39

برنامه هاي مورد انتظار اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان دهاقان در راستاي گسترش عفاف و حجاب در سال39
ردیف
1
2

وظایف وعناوین برنامه ها
نظارت مستمر و موثر بر عملكرد واحدهاي صنفی و تولیدي
كنترل اماكن تجاري عمومی (شامل فروشگاهها ،مجتمع هاي تجاري ،نمايشگاها و)....از نظر پوشش و بد حجابی .

3

اطالع رسانی و ارتقاء سطح دانش و بینش واحدهاي تولیدي ،توزيعی ،آرايشگاهها  ،دستگاه هاي عرضه لوازم بانوان در
مورد حجاب و عفاف .

4

حمايت از برپايی نمايشگاه ها فروشگاه ها عفاف و حجاب

5
7

اهتمام براي اجراي مناسب تر مقررات در چیدمان آرايش ،تزئین ويترين ها و استفاده از مانكن ها جهت حفظ حريم
عفت عمومی
تهیه احكام شرعی مرتبط بااصناف و آ«وزش آن به اصناف قبل از اخذ محوز فعالیت

برنامه هاي مورد انتظار از مرکز بهداشت ،درمان شهرستان در راستاي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در سال 4939
ردیف

وظایف و عناوین برنامه ها

1

اجراي كامل قانون انطباق امور پزشكی با موازين شرع مقدس اسالم و ابالغ دستورالعمل هاي اجرايی جهت نگهداري
از بیماران و همراهان در محیط هاي درمان

2
3
4
5
6
7
8
9

نظارت بیشتر بر بیمارستان به منظور ترويج فرهنگ حجاب و عفاف و رعايت حقوق زنان بیمار
اهمیت دادن به حجاب و اخالق اسالمی به عنوان يكی از پیش شرطهاي اساسی در انتصاب پرسنل
طراحی مبلمان اداري در ساختمانهاي ستادي -بیمارستان ها برا ساس حفظ حدود حريم شرعی بین كارمندان زن و مرد
و پرهیز از بكارگیري معماري كه موجب رعايت نكردن حريم هاي اخالقی بین كارمندان زن و مرد می شود
تقويت شوراهاي امر به معروف و نهی از منكر در سطح مركز
اهمیت مساله حجاب به عنوان يك امتیاز شاخص در گزينش و انتصابات پرسنل از سوي مدير
تنظیم و ابالغ آيین نامه نحوه ي حضور پرسنل همگن و غیر همگن در بخشهاي تشخیص و درمان و نظارت بر اجراي
آن
الگوسازي مناسب براي جامعه پزشكی در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با برگزاري همايش ها و جشنواره هاي
علمی و فرهنگی،جلسات پرسش و پاسخ و دوره هاي آموزشی
نظارت بر رعايت عفاف و حجاب در مراكز درمانی و پزشكی خصوصی

11

اهداء بسته هاي فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب در مجموعه تحت پوشش

11

ارائه لباسهاي مناسب به بیماران

برنامه هاي مورد انتظار از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دهاقان در راستاي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در سال 4939

وظایف و عناوین برنامه ها

ردیف

آموزش و ساماندهی –توجیه و بكارگیري مديران معلمان و كلیه پرسنل مدارس جهت ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در بین دانش
1

آموزان و سازمان هاي مربوط نظیر بسیج – انجمن هاي اسالمی و ....
انجام تحقیقات الزم در مورد بسط حیا و عفاف در مدارس به منظور اجراي برنامه هاي فرهنگی تربیتی و پرورشی

2
گنجانیدن موضوع عفاف و حجاب از ديدگاه آيات و روايات همراه با تبین ضرورت و فلسفه ي آن براي دانش آموزان
3

4

اجراي مسابقات فرهنگی – هنري و علمی با هدف جهت دهی به افكار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و نظر سنجی از جوانان
در تهیه طرح ها و برنامه هاي مناسب در زمینه ي حجاب.
تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز (با توجه به مالك هاي حجاب و عفاف و علم)و برگزاري مسابقات و معرفی افراد نمونه با

5

توجه به ويژگی ها الگويی آنها در زمینه پوشش.

