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 اهلل الرحمن الرحیمسم ب 

 (171) تحف العقول ص  یا كُمَیلُ ما مِن حَرَكَةٍ إالّ و أنتَ مُحتاجٌ فیها إلى مَعرِفَةٍ : امام على علیه السالم

سال گذشته  43مسئله حجاب از آنجائیکه دارای ابعاد فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی می باشد در 

همیشه از جمله موضوعات چالش بر انگیز برای نظام اسالمی بوده است و فقدان یک برنامه جامع با 

موانع جدی تحقق وضعیت مطلوب برای عفاف و حجاب جامعه  غیر دولتی از جملهمردمی و رویکرد 

حسوب می شود ، ستاد امر به معروف و نهی از منکر كشور در راستای پاسخگویی مطالبه مردمی در م

تدوین و ارائه كرده است  و حمایت مسوولین مربوطهاین زمینه طرح جامعی را با رویکرد محوریت مردم 

باشد ،  كه مستلزم برگزاری آموزشهای مهارتی ، حقوقی و معرفتی برای مجریان سطوح مختلف آن می

این آموزشها به تفکیک عرصه های یازده گانه ای كه در این طرح مورد توجه قرار گرفته است در جدول 

ذیل ارائه شده است و بدیهی است كه كیفیت اجرای این طرح وابسته به آموزش های مستمر و منسجم 

زیرا  ایفای نقش بپردازند به تمامی افرادی می باشد كه هر كدام به گونه ای قرار است در اجرای آن به 

مَن عَمِلَ عَلى غَیرِ عِلمٍ كانَ ما یُفسِدُ أكثَرَ مِمّا یُصلِحُ .]المحاسن پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله  فرمودند : 

 عمل كند، خراب كردنش بیشتر از درست كردن اوستعلم ، كسى كه بدون  .[1/314/621: 

 بینش ارتقای وآموزش  "با عنوان بند ششم  ،  حجاب ستادبر همین اساس در قسمت ویژگی های طرح 

 آمده است : "

 می بسا چه ها آن معروف به امر كنند، منکر از نهی و معروف به امر اگر جاهل و ندیده آموزش افراد

 توجیه و آموزش ای، برنامه و طرح هر موفقیت عدم یا موفقیت عوامل از .شود منکر به تبدیل خود تواند

 ندیده، آموزش مجریان دست به ها طرح بهترین اجرای كه چرا .است طرح آن مخاطبین و مجریان
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 :  شود می دنبال سطح سه در ویژه نگاه با آموزش بحث ، طرح این در .شود می مضر حتی و نتیجه بی 

 مجریان آموزش :اول سطح

الزم است مجریان اجرای طرح قبل از همکاری ، دوره پایه امر به معروف و نهی از   :پایه آموزش .1

 منکر را كه شامل مباحث معرفتی و تبیین طرح حجاب می باشد را بگذرانند

مجریان طرح همچنین الزم است در كنار دوره پایه ، مهارتهای  مهارتهای ضابطین :  آموزش .2

ی الزم جهت دریافت كارت ضابطین را آموزش ببینند و مباحث حقوقمواجهه با مخاطبین طرح 

 . 

 آموزش مربیان و مشاوران  : دوم سطح

برای اجرای بهتر طرح الزم است در كنار آموزش مجریان ، افراد توانمندی را از حوزه و دانشگاه به 

عنوان مربیان و مشاوران مورد آموزش قرارداد تا گروه تا گروه اول ) مربیان ( در جهت اقناع افکار 

نی متخلفین از عمومی و مخاطبین طرح مشاركت كنند و گروه دوم ) مشاوران ( برای رفع مشکالت ذه

 طرح همکاری داشته باشند . 

د آموزش مربیان : آموزش مربیان : برای كسانی كه قصد همکاری با طرح به عنوان مربی را دارنالف ( 

 الزم است مباحث ذیل ارائه شود 

 تبیین مبانی و فلسفه حکم و قانون حجاب  .1

 آشنایی با طرح حجاب  .2

 مهارتهای تدریس و كالسداری  .3

 مشاوران :ب ( آموزش 

 و حجاب و پوشش ضرورت اهمیت به جهل و غفلت ها، حجاب بد اكثر مشکل كه آنجایی از

 این زیادی حد تا مناسب، بخشی آگاهی و مشاوره و راهنمایی با و باشد می آن به مربوط قوانین

 پس و شود می تشکیل حجاب و عفاف مشاورین انجمن طرح، این در است، رفع قابل مشکل
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 و می گیرند مجوز ستاد از مشاوره ارائه برای حجاب، و عفاف مشاوره تخصصی دوره گذراندن از 

