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مصوبه «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که در جلسه 820 مورخ 12/6/98 شوراي عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل

براي اجرا ابالغ می شود.

 

 

 

مقدمه:

عفاف و حجاب در قرآن و سنت معصومین علیهم السالم، آرمانهاي انقالب اسالمی و رهنمودهاي امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبري(مدظلهالعالی)، همچنین در قانون اساسی

جمهوري اسالمی ایران و نیز سیاستهاي کلی فرهنگی و فرهنگ و آداب ملی، جایگاه رفیعی دارد. سوابق این موضوع نشان می دهد، شوراي عالی انقالب فرهنگی در جلسه 413 مورخ

14/11/1376، «اصول و مبانی و روش هاي اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» و در جلسه 566 مورخ 4/5/1384، «راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف» را مصوب نمود.

با توجه به گذشت زمان طوالنی از مصوبات پیش گفته، سرعت باالي تغییر و تحوالت فرهنگی و اجتماعی، ظهور فناوریهاي نوین و بروز مسائل نوپدید فرهنگی و اجتماعی، در جهت

تکمیل مصوبات پیش گفته، این سند با عنوان «مجموعه تکمیلی» تدوین شد.

ماده 1- هدف:

پرورش فضایل اخالقی و فراگیر شدن عفاف و رعایت حجاب شرعی و قانونی و کاهش بدحجابی.

ماده 2- راهبردها:

1-2-         مسئولیتپذیري و پاسخگویی مسئوالن دستگاههاي اجرایی و سایر دستگاههاي حاکمیتی در حوزه عفاف و حجاب.

2-2-         به فعلیت رساندن ظرفیتهاي مغفول علمی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و حقوقی براي ارتقاي وضعیت عفاف و حجاب.

3-2-         صیانت از حریم عفت عمومی و گسترش امنیت اخالقی.

4-2-         مقابله با تهدیدها و جنگ نرم دشمن در حوزه عفاف و حجاب.

ماده 3- وظایف عمومی دستگاهها:

این وظایف براي جامعه هدف و مخاطب آن همه دستگاه هاي اجرایی، نهادهاي عمومی، نهادهاي حکومتی و واحدهایی که به نوعی از بودجه دولتی استفاده میکنند،  است:

1-3-          نظارت بر رعایت عفاف و حجاب و ارزشها و شئونات قانونی کشور در حوزه عملکردي.

2-3-          اصالح آئیننامهها، شیوهنامهها و دستورالعملهاي جاري در دستگاهها در جهت تحکیم فرهنگ عفاف و حجاب و پیشگیري از بروز بدحجابی.

3-3-          آگاهیدهی نسبت به مزایا و پیامدهاي فردي و اجتماعی عفاف و حجاب براي کارکنان.

4-3-          مناسبسازي محیط کار بانوان براي تامین امنیت اخالقی و آسایش آنان.

ماده 4- کلیه مصوبات قبلی شوراي عالی انقالب فرهنگی(شامل جلسات 413، 566 و جلسه 427 شوراي فرهنگ عمومی) در خصوص حجاب و عفاف به قوت خود باقی است.

 

ماده 5- وظایف اختصاصی دستگاهها:

 

شرح وظایف اختصاصیعنوان دستگاهدسته

دستگاههاي علمی- آموزشی
 

وزارت بهداشت، درمان و

آموزش پزشکی

 

1-5- نظارت بر بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی- دو
خصوصی- در جهت رعایت عفاف و حجاب کارکنان.

2-5- حفظ حریم اخالقی بیماران.

3-5- حفظ حریم شرعی و امنیت اخالقی بانوان شاغل در بیمارس
مراکز تشخیصی و درمانی.

وزارت علوم، تحقیقات و

فناوري و مراکز آموزش عالی

و پژوهشی

4-5- استفاده از ظرفیت دروس عمومی و معارف اسالمی براي آشن
دانشجویان با مبانی، اصول و فرهنگ عفاف و حجاب.

5-5- مشارکتدهی والدین در نظارت و مراقبت بر رفتار فرزندانش
محیط دانشگاه و خوابگاهها.

