
 باسمه تعالي

 ل اجرايي ايام هفته عفاف و حجاب دستورالعم
 كليات:

و به و  1315تير  21خاني به معترضين كشف حجاب در جد گوهرشاد و حمله رژيم سفاك رضارسيدن سالروز واقعه مس ابا فر
ايام  اين ،اف و پاكدامنيو همه شهداي مسير عف فاجعه مسجد گوهرشاد ياد و خاطره شهدايانديشه و گراميداشت به جهت پاسداشت 

 . نامگذاري شده است« حجاب عفاف و»هفته به 
بمنظور تحقق رسالت ابالغ  و عيد سعيد فطر و سازيخود ، تزكيه وايام پاياني ماه نزول قرآنبا مناسبت با عنايت به تقارن اين 

هاي دولتي و هاي دستگاهگيري از توانمنديبهرهو هنرمندانه با  انهي هماهنگ، هوشمندهابرنامه اجراي،  پيام شهداي عفاف و حجاب
براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب و صيانت از حريم امنيت عمومي و كيان خانواده ايراني در مقابله با هاي مردمي ظرفيت تشكل

 ناپذير است. هاي اجتماعي اجتنابهاي نوين در فضاي مجازي و محيطبكارگيري رسانه وتهاجم فرهنگي 
بصورت موضوعات بهم پيوسته، هدفمند با  كه تير ماه 25الي  19عناوين هفته از  دستورالعمل حاضر همراه با  اساس بر اين

هاي و گروه، مراجعين ها اجرا براي كاركنان، خانواده و ريزيبرنامه جهتهاي مناسب در قالب جدول ذيل نامگذاري گرديده است پيام
 د.گرد ميبيني پيش در جامعه مخاطب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زپيام رو نام تاريخ روز

 عفاف و حجاب؛ ميراث انبياء الهي و ملل 19/4/95 شنبه

حجاب و عفاف موكد در تعاليم همه انبياي 
الهي و داراي پيشينه تاريخي درفرهنگ ملل 

 و اقوام

 20/4/95 يكشنبه
عفاف و حجاب؛سيره نبوي و سبك زندگي 

 اسالمي ايراني

كد قرآن كريم و سيره ؤعفت مداري دستور م
 م )ص(عملي پيامبر اسال

 عفاف و حجاب؛ هويت اسالمي ، خودباوري ملي 21/4/95 دوشنبه
نمايش باور مندي آحاد مردم و مقوم هويت 

 و مطالبه عمومي اسالمي و ملي

 22/4/95 سه شنبه
عفاف و حجاب؛ بهداشت و سالمت روان ، شادي و 

 نشاط اجتماعي

و عفاف و حجاب مايه سالمت روح و روان 
در ط پايدار موجب تحقق شادي و نشا
 خانواده و اجتماع

 23/4/95 چهارشنبه
عفاف و حجاب؛ امنيت اجتماعي ، احترام به 

 قانون وحقوق شهروندي

عامل گسترش امنيت  عفاف و حجاب
و مبين احترام به قانون و  يواخالق ياجتماع

 حقوق شهروندي

 24/4/95 پنج شنبه
عفاف و حجاب؛ اقتصاد مقاومتي ، توليد و مصرف 

 داخلي

 طراحي ، توليد ومصرف پوشش عفيفانه
گامي مثبت در  مبتني بر توليد داخلي

 مسيرتحقق اقتصاد مقاومتي

 حيا ، عفت و غيرت؛حافظ حريم خانواده 25/4/95 جمعه
حياء عمومي ، عفت زنان و غيرت مردان ؛  

 ضامن تحكيم بنيان خانواده
 



 

 دستگاهها: مشترك برنامه هاي

تحت نظارت  ومل به سازمانها، مراكز و ادارات تابعه هاي اجرايي بر اساس وظايف قانوني و ذاتي خود ضمن ابالغ اين دستورالعدستگاه
هاي  ها و توانمنديگيري از ظرفيترهوين ايام هفته عفاف و حجاب، بهخود نسبت به ترويج فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با عنا

 :ت ذيل را در دستور كار قرار دهنددستگاه اقداما
 ، فضاي مجازي و....پوستر، بنر، بلوتوث با استفاده از فضاسازي محيطي -

 هاي مخاطب(   برگزاري مسابقات )ويژه كاركنان و خانواده ها و گروه -

و هري ،اتوبوس و....( ها ،قطارهاي شهري و برون شفرودگاه نتظار)پايانه ها،استفاده از فرصت هاي در ابا ارائه كتاب، بروشور،  -
  پيامك هاي تبليغي و...

