
 :العمل اجرایی ایام هفته عفاف و حجابدستور

 :هاهای مشترک دستگاهبرنامه

ها، مراکز و العمل به سازمانهای اجرایی بر اساس وظایف قانونی و ذاتی خود ضمن ابالغ این دستوردستگاه

هفته و ادارات تابعه و تحت نظر نظارت خود نسبت به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با عناوین ایام 

 های دستگاه اقدامات ذیل در دستور کار قرار دهند:ها و توانمندیگیری از ظرفیتحجاب، بهره

 فضاسازی محیطی با استفاده از پوستر، بنر، بلوتوث، فضای مجازی و ... -

 های مخاطب(ها و گروهبرگزاری مسابقات )ویژه کارکنان و خانواده -

های شهری و برون ها، قطارها، فرودگاههای در انتظار )پایانهفرصتارائه کتاب، بروشور، با استفاده از  -

 های تبلیغاتیشهری، اتوبوس و ...( و پیامک

ها و های تبیینی و توجیهی عفاف و حجاب ویژه بانوان )ویژه کارکنان و خانوادهبرگزاری کارگاه -

 ساعته 2های مخاطب( حداقل یک جلسه گروه

واقعه گوهر شاد به عنوان رویدادی تاریخی و نماد غیرت مردم ایران  تبیین ضرورت عفاف و حجاب و -

 هاهای عمومی و تخصصی دستگاهبه ویژه در نماز جماعت ظهر و عصر و محافل و نشست

 های پاسخ به سواالت و رفع شبهات در حوزه عفاف و حجاببینی میز مشاوره و کرسیپیش -

تیر ماه  21های هفته عفاف و حجاب به ویژه برنامه همشارکت و همکاری در برگزاری با شکوه برنام -

 )تجمع مردمی مدافعان حریم خانواده(

 تجلیل و تقدیر از فعاالن حوزه عفاف و حجاب -

 هاهای اختصاصی دستگاهبرنامه

 های سراسر کشورشهرداری

ی، تبیینی با رویکرد ترویج« حجاب یاوران»های هماهنگ در سرا محالت با طرح ویژه برگزاری برنامه -

 و آموزشی

اندیشی وضعیت عفاف و حجاب بانوان محله و سازماندهی های تخصصی برای همتشکیل کمیته -

 های محصوالت فرهنگی بانوانجشنواره

 ی واقعه کشف حجاب های فرهنگ دربارهها و خانهسراهای تخصصی در فرهنگبرگزاری میزگرد -



های تخصصی و روزنامه دیواری، دیدار با علمای دینی و پنلایجاد پایگاه مشاوره مذهبی، نمایشگاه،  -

 طراحی وبالگ عفاف و حجاب و مسابقات فرهنگی در هر یک از مناطق شهری

های پر تردد های تخصصی تولید و عرضه محصوالت عفاف و حجاب در فضابرگزاری نمایشگاه -

 شهری

 و گردشگری های زیارتیهای تفریحات سالم و برگزاری اردوتوسعه زمینه -

برگزاری تریبون آزاد با موضوع حجاب و عفاف در نقاط پ تردد شامل مترو، میادین پر تردد و  -

 هابوستان

ها، مترو، اتوبوس، مناطق گردشگری های تبیینی و اقناعی در فضای محیطی )بوستانتهیه و الصاق پوستر -

 و ...(

عفاف و عرضه و نمایش در فضای مجازی،  های مختلف حجاب وهای کوتاه مرتبط با جنبهتولید پیام -

 های مختلف شهری مثل صفحه نمایش شهری و ...نشریات و سایر رسانه

 ایجاد زمینه مشارکت عموم مردم جهت شرکت در تجمعات بزرگ مردمی -

 سازمان تبلیغات اسالمی

 تولید محتوای مناسب برای اقدامات تبلیغی -

افل قرآنی در ادارات دولتی با محوریت عفاف و همکاری و مشارکت در برگزاری مسابقات و مح -

 های تحت نظارات با اعزام اساتید سخنور، مبلغین و مشاورین مجربحجاب و بخش

های های مجازی خصوصا شبکههای دینی در فضامدیریت و هدایت مباحث مطروحه و گفتمان -

 اجتماعی، سایت تبیان و ...