مصوبه «اساسنامه سازمان ملی پرورش

استعدادهای درخشان»

انتخاب رئیس و اعضای شورای

تخصصی حوزوی

انتخاب نمایندگان شورای عالی انقالب

فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی

فرهنگی کشور

ماده واحده «تسری مصوبات هیأت

امنای منطقه 2 پژوهشی وزارت علوم،

تحقیقات و فناوری به کارکنان ستادی و

اعضای غیرهیأت علمی سازمان سنجش

آموزش کشور»

مصوبه «انتخاب دبیر جدید شورای عالی

انقالب فرهنگی»

مصوبه «الحاق 3 بند به ماده 2 آ�ن

نامه شورای فرهنگ عمومی»

مصوبه «تأ�د انتخاب رئيس پژوهشگاه

فرهنگ و انديشه اسالمي»

https://sccr.ir/pro/2138/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://sccr.ir/pro/2121/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%88%DB%8C
https://sccr.ir/pro/2122/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://sccr.ir/pro/2137/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://sccr.ir/pro/2114/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://sccr.ir/pro/2115/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-3-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-2-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://sccr.ir/pro/2107/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-
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وزارت آموزش و پرورش

6-5- فرهنگسازي براي متعهد شدن دانشآموزان سال اول دبیرس
پیشدانشگاهی مبتنی بر رعایت اخالق اسالمی و مسئولیت فر

اجتماعی.

دستگاههاي تبلیغی- فرهنگی

وزارت فرهنگ و ارشاد

اسالمی

7-5- ساماندهی بازیهاي رایانهاي، نمادها و نشانها و حمایت از تولی
نمادهاي داخلی مبتنی بر فرهنگ عفاف.

سازمان تبلیغات اسالمی
8-5- برنامهریزي براي استفاده از ظرفیت نهاد مسجد، هیئت
تشکلهاي مذهبی و هیئتهاي اندیشهورزي نخبگان حوزوي و دانش

در امر عفاف و حجاب و مقابله با بیعفتی.

سازمان صدا و سیما
9-5- شناسایی تبلیغات کاالها و محصوالت مغایر با فرهنگ اسال
ارزشهاي عفاف و حجاب در شبکههاي ماهوارهاي و فضاي مجا

منظور اقدامات اجرائی و ارجاع به مراجع ذیصالح.

سازمان بسیج مستضعفین
10-5- ساماندهی وگسترش توانمندیها و قابلیتهاي بسیج براي
محتواي فرهنگی مناسب در جهت گسترش و ترویج عفاف و حج

فضاي حقیقی و مجازي.

سازمان حج و زیارت

11-5- آموزش و توانمندسازي مدیران و عوامل ستادي و
کاروانهاي زیارتی نسبت به رعایت احکام عفاف و حجاب و حفظ ظ
شعائر اسالمی، اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري و تکریم

محجبه.

سازمان فرهنگ و ارتباطات

اسالمی

12-5- هدایت و راهبري گروههاي علمی – فرهنگی و هنري اعز
خارج از کشور و نظارت بر حفظ شئونات و رعایت حجاب و عفاف.

ستاد احیاي امر به معروف و

نهی از منکر

13-5- تشویق و تمجید مدیران، کارکنان، دستگاهها، فعاالن مر
نخبگان و چهرههاي مشهور فعال و موفق در امر ترویج فرهنگ ع

حجاب و مقابله با بدپوششی و مغایر با عفاف.

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

14-5- ایجاد سازکارهاي مناسب در فضاي حقیقی و مجازي
دسترسی آسان پژوهشگران و مجریان به نتایج مطالعات و تحقیق

حوزه عفاف و حجاب.

15-5- تولید محتواي تبیینی و اقناعی مناسب و جذاب و پاسخ به
و سواالت، آگاه سازي اقشار اجتماعی از پیامدها و تبعات در فضاي م
وحقیقی بهویژه براي نسل جوان، تبیین تکالیف فردي و اجتماعی

جامعه، دولت و حاکمیت.

16-5- آموزش و تربیت تخصصی طالب و روحانیون مبلغ و مبلغ
عفاف و حجاب براي محیطهاي آموزشی، اداري، تجاري، شهر، روس

با استفاده از روشهاي نوین تبلیغی.

سازمان اوقاف و امور خیریه

17-5- هدایت و استفاده از نذر و وقف فرهنگی در تهیه، تولید و
محصوالت ماندگار در راستاي ترویج فرهنگ عفاف و حجاب،

ازدواج جوانان و مقابله با مفاسد اخالقی در قالب نشر، کلیپ، نرم
سایت و فضاي مجازي.