6

آموزش احكام شرعی عفاف و حجاب و برگزاري كالسهاي دانش افزايی براي والدين (خصوص مادران ) و توجیه آنها نسبت به
رعايت حريم عفاف در خانه
تاكید بر ضرورت رعايت پوشش و الگوها مدهاي اسالمی و ترويج الگوهاي بايسته در پوشش دانش آموزان و كلیه كادر مدرسه

7
تعیین رنگها و مدلهاي متنوع در پوشش دانش آموزان با رعايت موازين و ضوابط شرعی جهت تامین ساليق مختلف
8

9

محرم سازي محیط هاي آموزشی و پرورشی و اداري به منظور ايجاد زمینه بروز نیازهاي دختران با حفظ سادگی و موازين و ضوابط
شرعی براي جلوگیري از خودنمايی
آشنا نمودن جوانان –خصوصا دختران براي شناخت توطئه ها –زمینه ها روشها و مجاري نفوذ فرهنگ غربی از طريق مدارس .

11

11

آشنا نمودن خانواده ها و جوانان با اصول ازدواج آسان و تشكیل خانواده در سنین پايین تر با توجه به شرايط اقتصادي جامعه از
طريق كتب درسی .

12

استفاده از شعر خوانی – قصه گويی و نقاشی در مقاطع پیش دبستانی و مهد كودك جهت آشنا كردن كودكان با فرهنگ عفاف و
حجاب

13

معرفی و تشويق نمونه هاي عینی از اساتید مربیان نفرات اول كنكور آلمپیاد و خانواده هاي ايثارگران از نظر رعايت مظاهر عفاف و
حجاب در مدارس
انعكاس موفقیت هاي دانش آموزان خصوصا دختران در ابعاد مختلف با هدف ارتقاء شخصیت ومنزلت اجتماعی آنها

14

ردیف

وظایف و عناوین برنامه ها

15

تهیه و تدوين و نشر كتب مقاالت و جزوات تخصصی در راستاي تقويت بنیه اعتقادي و دينی در جهت توسعه فرهنگ عفاف در بین
والدين دانش آموزان توسط انجمن اولیا و مربیان

16

غنی سازي اوقات فراغت دانش آموزان با تاكید بر فرهنگ عفاف و حجاب از طريق استفاده از توانمندي هاي تشكل هاي دانش
آموزي

17

در نظر گرفتن امتیازاتی از نظر انضباطی براي دانش آموزانی كه پوشش اسالمی را رعايت می كنند .
در نظر گرفتن امتیازاتی براي مديران مدارسی كه رعايت حجاب كاركنان و دانش آموزان آن اسالمی و مناسب می باشد

18
19
21

پاسخگو بودن مدير مدرسه در صورت عدم رعايت عفاف و حجاب از طريق دانش آموزان
آموزش معیارهاي رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراري روابط انسانی و اجتماعی متعادل در خانواده و جامعه

برنامه هاي مورد انتظار از اداره ورزش و جوانان شهرستان دهاقان در راستاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سال 4939

ردیف

وظایف و عناوین برنامه ها

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11

گسترش و بهینه سازي فرهنگ عفاف در مراكز آموزشی و سالن هاي ورزشی سازمان تربیت بدنی و افزايش ضريب اطمینان
خانواده ها نسبت به رعايت حريم عفاف و حجاب در ورزشگاهها و سالن هاي مخصوص بانوان
اختصاص مراكز ورزشی مناسب براي بانوان جهت گذراندن اوقات فراغت و فضاسازي مناسب جهت برخورداري زنان از آزادي
عمل در رعايت حجاب
كنترل سالن ها و مجتمع هاي ورزشی بزرگ و كوچك از نظر رعايت پوشش و حجاب
دقت نظردر صالحیت متقاضیان تاسیس اماكن ورزشی به منظور جلوگیري از ورود افراد ناياب و فاقد طالحیت اخالقی و ...در اين
گونه مشاغل
شناسايی اماكن ورزشی غیر مجاز و رسیدگی به تخلفات اين گونه مراكز ( اعم از داراي مجوز و فاقد مجوز)در خصوص عدم
رعايت مقررات مصوب مربوطه
تقلیل مشكالت موجوددر مراكز ورزشی و ارائه ي راهكارهاي مقید جهت رفع آنها اطالع رسانی مناسب به مديران و شاغلین
استفاده نكردن از مربیان مرد براي خانم ها و مربیان زن براي آقايان
عدم استفاده از نوارهاي صوتی و تصويري غیر مجاز در اماكن ورزشی
جلوگیري از آوردن تلفن هاي همراه مجهز به دوربین عكاسی و فیلمبرداري به مراكز آموزشی مختص بانوان
عدم ورود بانوان به سالن هاي ورزشی مختص آقايان و بالعكس تحت هر عنوان (نمايشگر).....
تذكر جدي توسط مدير مربوطه به افرادي كه در ورود به اماكن ورزشی عفاف و حجاب را رعايت نمی كنند