قعه کشف حجاب و وقایع آن در قالب بروشور، کتاب و فضای تولید و انتشار محتوای تبیینی درباره وا -

  مجازی

های استفاده از ظرفیت هیئات مذهبی جهت تبیین مبانی عفاف و حجاب در قالب سخنرانی، پایگاه -

 های اجتماعیمشاوره و جریان سازی فکری و گفتگو

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

های پر تردد والت عفاف و حجاب در فضاهای تخصصی تولید و عرضه محصبرگزاری نمایشگاه -

 شهری



های مد و لباس و ارائه پوشاک ها و اصناف پوشاک نسبت به برگزاری نمایشگاهفعال کردن اتحادیه -

های نامناسب )کوتاه، بدون دکمه، های پایین و جلوگیری از ارائه پوشاک و مانتومناسب با قیمت

 جلوباز(

 های عرضه پوشاکها و نمایشگاهاهها، فروشگساماندهی ویترین مغازه -

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

ای با حضور علمای اسالم و سایر ادیان الهی با موضوع بررسی اشتراکات های رسانهبرگزاری نشست -

 های ادیان در موضوع عفاف و حجابدیدگاه

 تجلیل از آثار مکتوب و هنری برتر با موضوع عفاف و حجاب -

 های حجاب و عفاف با امکان فروش محصوالت مرتبط با حوزه عفاف و حجابنمایشگاهبرگزاری  -

 برگزاری مسابقات ویژه ملی عفاف و حجاب با همکاری صدا و سیما -

 های مطالعه و مسابقه و سرگرمی با موضوع عفاف و حجابایجاد ایستگاه -

 ده عرصه عفاف و حجابهای موفق و برگزیهای ویژه در برخی سینماها به فیلماختصاص سانس -

مقاالت و گزارشات و مصاحبه و خاطرات جهت نشر در نشریات و  هتهیه و سفارش جهت تهی -

 های کشور روزنامه

های عمومی و های ملی و دینی مرتبط با موضوع از طریق پخش زنده در فضاها و نماهنگتهیه سرود -

 پر تردد شهر

های سینمایی و اجرای اب جهت پخش قبل از اکران فیلمای ویژه عفاف و حجثانیه 100های تهیه کلیپ -

 تئاترها

 های اجتماعیهای مجازی خصوصا شبکههای دینی در فضامدیریت و هدایت محافل تبیینی و گفتمان -

 سازمان صدا و سیما ج.ا.ا

های فرهنگی ها و نهادهای مختلف به دستگاهتخصیص زمان کافی و مناسب در کنداکتور پخش شبکه -

 های تبیینی و تبلیغیی فعالیتبرا

های های هفته با همکاری دستگاههای تخصصی با توجه به اسامی روزبرگزاری و پخش میزگرد -

 های نامناسبمن در ترویج لباسفرهنگی و نیز پرداختن به برنامه سازمان یافته دش

ها های مطبوعاتی و نمایش برنامههای فرهنگی هفته با ایجاد مصاحبهپوشش خبری مناسب از فعالیت -

 های سیما در شبکه

 های سینمایی مناسب با موضوع عفاف و حجابپخش فیلم -



 پخش گفتگوی رادیویی و برون مرزی  -

ان، خانواده، شبکه های پر بیننده به موضوع عفاف و حجاب )خندوانه، کودک و نوجوتخصیص برنامه -

 و ... متناسب با عنوان ایام هفته( 21،  20:30های خبری قرآن بخش

 استفاده از لوگوی خاص به عنوان نماد عفاف و حجاب -

 تولید برنامه با موضوع پاسخ به شبهات عفاف و حجاب -

 یهای تعاملهای مستند کوتاه درباره واقعه گوهر شاد با قابلیت تبادل در فضاتولید فیلم -

 های موفق در حوزه عفاف و حجابتجلیل از فعاالن و موسسات و تشکل -

 ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر

های اجتماعی )با رویکرد عفاف و های تخصصی نقش تربیتی خانواده در کاهش آسیببرگزاری نشست -

 حجاب(

های عفاف و حجاب در استان و برنامههای فعال و موفق و تجلیل از فعاالن در اجرای معرفی دستگاه -

 شهرستان

های طالیه داران امر به معروف و نهی از منکر )خواهران( در اماکن حضور سازمان یافته گروه -

 های مسافربری با رویکرد ایجابیگردشگری، مراکز خرید، پایانه

 نیروی انتظامی

و نشریات در حوزه گشت امنیت های ناجا در رسانه ملی ای فعالیترسانی و پوشش رسانهاطالع -

 ترویجی -های آموزشیاجتماعی و فعالیت

های اجتماعی و ارائه در طراحی و تولید محتوا با محور هشدار نسبت به نقش بی عفتی در بروز آسیب -

