امور منزل است و در عرصههای علمی و فرهنگی حضور
ندارد و به طورکلی زن مسلمان ایرانی نباید تحقیر شود.
اصل  -60آگهی نباید تداعی کننده ترجیح بین جنس مذکر و مونث باشد.
اصل  -61در آگهیهایی که در آن خانواده حضور دارند نباید نقش یکی از اعضاء اعم از
زن شوهر و فرزندان دختر یا پسر تحقیر شود.
اصل  -62آگهیها نباید تداعیکننده این فکر باشد که زنها از مردها ناتوانترند و نقش
هر کدام باید کامل و بینقص مشخص شود.
اصل  -63در آگهی نباید حسب تعبیر عوامانه رفتارهایی مانند غیبت کردن ،صحبت
کردن طوالنی با تلفن و ....به زنان نسبت داده شود یا به تصویر کشیده شود.
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اصل  -64آگهی نباید موجب بدآموزی کودکان شود و از زود باوری ،حس عاطفی و کم
تجربگی آنان در تشخیص واقعیتها سوء استفاده شود.
اصل  -65در آگهی نباید از کودکان با صراحت درخواست شود محصولی را خریداری
کنند و یا از والدین خود و دیگران چنین درخواس��تی کنند و نباید خرید موضوع آگهی
برای کودکان و یا ترغیب دیگران به این امر به عنوان انجام یک وظیفه مطرح شود.
اصل  -66در آگهیهای تلویزیونی نباید کودکان به تنهایی هنگام خرید و یا مذاکره با
فروشنده برای خرید و یا مبادله پول با فروشنده نشان داده شوند.
اص��ل  -67آگهیها نبای��د به کودکان القاء کنند که چنانچ��ه کاالی موضوع آگهی
را نداش��ته باش��ند یا خریداری نکنند ،از دیگر کودکان پایین تر هس��تند و یا احتما ًال
موردتمسخر و استهزاء واقع می شود.
اصل  -68در آگهیها نباید از کودکان برای خرید از طریق پست یا تلفن دعوت شود.
اصل  -69هنگام پخش برنامههای ویژه کودکان پخش آگهیهای مربوط به مواد
غذای��ی ،کبریت ،محصوالتی با خواص داروی��ی و حاوی ویتامین ،غذاهای کمکی
کودکان ،وس��ایل و اسباب الغری و شیوههای درمانی آگهی فیلمها با صحنههای
وحشتناک و خطرناک و خطرآفرین ممنوع میباشد.
تبص��ره  :در آگهیهای تلویزیونی نباید کودکان هنگام خ��وردن دارو ،ویتامین و
غذاهای کمکی در غیر حضور والدین نشان داده شوند.
اصل  -71در کلیه آگهیها به ویژه در آگهیهایی که مخاطب آنها کودکان هستند
با رعایت ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله عبور از محلهای خطکشی
شده باید به دقت مد نظر واقع شود.
اصل  -72کودکان نبایددر شرایطی به تصویر کشیده شوندکه با توجه به اقتضای
ک محسوب میشود.
سن آنانخطرنا 
اصل  -77در آگهیهای تلویزیونی نباید کودکان عریان یا نیمه عریان نش��ان داده
ش��وند در ش��رایطی که موضوع آگهی نش��ان دادن کودکان را در این گونه شرایط
ایجاب کند با تصویب قبلی فیلمنامه ممکن است.
شوراي بازرگاني آگهيهاي سازمان صدا و سيما
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