 است، شده فعال طرح كه مناطقی در بدحجاب، افراد به ای مشاوره خدمات ارائه به نسبت

 دانشگاهی های رشته ه اندازی را مستمر، و موثر ساماندهی برای . گیرد می قرار استفاده مورد

 ستاد علمی معاونت كار دستور در حجاب و عفاف و منکر از نهی و معروف به امر مشاوره

 .باشد می

برای كسانی كه قصد همکاری با طرح به عنوان مشاور را دارند  اما تا قبل از راه اندازی رشته مذكور ، 

 الزم است مباحث ذیل ارائه گردد 

 تبیین مبانی و فلسفه حکم و قانون حجاب  .1

 آشنایی با طرح حجاب  .2

 مهارتهای ارائه مشاوره حجاب  .3

الزم به ذكر است افرادی می توانند در این جایگاه با طرح همکاری كنند كه تحصیالت تخصصی مشاوره 

 را داشته باشند 

 سوم : ارتقای بینش عموم مردم  سطح

اجرای طرح در سطح عموم مردم مورد نظر می باشد الزم است با استفاده از از آنجائیکه 

نه ها و مربیان توانمند به صورت مجازی و حضوری آموزش معارف و نظام فکری انواع رسا

حجاب و عفاف قبل از اجرای طرح صورت پذیرد تا هنگام اجرای طرح از همکاری و همراهی 

 مردم برخوردار شویم .

 در همین راستا الزم است مباحث ذیل به صورت گسترده برای مردم آموزش داده شود 

 تبیین مبانی و فلسفه حکم و قانون حجاب  .1

 آشناییی با طرح حجاب و پاسخگویی به سواالت و شبهات آن  .2
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سه طبق آنچه از طرح ذكر شد الزم است قبل از اجرای طرح و در ضمن اجرای آن ، آموزشهایی در  

 ی در جدول ذیل بیان گردیده است اجمال برگزار شود كه جزئیات آن به صورتسطح 

توضیحا

 ت
 آموزش مورد نیاز

انواع 

گروههای 

مردمی 

مرتبط با 

اجرای 

طرح در هر 

 عرصه

 

 مورد نیازآموزش 

انواع 

مجریان 

در هر  طرح

 عرصه

 طهیح 11

 

 پایه

 مهارتهای ضابطین

تبیین طرح حجاب 

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

 ناظرین
 پایه

 مهارتهای ضابطین

اعضای 

شورای امر 

به معروف 

)مسئول 

عفاف 

 وحجاب(

 دستگاه ها
 

 پایه

 مهارتهای ضابطین

تبیین طرح حجاب 

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

تشکل 

های 

مطالبه 

 گری

 پایه

 مهارتهای ضابطین

حراست  و 

 انتظامات

 

نظام و مبانی 

 مساله حجاب

تبیین طرح حجاب 

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

ارباب 

 رجوع

 پایه

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی مساله 

 حجاب

اداره روابط 

 عمومی
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تبیین طرح حجاب و  

پاسخگویی به سواالت 

 آن

 

نظام و مبانی 

 مساله حجاب

تبیین طرح حجاب 

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

 كارمندان

 پایه 

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی مساله 

 حجاب

تبیین طرح حجاب و 

پاسخگویی به سواالت 

 آن

 مدیران

 

 پایه

 مهارتهای ضابطین

تبیین طرح حجاب 

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

 ناظرین
 پایه

 مهارتهای ضابطین

حراست  و 

 انتظامات

 (

تاكسیرانی 

، اتوبوس 

رانی ، 

مترو، 

 وسایل نقلیه هواپیمایی(

 

نظام و مبانی 

 مساله حجاب

تبیین طرح حجاب 

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

 كارمندان

 پایه 

 مهارتهای ضابطین

 نظام و مبانی مساله

 حجاب

تبیین طرح حجاب و 

پاسخگویی به سواالت 

 آن

 مدیران 

)تاكسیران

ی ، 

اتوبوس 

رانی ، 

مترو، 

 هواپیمایی(
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نظام و مبانی 

 مساله حجاب

تبیین طرح حجاب 

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

 مسافرین

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی مساله 

 حجاب

تبیین طرح حجاب و 

پاسخگویی به سواالت 

 آن

  رانندگان 

 

نظام و مبانی 

 مساله حجاب

تبیین طرح حجاب 

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

 كارمندان
 پایه

 مهارتهای ضابطین

اعضای 

امر  شورای

 به معروف 

مراكز 

 آموزشی
 

 

نظام و مبانی 

 مساله حجاب

تبیین طرح حجاب 

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

 مدرسان
 پایه

 مهارتهای ضابطین
 حراست

 