 ای و ...های رایانههای شهری و تابلوقالب نصب تراکت، بنر، تلویزیون

حجابی در صدا و سیما و عفتی و بیبا موضوع آثار و تبعات بیهای مستند یا کوتاه پخش و توزیع فیلم -

 فضای مجازی

های اجتماعی با رویکرد عفاف و حجاب در های علمی و آموزشی پیشگیری از آسیببرگزاری نشست -

 سراسر کشور )مساجد، محالت و مدارس(

 های اجتماعیهماهنگی با پلیس فتا برای مدیریت فضای مجازی و شبکه -

 علمی با حضور اساتید حوزه و دانشگاههای نشستبرگزاری  -

 تشکیل مرکز مشاوره و تبیین مفاهیم عفاف و حجاب -

 تشویق بانوان دارای حجاب برتر در معابر با ارائه هدایای کاربردی -



های آسمانی و نمایشگاه پیرامون آن با همکاری های کودکان محجبه( چادربرگزاری جشنواره )عکس -

 های دولتیو نهادها جمعی از دستگاه

 سازمان اوقاف و امور خیریه

 های ویژه واقعه گوهرشاد در بقاع متبرکه و سایر اماکن مذهبیبرگزاری برنامه -

تبیینی در قالب بروشور، فلش کارت و ... در بقاع متبرکه و سایر اماکن مذهبی  محتوایتولید و توزیع  -

 )به مناسبت ایام هفته(

 موقوفات فعال در حوزه عفاف و حجاب متولیانتجلیل از  -

 های مرتبط با عفاف و حجاب در اماکن مذهبیبرگزاری نمایشگاه -

 برگزاری میز مشاوره، پاسخ به سواالت و شبهات در حوزه عفاف و حجاب -

 وزارت آموزش و پرورش

 های اجتماعیهای اینترنتی وابسته و شبکههای ابالغی در پایگاهاطالع رسانی برنامه -

 های تابستانینواختن زنگ عفاف و حجاب در مدارس دارای پایگاه و اردو -

های مختلف اجتماعی ای و پخش در شبکهثانیه 100های کوتاه های تبیینی و تبلیغی با فیلمتولید پیامک -

 و فضای مجازی

 های وابستهاندازی بخش پاسخ به سواالت و شبهات عفاف و حجاب در پایگاهراه -

 های تابستانیروزنامه دیواری ویژه پایگاه سابقهمدازی ناراه -

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

های دارای ترم تابستانی و فضای مجازی با همکار های بحث آزاد در دانشگاهاندازی گروهطراحی و راه -

 صدا و سیما

ای و انیهث 100های کوتاه فیلم هتهی( هایی با موضوع عفاف و حجاب و #طراحی و انتشار هشتک ) -

 های تعاملی و فضای مجازیتوزیع در شبکه

ها و مقاالت در نشریات تولید محتوای تبیینی درباره واقعه کشف حجاب و وقایع آن از طریق یادداشت -

 های مجازی و حقیقیداخلی و عمومی و فضا

 سازمان بسیج مستضعفین

های صالحین و سایر ها، حلقهاقشار، کانونها، های گسترده بسیج از قبیل معاونتمندی از ظرفیتبهره -

 مراکز فرهنگی بسیج و ... در ترویج و تبیین فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با ایام هفته



 21حریم خانواده روز  مدافعانساماندهی و مدیریت محتوا و مشارکت در حرکت مردمی تجمع بزرگ  -

 تیر در سطح کشور

 های مجازی با موضوع عفاف و حجابمپین( ها و ایجاد ک#تولید و مدیریت هشتک ) -

 تهیه و عرضه آثار هنری عفاف و حجاب شامل فیلم مستند، سیر نمایشگاهی کلیپ و ... -

های پر تردد های تخصصی تولید و عرضه محصوالت عفاف و حجاب در فضابرگزاری نمایشگاه -

 شهری

 های مجازیتهیه متن، عکس، فیلم و انیمیشن برای توزیع در شبکه -

های تعاملی و باز تولید مطالب در فضای ولید محتوای تبیینی درباره واقعه کشف حجاب در فضات -

 مجازی

 ها در فضای مجازی و حقیقی در توصیه به عفاف و حجابهای شهدا و وصیتنامهنمایش هنرمندانه پیام -