هاي مخاطب( حداقل  ها و گروهكاركنان و خانواده هاي تبييني و توجيهي عفاف و حجاب ويژه بانوان )ويژه برگزاري كارگاه -
 ساعته 2يك جلسه 

تاريخي و نماد غيرت مردم ايران بويژه در نماز جماعت  رويداديشاد به عنوان رواقعه گوه ضرورت عفاف و حجاب و  تبيين -
  ها. هاي عمومي و تخصصي دستگاه ظهر و عصر و محافل و نشست

 هاي پاسخ به سؤاالت و رفع شبهات در حوزه عفاف و حجابكرسي بيني ميز مشاوره وپيش -

مدافعان مردمي تيرماه )تجمع  21به ويژه برنامه  فاف و حجابع هاي هفتهبرنامه همكاري در برگزاري باشكوهمشاركت و  -
 حريم خانواده(

 تجليل و تقدير از فعاالن حوزه عفاف و حجاب  -

 ها :دستگاه برنامه هاي اختصاصي 

 ي سراسر كشورهاشهرداري

 ني و آموزشي تبيي با رويكرد ترويجي،« حجاب ياوران »هاي هماهنگ در سرا محالت با طرح ويژه برگزاري برنامه  -

حجاب بانوان محله و سازماندهي جشنواره هاي محصوالت  انديشي وضعيت عفاف وهاي تخصصي براي همتشكيل كميته -
 فرهنگي بانوان

 باره واقعه كشف حجاب هاي فرهنگ دردهاي تخصصي در فرهنگسراها و خانهبرگزاري ميزگر -

ديدار با علماي ديني و طراحي وبالگ عفاف و  ،ديواريروزنامه هاي تخصصي وپنل ،نمايشگاه ،ايجاد پايگاه مشاوره مذهبي -
 يك از مناطق شهري حجاب و مسابقات فرهنگي در هر

 تردد شهريحصوالت عفاف و حجاب در فضاهاي پرهاي تخصصي توليد و عرضه مبرگزاري نمايشگاه -

 شگريدهاي تفريحات سالم و برگزاري اردوهاي زيارتي و گرتوسعه زمينه -

 هاو عفاف در نقاط پرتردد شامل مترو، ميادين پرتردد و بوستانتريبون آزاد با موضوع حجاب  برگزاري -

 و...مناطق گردشگري  ،اتوبوس  ،مترو  ،هابوستان)ي و اقناعي در فضاي محيطي تهيه و الصاق پوسترهاي تبيين -

هاي نشريات و ساير رسانه ،در فضاي مجازي اف و عرضه و نمايشهاي مختلف حجاب و عفهاي كوتاه مرتبط با جنبهتوليد پيام -
 مختلف شهري مثل صفحه نمايش شهري و....

 جهت شركت در تجمعات بزرگ مردميايجاد زمينه مشاركت  عموم مردم  -

 سازمان تبليغات اسالمي : 

 توليد محتواي مناسب براي اقدامات تبليغي  -

تحت هاي ولتي با محوريت عفاف وحجاب و بخشارات ددر برگزاري مسابقات و محافل قرآني در ادهمكاري و مشاركت  -
 ، مبلغين و مشاورين مجرب نظارت با اعزام اساتيد سخنور

 مديريت و هدايت مباحث مطروحه و گفتمان هاي ديني درفضا هاي مجازي خصوصا شبكه هاي اجتماعي، سايت تبيان و....... -

 و وقايع آن در قالب بروشور ،كتاب و فضاي مجازيو انتشار محتواي تبييني در باره واقعه كشف حجاب  توليد -



ن سازي فكري و جريا هاي مشاوره وپايگاه ،اني عفاف و حجاب در قالب سخنرانياستفاده از ظرفيت هيئات جهت تبيين مب -
 تگو هاي اقناعيگف

 وزارت صنعت ، معدن و تجارت  -

 ر فضاهاي پر تردد شهريهاي تخصصي توليد و عرضه محصوالت عفاف و حجاب دبرگزاري نمايشگاه -

فعال كردن اتحاديه ها و اصناف پوشاك نسبت به برگزاري نمايشگاههاي مد و لباس و ارايه پوشاك مناسب با قيمتهاي پايين  -
 و جلوگيري از ارايه پوشاك و مانتو هاي نا مناسب ) كوتاه ، بدون دكمه و جلو باز ( 