دستگاههاي اجرایی- پشتیبانی
وزارت صنعت، معدن و

تجارت

 

18-5- نظارت بر رعایت موازین عفاف و حجاب در واحدهاي ص
برخورد با تخلفات حوزه تولید، توزیع و عرضه و نمایش از طریق اتح

و اتاق اصناف.

19-5- جلوگیري از ثبت سفارش کاالهاي ضدفرهنگی(نظیر پو
اسباببازي و لوازمالتحریرهاي نامتعارف، هرگونه آرم و عالیم و نم

غربی، ...)

20-5- ساماندهی و نظارت بر بازار البسه، نوشتافزار و مل
دانشآموزي و حمایت از تولیدات داخلی مبتنی بر فرهنگ عفاف و ح

وزارت میراث فرهنگی، صنایع

دستی و گردشگري

21-5- گسترش و تقویت نظارت بر مؤسسات خدمات گردشگ
سیاحتی، گروههاي گردشگري، اماکن و مراکز گردشگري و

فرهنگی بر رعایت قانون عفاف و حجاب.

https://sccr.ir/
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نیروي انتظامی

22-5- رصد و برآورد وضعیت عفاف و حجاب در معابر و اماکن عم
تجاري و بررسی روندها، پیامدها و مخاطرات احتمالی نابهنج

اخالقی و اطالعرسانی به مراجع ذیربط.

23-5- ممانعت از مزاحمت هاي خیابانی مردان نسبت به زنان.

وزارت اطالعات

24-5- رصد و تجزیه و تحلیل مداخالت بیگانگان در ابعاد م
موضوع عفاف و حجاب، شناسایی عوامل و عناصر، مراکز و

توطئهها و فعالیتهاي سازمان یافته مروج فحشاء و بیبندوباري و
اقدامات بازدارنده و اطالعرسانی و هشدار به موقع به مسئولین

مردم و گروههاي اجتماعی مورد نظر.

25-5- آموزش، هوشیارسازي و مصونیتبخشی مدیران و ک
دستگاهها و سازمانهاي اجرایی کشور در خصوص نفوذ عناصر ف

توطئهها و تهدیدات اخالقی و رفتاري دشمن.

وزارت امور اقتصادي و دارایی
26-5- حمایت از طراحان، واحدها و شبکههاي تجاري فعال در

عفاف و حجاب و ارائه تسهیالت بانکی مناسب.

وزارت کشور
27-5- ساماندهی و توانمندسازي تشکلها و نهادهاي مردمی ف

مروج عفاف و حجاب.

سازمان امور اداري و

استخدامی

28-5- تقویت ساختار و سازمان مناسب براي اجراي وظایف اختص
عفاف و حجاب دستگاههاي اجرایی کشور با استفاده از منابع و ظ

موجود دستگاهها.

سازمان برنامه و بودجه
29-5- ارزیابی و نظارت بر حسن عملکرد دستگاهها در اع

اختصاص یافته در زمینه عفاف و حجاب.

سازمان مناطق آزاد تجاري،

صنعتی و ویژه اقتصادي

30-5- گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در برنامهها و اقدامات و م
از تصویب ضوابط، مقررات و طرحها و برنامههاي مغایر با عفاف و ح

31-5- جلوگیري از واردات، تولید، توزیع و عرضه کاالها و محص
مغایر با ارزشهاي فرهنگی و منافی عفت عمومی.

معاونت  امور زنان و خانواده

ریاست جمهوري

32-5- رصد و بررسی تغییرات آماري و وضعیت زنان سرپرست
بیسرپرست و بدسرپرست و ارایه گزارش کمی و کیفی از اقدامات ح

دستگاههاي اجرایی به شوراي عالی انقالب فرهنگی.

33-5- پیگیري براي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در مور
آسیبدیده و در معرض آسیب.

وزارت ورزش و جوانان
34-5- فرهنگسازي و ترغیب خیرین براي مشارکت در طر

فرهنگی عفاف و حجاب و تسهیل و گسترش ازدواج جوانان.

دستگاههاي خدماتی
شهرداریهاي سراسر کشور

35-5- گسترش نظم و انضباط اجتماعی و سالمسازي محیط
دریاها و تفرجگاهها (با مشارکت و همکاري ناجا) و اجراي برنا

فرهنگی هنري براي ترویج فرهنگ حجاب و عفاف.