 21 دعوت از عموم بسیجیان و مردم شریف جهت شرکت در تجمع بزرگ مدافعان حریم خانواده -

 تیرماه و هماهنگی اجرای آن

 وزارت ورزش و جوانان

 خانوادگی و ... در اماکن ورزشی و فرهنگی تحت نظارت  -های اخالقیهای مشاورهایجاد پایگاه -

ها و مسابقات فرهنگی، ورزشی برای جوانان از قبلی: جام نجابت و ... در سطوح مختلف برپایی برنامه -

 فظ شعائر اخالقیو مدیریت فضای تماشاگران با ح

های ورزشی همگانی و خانوادگی با تکیه بر اصل عفاف و حجاب به منظور تکریم برپایی برنامه -

 خانواده

های تخصصی و موضوعی برای جوانان و رفع شبهات )با موضوع سازگاری روح برگزاری نشست -

 عفاف و حجاب با ورزش( با همکاری صدا و سیما

ی محجبه و نمونه جهت مصاحبه و انعکاس نخبگان علمی و المپیاددعوت گسترده از ورزشکاران و  -

 خبری

های ورزشی از مدیریت و ساماندهی پشتیبانی گسترده همه جوانان و ورزشکاران با تفکیک رشته -

 تجمعات مردمی 

های مختلف اجتماعی و ای و پخش در شبکهثانیه 10های های تبیینی و تبلیغی با فیلمتولید پیامک -

 مجازی با رویکرد حجاب در جوانان و ورزشکاران.فضای 

 های تخصصی تولید و عرضه محصوالت پوشش اسالمی ورزشیبرگزاری نمایشگاه -



 عفاف و حجاب در ورزش کشور از گذشته تا امروز هایتبیین و تاکید بر جلوه -

تولید مطالب در توزیع محتوای تبیینی درباره واقعه کشف حجاب و وقایع آن در فضاهای تعاملی و باز  -

 فضای مجازی

 مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

 -ها و بیان نقش موثر سبک زندگی اسالمیهای تخصصی و موضوعی برای خانوادهبرگزاری نشست -

 های اجتماعیایرانی در کاهش آسیب

 مللیالارائه گفتمان مشترک ادیان و ملل در خصوص سبک زندگی عفیفانه در مجامع ملی و بین -

 تجلیل از موسسات مردم نهاد فعال در حوزه عفاف و حجاب -

 تولید محتوای تبیینی متناسب با عناوین هفته در قالب بروشور، کتاب و فضای مجازی -

 های مجازی با موضوع پوشش عفیفانه دختران( ها و ایجاد کمپین#تولید و مدیریت هشتک ) -

 رسیدگی به امور مساجد

 ای ائمه جماعات به موضوع عفاف و حجاب متناسب با ایم هفتههتخصیص بخشی از سخنرانی -

 های عفاف و حجابتقدیر از فعاالن محلی و الگو -

 تدوین و توزیع جزوات، پیامک، بلوتوث و... در مساجد کشور -

 تبیین موضوع کشف حجاب و واقعه گوهرشاد توسط ائمه جماعات -

 در تبیین و ترویج فرهنگ عفاف و حجابهای عفاف و حجاب مساجد ها و کانونسازی انجمنفعال -

 تیر ماه 21دعوت از آحاد جامعه نمازگزاران جهت شرکت در تجمع بزرگ مدافعان حریم خانواده  -

 های سراسر کشوراستانداری

های تابعه برای برگزاری باشکوه این برگزاری نشست ستاد صیانت استان و هماهنگی و فعال سازی رده -

 هفته

 ریزی اجرایی در سطح ادارات استان و شهرستانی به مناسبت ایام هفتهبرنامهپیگیری  -

 های عفاف و حجابهای مردمی در اجرای برنامهها و نهادسازی تشکلشناسایی و فعال -

مدیریت، نظارت و هماهنگ سازی تمامی ظرفیت استان برای حسن اجرای وظایف مشترک و  -

 تخصصی

نظران در تبیین اهمیت و ضرورت ترویج و رعایت عفاف و حجاب دعوت از نخبگان، علما و صاحب  -

 های بدپوششی و روابط ناسالم اجتماعیدر جامعه و پیامد



 ای و تبلیغیهای نوین رسانهها و دستاوردآوریاستفاده از فن -

تیرماه که توسط  21حمایت، همکاری و مشارکت در تجمع مردمی بزرگ مدافعان حریم خانواده ویژه  -

 پیگیری خواهد شد و صدور مجوز برای آن بسیج

 

 