 اههاي عرضه پوشاك. ساماندهي ويترين مغازه ها ، فروشگاهها و نمايشگ -

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

هاي اديان در برگزاري نشست هاي رسانه اي با حضور علماي اسالم و ساير اديان الهي با موضوع بررسي اشتراكات ديدگاه -
 موضوع عفاف و حجاب

 تجليل از آثار مكتوب و هنري برتر با موضوع عفاف و حجاب -

 ف با امكان فروش محصوالت مرتبط با حوزه عفاف و حجابهاي حجاب و عفابرگزاري نمايشگاه -

 سيما ملي عفاف و حجاب با همكاري صدا و برگزاري مسابقات ويژه و -

 با موضوع عفاف و حجابهاي مطالعه و مسابقه و سرگرمي ايجاد ايستگاه -

 هاي موفق و برگزيده عرصه حجاب و عفاف اي ويژه در برخي سينماها به فيلمهاختصاص سانس -

 تهيه و سفارش جهت تهيه مقاالت و گزارشات و مصاحبه و خاطرات جهت نشر در نشريات و روزنامه هاي كشور  -

 نماهنگ هاي ملي و ديني مرتبط با موضوع از طريق پخش و زنده در فضاهاي عمومي و پر تردد شهر  تهيه سرودها و -

 كران فيلم هاي سينمايي و اجراي تئاترها ثانيه اي ويژه عفاف و حجاب جهت پخش قبل از ا 100تهيه كليپ هاي  -

  شبكه هاي اجتماعي مديريت و هدايت محافل تبييني و گفتمان هاي ديني درفضا هاي مجازي خصوصاً -

 سازمان صدا و سيما ج.ا.ا

فعاليت هاي  برايو نهادهاي فرهنگي  تخصيص زمان كافي و مناسب در كنداكتور پخش شبكه هاي مختلف به دستگاه ها -
 تبليغي ي وتبيين

و نيز پرداختن به  برگزاري و پخش ميزگردهاي تخصصي با توجه به اسامي روزهاي هفته با همكاري دستگاه هاي فرهنگي -
 برنامه سازمان يافته دشمن در ترويج لباسهاي نا مناسب 

 در شبكه هاي سيما و نمايش برنامه ها  هفته با ايجاد مصاحبه هاي مطبوعاتيبري مناسب از فعاليت هاي فرهنگي پوشش خ -

 با موضوع عفاف و حجاب مناسب پخش فيلم هاي سينمايي  -

 پخش گفتگوهاي تخصصي در شبكه هاي راديويي و برون مرزي -

 (شبكه قرآن ،تخصيص برنامه هاي پر بيننده به موضوع عفاف و حجاب )خندوانه،كودك و نوجوان، خانواده  -

 ان ايام هفته (و..  متناسب با عنو 21:00،  20:30هاي خبري بخش  -

 استفاده از لوگوي خاص به عنوان نماد حجاب و عفاف -

 توليد برنامه با موضوع پاسخ به شبهات عفاف و حجاب -

 باره واقعه گوهرشاد با قابليت تبادل در فضاهاي تعامليتوليد فيلم هاي مستند كوتاه در -

 سسات و تشكلهاي موفق در حوزه عفاف و حجابتجليل از فعاالن و مؤ -

 احياء امر بمعروف و نهي از منكرستاد 

 هاي اجتماعي )با رويكرد عفاف و حجاب(ي خانواده در كاهش آسيببرگزاري نشست هاي تخصصي نقش تربيت -

 هاي فعال و موفق و تجليل از فعاالن در اجراي برنامه هاي عفاف و حجاب در استان و شهرستان معرفي دستگاه -

هاي در اماكن گردشگري، مراكز خريد، پايانه ران امر بمعروف و نهي از منكر )خواهران(حضور سازمان يافته گروه هاي طاليه دا -
 مسافربري با رويكرد ايجابي



 
 نيروي انتظامي : 

اطالع رساني و پوشش رسانه اي فعاليت هاي ناجا در رسانه ملي و نشريات در حوزه گشت امنيت اجتماعي و فعاليت هاي  -
 ترويجي –آموزشي 

ارائه در قالب نصب تراكت، بنر  توليد محتوا با محور هشدار نسبت به نقش بي عفتي در بروز آسيب هاي اجتماعي و طراحي و -
 اي و ....هاي شهري و تابلوهاي رايانه،تلويزيون