کمیته امداد امام(ره)

36-5- شناسایی و ارائه خدمات آموزشی، مشاورهاي و مددکاري
به خانواده مددجویان در راستاي کمک به تسهیل ازدواج آنان،
سبک زندگی اسالمی ایرانی، تقویت و استحکام خانواده و کنترل و

طالق.

خ 37-5- استفاده از ظرفیت خیرین براي ترویج عفاف و حجاب،
آموزشی، مشاوره اي، خود اتکائی و تأمین معیشت زنان سرپرست

بیسرپرست و بدسرپرست.

سازمان بهزیستی

38-5- شناسایی و حمایت از زنان در معرض آسیب و خانواده هاي
مجرم و آسیبدیده و پیشگیري از ارتکاب و ابتال به رفتارهاي نابه

غیراخالقی.

39-5- گزینش متقاضیان دریافت مجوز(صدور و تمدید) مهدهاي ک
مراکز مشاوره و سایر مراکز تحت پوشش سازمان، براساس صالح
عمومی، اخالقی و رفتاري و گذراندن دوره هاي آموزشی مبتنی بر ع

حجاب.
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بنیاد شهید و امور ایثارگران

40-5- ترغیب، تشویق و حمایت از آثار و تولیدات برتر جوامع فرهن
هنري و رسانهاي و برترینها و فعاالن خانواده شاهد و ایثارگر در

عفاف و حجاب.

41-5- ترغیب و تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده و ارائه خدمات آم
مشاورهاي و مددکاري در حفظ ارزشهاي اسالمی و انقالبی خانواد

شاهد و ایثارگران.

 

ماده 6- برنامه ریزي، اجرایی سازي، نظارت و ارزیابی:

1-6- سیاست گذاري و تصمیم گیري کالن و راهبردي در حوزه حجاب و عفاف و نظارت راهبردي و ارزیابی حسن انجام این مصوبه بر عهده دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی

است.

2-6- ایجاد هماهنگی، تدبیر و پیشبینی ساز و کار الزم براي اجراي این مصوبه و نظارت بر عملکرد دستگاهها و نهادها بر عهده وزارت کشور است که با استفاده از همه ظرفیتها و

امکانات و منابع از طریق شوراي اجتماعی و سازمان امور اجتماعی کشور و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبري اجراي مصوبه عفاف و حجاب اقدام می نماید و گزارش آن را به صورت

ساالنه به شوراي عالی انقالب فرهنگی ارائه خواهد کرد.

3-6- ستادهاي اجرائی و کارگروه ها با مسئولیت باالترین مقام، در کلیه وزارتخانهها، دستگاههاي اجرائی، نهادهاي عمومی، استانداریها و تمامی سازمانها و نهادهایی که به نوعی از

بودجه دولتی استفاده میکنند، با استفاده از ساختار و منابع موجود و بدون توسعه تشکیالت به منظور اجراي وظایف محوله اقدام نمایند.ص/820.1

 

حسن روحانی

رئیس جمهور و رئیس شوراي عالی انقالب فرهنگی

 

 

رونوشت به انضمام یک نسخه مصوبه، به :

●                 دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالی)

●                 دفتر رئیس جمهور

●                 مجلس شوراي اسالمی

●                 اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوري

●                 دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور

●                 وزارت دادگستري (براي درج در روزنامه رسمی کشور)

●                 هیئت نظارت و بازرسی

●                 هیات نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی

●                 دفتر دبیر شوراي عالی

●                 دفتر امور شوراي عالی و شوراي معین

●                 اداره کل حقوقی و تدوین و تنقیح مقررات

●                 دیوان محاسبات کشور

●                 معاونت حقوقی ریاست جمهوري

●                 و معاونت امورمجلس ریاست جمهوري، ابالغ می شود.

 

لینک های مرتبط

پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر معظم انقالب

https://sccr.ir/Redirect/48/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
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پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

پورتال مجلس شورای اسالمی

دسترسی سریع

صفحه اصلی

اخبار

مصوبات

انتشارات

اطالعات تماس

تهران، خیابان انقالب اسالمی، خیابان فلسطین شمالی، شماره 309

(+9821) 66468271 - 5

 info@sccr.ir

www.sccr.ir
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