12

استفاده از لباسهاي مناسب براي بانوان ورزشكار در راستاي حفط حريم عفاف و حجاب

13

توجه به شیوه هاي تبلیغاتی مناسب و مرتبط و استفاده از تعالیم دينی مرتبط با فرهنگ عفاف و سالمت جسم و روح

14

تجلیل و تشويق ورزشكاران مروج فرهنگ عفاف

15

برگزاري كالس هاي آموزشی جهت آشنايی مربیان و ورزشكاران با احكام و موازين حجاب و عفاف

16

تاكید بر اجراي مقررات انظباطی جهت گسترش فرهنگ عفاف

17

ايجادضوابط مشخص به منظور رعايت عفاف توسط تشكل هاي غیر دولتی جوانان و نظارت بر آنان در اين زمینه .

18

حمايت از سازمانها و انجمن هاي غیر دولتی كه در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب فعالیت می كنند .

19

برنامه ريزي در مورد بهینه سازي فرهنگ عفاف در اوقات فراغت با اولويت اجراي برنامه ها به تفكیك دختران و پسران
تشويق و تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز و معرفی اقراد نمونه با توجه به الگو بودن آنها در زمینه پوشش

21
برنامه هاي مورد انتظار از شهردار ي ها در راستاي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در سال 4939
ردیف

وظایف و عناوین برنامه ها

1

گسترش فرهنگ عفاف در سطح شهر مراكز فرهنگی و مراكز تحت پوشش شهرداري و مراكز عمومی
جلوگیري از تبلیغ كاالهاي فرهنگی و تجاري مغاير با فرهنگ عفاف و حجاب نظیر آگهی هاي تجارتی و تبلیغاتی چهره

3

4

6

هاي هنري و ورزشی با آرايش و حجاب ضد اسالمی
نوشتن آيات و روايات دينی فتواهاي علماء و وصیت نامه حضرت امان (ره) و  ....به منظور توسعه فرهنگ حجاب و
عفاف در پاركها و میادين و..
تهیه تنديس و عكس و تصاوير مناسب از شخصیت هاي اسالمی و وقايع مهم تاريخی و طرحهاي نمادين و استفاده از
آنها جهت نصب در اماكن
گسترش اماكن عمومی ،پاركها و مراكز ورزشی مناسب براي زنان و دختران جهت گذراندن اوقات فراغت و....

7
8

حمايت از فعالیتهاي عام فرهنگی و هنري دستگاهها در ارتباط با گسترش فرهنگ عفاف

9

افزايش تسهیالت حمل و نقل شهري ويژه باوان به منظور تامین آسايش بیشتر آنان

11

رعايت موازين شرعی در ساختن اماكن مسكونی از نظر در معرض ديد نبودن ورودي خانه ها و ديده نشدن داخل خانه
به هنگام باز شدن در

برنامه هاي مورد انتظار از اداره تبلیغات اسالمی شهرستان دهاقان در راستاي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف4939 -

رديف

وظايف و عناوين برنامه ها

1
2

تقويت نظام تبلیغ دينی در تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب
تبیین و تبلیغ جاذبه ها و دافعه هاي برخی مسائل در مورد نحوه پوشش و گسترش حیا و عفت در خانواده ها

3

تاكید بر اقدامات فرهنگی و تبلیغی با هدف فرهنگ سازي در زمینه توسعه فرهن عفاف و حجاب

4

برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با موضوع عفاف و حجاب

5

برگزاري مسابقات فرهنگی و هنري

6
7

بیان مناسب آيات و روايات دينی در مورد رعايت عفاف و حجاب
برگزاري جلسات ،همايشات آموزش با موضوع حیا و عفت