 حجابي در صدا و سيما و فضاي مجازيعفتي و بيبا موضوع آثار و تبعات بيهاي مستند يا كوتاه پخش و توزيع فيلم -

گيري از آسيب هاي اجتماعي با رويكرد عفاف و حجاب در سراسر كشور )مساجد ي پيشزاري نشست هاي علمي و آموزشبرگ -
 محالت و مدارس( ،

 هاي اجتماعيهبا مديريت فضاي مجازي و شبكبراي هماهنگي با پليس فتا در -

 برگزاري نشست هاي علمي با حضور اساتيد حوزه و دانشگاه   -

 و تبيين مفاهيم عفاف و حجاب تشكيل مراكز مشاوره  -

 تشويق بانوان داراي حجاب برتر در معابر عمومي با ارائه هداياي كاربردي -

ها هاي آسماني و نمايشگاه پيرامون آن با همكاري جمعي از دستگاهه )عكس هاي محجبه هاي كودك( چادربرگزاري جشنوار -
 و نهادهاي دولتي 

 سازمان اوقاف و امور خيريه :

 رنامه هاي ويژه واقعه گوهرشاد در بقاع متبركه و ساير اماكن مذهبي برگزاري ب -

 بمناسبت ايام هفته(قاع متبركه و ساير اماكن مذهبي )فلش كارت و... در ب توليد و توزيع محتواي تبييني در قالب بروشور، -

 تجليل از متوليان موقوفات فعال در حوره عفاف و حجاب  -
 اماكن مذهبي عفاف و حجاب در هاي مرتبط بابرگزاري نمايشگاه -

 االت و شبهات در حوزه عفاف و حجابپاسخ به سؤ ،برگزاري ميز مشاوره -

 

 وزارت آموزش و پرورش

 هاي اجتماعيبسته و شبكههاي اينترنتي واهاي ابالغي در پايگاهاطالع رساني برنامه -

 نيهاي تابستانواختن زنگ عفاف و حجاب در مدارس داراي پايگاه و اردوگاه -

 هاي مختلف اجتماعي و فضاي مجازياي و پخش در شبكهثانيه 100يغي با فيلم هاي كوتاه توليد پيامك هاي تبييني و تبل -

 هاي وابستهشبهات حجاب و عفاف در پايگاه راه اندازي بخش پاسخ به سواالت و -

 هاي تابستانياندازي مسابقه روزنامه ديواري ويژه پايگاهراه -

 قات و فناوريوزارت علوم، تحقي

 فضاي مجازي با همكاري صدا و سيما هاي داراي ترم تابستاني وهاي بحث آزاد در دانشگاهاندازي گروهراه طراحي و -

اي و توزيع در شبكه هاي ثانيه 100يلم هاي كوتاه (هايي با موضوع عفاف و حجاب و تهيه ف#طراحي و انتشار هشتك ) -
 تعاملي و فضاي مجازي

ها و مقاالت در نشريات داخلي و عمومي و طريق يادداشت باره واقعه كشف حجاب و وقايع آن ازبييني درتوليد محتواي ت -
 فضاهاي حقيقي و مجازي

 سازمان بسيج مستضعفين

مراكز فرهنگي بسيج  ساير هاي صالحين وها، حلقهها، اقشار ، كانوناز قبيل معاونتهاي گسترده بسيج بهره مندي از ظرفيت -
 ترويج و تبيين فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با ايام هفتهو....در 

 تير در سطح كشور  21ساماندهي و مديريت محتوا و مشاركت درحركت مردمي تجمع بزرگ مدافعان حريم خانواده روز  -

 هاي مجازي با موضوع عفاف و حجابو ايجاد كمپين (ها#مديريت هشتك ) توليد و -



 ب شامل فيلم ،مستند سير نمايشگاهي كليپ و.... تهيه و عرصه آثار هنري عفاف و حجا -

 هاي تخصصي توليد و عرضه محصوالت عفاف و حجاب در فضاهاي پر تردد شهريبرگزاري نمايشگاه -

 تهيه متن ،عكس،فيلم و انيميشن براي توزيع در شبكه مجازي -

 لب در فضاي مجازيباره واقعه كشف حجاب در فضاهاي تعاملي و باز توليد مطاتوليد محتواي تبييني در -

 حقيقي در توصيه به عفاف و حجاب ها در فضاي مجازي وندانه پيام هاي شهدا و وصيتنامهنمايش هنرم -

 وهماهنگي اجراي آن تير ماه 21جهت شركت در تجمع بزرگ مدافعان حريم خانواده و مردم شريف دعوت از عموم بسيجيان  -

 وزارت ورزش و جوانان : 

 اماكن ورزشي و فرهنگي تحت نظارت خانوادگي و ... در –ره هاي اخالقي هاي مشاوايجاد پايگاه -

... در سطوح مختلف و مديريت فضاي : جام نجابت وها و مسابقات فرهنگي، ورزشي براي جوانان از قبيلبرپايي برنامه -
 تماشاگران با حفظ شعائر اخالقي

 عفاف و حجاب به منظور تكريم خانواده هاي ورزشي همگاني و خانوادگي با تكيه بر اصليي برنامهبرپا -

رفع شبهات )با موضوع سازگاري روح عفاف و حجاب با ورزش(با  موضوعي براي جوانان و برگزاري نشست هاي تخصصي و -
 همكاري با صدا و سيما

 المپيادي محجبه و نمونه جهت مصاحبه و انعكاس خبري  دعوت گسترده از ورزشگران و نخبگان علمي و -

 ران با تفكيك رشته هاي ورزشي از تجمعات مردمي  كاساماندهي پشتيباني گسترده همه جوانان و ورزشمديريت و  -

ثانيه اي و پخش در شبكه هاي مختلف اجتماعي و فضاي مجازي  100توليد پيامك هاي تبييني و تبليغي با فيلم هاي كوتاه  -
 با رويكرد حجاب در جوانان و ورزشكاران

 تخصصي توليد و عرضه محصوالت پوشش اسالمي ورزشي هاي برگزاري نمايشگاه -

 گذشته تا امروز تبيين و تاكيد بر جلوه هاي عفاف و حجاب در ورزش كشور از -

 توزيع محتواي تبييني در باره واقعه كشف حجاب و وقايع آن در فضاهاي تعاملي و باز توليد مطالب در فضاي مجازي -

 مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري

ايراني در كاهش  -دگي اسالميثر سبك زنموضوعي براي خانواده ها و بيان نقش مؤ هاي تخصصي وبرگزاري نشست -
 هاي اجتماعيآسيب

 ارائه گفتمان مشترك اديان و ملل در خصوص سبك زندگي عفيفانه در مجامع ملي و بين المللي -

 سسات مردم نهاد فعال در حوزه عفاف و حجابتجليل از مؤ -

 كتاب و فضاي مجازي ،ب با عناوين هفته در قالب بروشورتواي تبييني متناستوليد مح -

  فانه دخترانمپين هاي مجازي با موضوع پوشش عفي(ها و ايجاد ك#مديريت هشتك ) توليد و -

 مركز رسيدگي به امور مساجد

 تخصيص بخشي از سخنراني هاي ائمه جماعات به موضوع عفاف و حجاب متناسب با ايام هفته -

 ير از فعاالن محلي و الگوهاي عفاف و حجاب تقد -

 بلوتوث و... در مساجد كشور تدوين و توزيع جزوات، پيامك -

 توسط ائمه جماعات موضوع كشف حجاب و واقعه گوهرشاد تبيين -

 تبيين و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب فعال سازي انجمن ها و كانون هاي عفاف و حجاب مساجد در -

 تير ماه 21زاران جهت شركت در تجمع بزرگ مدافعان حريم خانواده دعوت از آحاد جامعه نمازگ -

 

 

 هاي سراسر كشور استانداري

 هفته  اين هاي تابعه براي برگزاري باشكوهسازي ردههماهنگ و فعال برگزاري نشست ستاد صيانت استان و -



 هفته به مناسبت ايام  ادارات استاني و شهرستاني ريزي اجرايي در سطح  برنامهپيگيري  -

 هاي عفاف و حجابمي در اجراي برنامهها و نهادهاي مرد سازي تشكلشناسايي و فعال -

 وظايف مشترك و تخصصي مامي ظرفيت استان براي حسن اجرايسازي تمديريت، نظارت و هماهنگ  -

و پيامدهاي  حجاب در جامعه رعايت عفاف و دعوت از نخبگان، علما و صاحب نظران در تبيين اهميت و ضرورت ترويج و  -
 بدپوششي و روابط ناسالم اجتماعي

 اي و تبليغي آوريها و دستاوردهاي نوين رسانه از فن  استفاده   -

كه توسط بسيج پيگيري خواهد  تير ماه 21 ويژه بزرگ مدافعان حريم خانواده مردمي تجمعمايت، همكاري و مشاركت در ح  -
  شد و صدور مجوز براي آن

  