برنامه هاي مورد انتظار از اداره بهزیستی شهرستان دهاقان در راستاي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف4939 -

رديف

وظايف و عناوين برنامه ها

1
2

حمايت از ايجاد تشكل هاي ويژه زنان سرپرست خانوار جهت كار افرينی و جلوگیري از بروز ناهنجاري هاي اجتماعی
و...
توانمند سازي زنان سرپرست خانوار با هدف كاهش آسیب ها اجتماعی

3

برنامه ريزي مناسب براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در مهد هاي كودك و ساير مراكز تحت پوشش

4

بهره گیري از آموزش هاي مناسب و منطبق با فرهنگ ايرانی و اسالمی در مراكز تحت پوشش

برنامه هاي مورد انتظار از فرماندهی انتظامی شهرستان دهاقان در راستاي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف4939 -

رديف

وظايف و عناوين برنامه ها

1
2
3
4

الزام كلیه اتحاديه ها و صنوف در مقابله با بدحجابی
تذكر به افراد بد حجاب و برخورد قانونی با افراد خیابانی
نظارت و كنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماكن تفريحی و عمومی نظیر پارك ها و اماكن ورزشی
اهتمام به آگاه سازي جامعه از آثار مثبت اجتماعی و اخالقی حجاب و عفاف
الزام برگزار كنندگان جشن ها و مراسمات عروسی به رعايت شئونات اسالمی و برخورد جدي با مراكز غیر

5

6
7

قانونی و فاقد مجوز در اين موضوع
الزام آرايشگاه ها به رعايت ضوابط شرعی و قانونی عفاف
جلوگیري از فعالیت واحد هاي صنفی كه باعث مخدوش شدن عفت عمومی می شوند

برنامه هاي

رديف
1
2

مورد انتظار از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان دهاقان
راستاي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف4931-

وظايف و عناوين برنامه ها
هماهنگی و نظارت بر دكه هاي روزنامه فروشی ها م مراكز فرهنگی و هنري ،ماكز سمعی و بصري و...
برگزاري همايشات فرهنگی – هنري براي رواج فرهنگ عفاف و حجاب

3

استفاده از ظرفیت سازمانهاي فرهنگی غیر دولتی و خصوصی جهت ترويج فرهنگ عفاف و حجاب

4

نظارت فرهنگی بر كافی نت ها به منظور تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب

5
6

نظارت دقیق و اصولی بر وضعیت فرهنگی اخالقی مراكز تحت پوشش
انجام فعالیت هاي فرهنگی در مجموعه تحت پوشش جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

در

برنامه هاي

مورد انتظار از دانشگاه های شهرستان دهاقان
حجاب و عفاف4931-

رديف
1
2

در راستاي گسترش فرهنگ

وظايف و عناوين برنامه ها
تدوين برنامه هاي جامع در سطح دانشگاها با توجه به وضعیت دانشگاه
اشنا ساختن دانشجويان با توطئه و روش هاي نفوذ فرهنگ غرب و تاثیر آن در عفاف و حجاب

3

انتشار فصلنامه علمی و پژوهشی

4

نظارت جدي بر اجراي ايین نامه انظباطی دانشجويی در محیط هاي دانشگاهی

5

حمايت از پايان نامه هاي دانشجويی مرتبط با گسترش عفاف و حجاب

6

برگزاري میزگرد و انجام مناظره در خصوص عفاف و حجاب

7

اموزش ساماندهی  .بكارگیري نیروي آگاه زن به منظور رعايت عفاف و حجاب

8

به كارگیري نیروهاي متعهد و جوانان در زمینه ارائه مشاوره اخالي و...

9

برخورد با عوامل فساد و پوشش نامناسب در دانشگاه

11

عدم به كارگیري كاركنان بی تفاوت به ارزش ها

11

حمايت از تشكل هاي دانشجويی جهت اقدامات مناسب در گسترش فرهنگ عفاف

12

اشنا نمودن دانشجويان با شرايط ازدواج آسان و كمك به انجام ازدواج هاي دانشجويی آسان

13

تاكید بر ضرورت رعايت پوشش و الگوهاي اسالمی توسط كاركنان و دانشجويان