مبانی نظام و 

 مساله حجاب

تبیین طرح حجاب 

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

دانش 

 آموزان

 پایه

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی مساله 

 حجاب

تبیین طرح حجاب و 

پاسخگویی به سواالت 

 آن

روابط 

 عمومی

 
نظام و مبانی 

 مساله حجاب
 دانشجویان

 پایه 

 ضابطینمهارتهای 

نظام و مبانی مساله 

 حجاب

معاونت  

 فرهنگی
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تبیین طرح حجاب  

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

تبیین طرح حجاب و 

پاسخگویی به سواالت 

 آن

 

نظام و مبانی 

 مساله حجاب

تبیین طرح حجاب 

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

 اولیاء

دانش 

 آموزان

 پایه

 مهارتهای ضابطین

تبیین طرح حجاب و 

پاسخگویی به سواالت 

 آن

نهاد 

در  رهبری

 دانشگاهها

 

 پایه

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی 

 مساله حجاب

تبیین طرح حجاب 

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

 ناظرین

 پایه 

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی مساله 

 حجاب

تبیین طرح حجاب و 

پاسخگویی به سواالت 

 آن

 مدیران

 

 پایه

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی 

 مساله حجاب

 

 پایه

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی 

 مساله حجاب

تبیین طرح حجاب 

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

فعاالن امر 

 به معروف 

 پایه

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی مساله 

 حجاب

تبیین طرح حجاب و 

پاسخگویی به سواالت 

 آن

روابط 

 یعموم

اماكن تجاری 

 و تفریحی

 ضابطین 
 پایه

 مهارتهای ضابطین

و  حراست

 انتظامات

 ناظرین 
 پایه

 مهارتهای ضابطین

پلیس   

 اماكن
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نظام و مبانی 

 مساله حجاب

تبیین طرح حجاب 

پاسخگویی به و 

 سواالت آن
 

هیات 

 مدیره

 پایه 

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی مساله 

 حجاب

تبیین طرح حجاب و 

پاسخگویی به سواالت 

 آن

 كسبه

 

 پایه

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی 

 مساله حجاب

تبیین طرح حجاب 

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

 

 ناظرین

نظام و مبانی مساله 

 حجاب

تبیین طرح حجاب و 

پاسخگویی به سواالت 

 آن

وزارت 

ارشاد، 

وزارت 

صمت، 

شهرداری 

 ها

 لباس و پوشاک

 

 پایه

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی 

 مساله حجاب

تبیین طرح حجاب 

پاسخگویی به و 

 سواالت آن
 

 ناظرین

 پایه 

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی مساله 

 حجاب

تبیین طرح حجاب و 

پاسخگویی به سواالت 

 آن
 

 پلیس فتا
فضای 

 مجازی

 
 پایه

 مهارتهای ضابطین

فعاالن امر 

 به معروف 

 پایه 

 مهارتهای ضابطین

اعضای 

شورای 
 محله
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نظام و مبانی  

 مساله حجاب

تبیین طرح حجاب 

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

نظام و مبانی مساله 

 حجاب

تبیین طرح حجاب و 

پاسخگویی به سواالت 

 آن
 

مساجد و 

 محالت

 

 پایه

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی 

 مساله حجاب

تبیین طرح حجاب 

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

 ناظرین 

 پایه

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی مساله 

 حجاب

تبیین طرح حجاب و 

پاسخگویی به سواالت 

 آن
 

معتمدین  

و موثرین 

شناسایی 

شده هر 

محله)مجر

 یان طرح (

 

 پایه

 مهارتهای ضابطین

 مشاوره حجاب

نظام و مبانی 

 مساله حجاب

تبیین طرح حجاب 

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

 مشاورین 

 پایه

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی مساله 

 حجاب

تبیین طرح حجاب و 

پاسخگویی به سواالت 

 آن
 

نیروی 

 انتظامی

)پلیس 

امنیت 

 اخالقی(

 

 پایه

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی 

 مساله حجاب

 ناظرین

 پایه

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی مساله 

 حجاب

شهرداری 

ها، 

معتمدین 

 محلی

 معابر عمومی
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تبیین طرح حجاب  

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

تبیین طرح حجاب و 

پاسخگویی به سواالت 

 آن

 

 

 پایه

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی 

 مساله حجاب

تبیین طرح حجاب 

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

 ناظرین

 پایه

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی مساله 

 حجاب

تبیین طرح حجاب و 

پاسخگویی به سواالت 

 آن

نیروی های 

امنیتی و 

اطالعاتی، 

نیروی 

انتظامی، 

قوه 

قضائیه، 

معتمدین 

 محلی

باندهای اشاعه 

 فساد و تباهی

 

 پایه

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی 

 مساله حجاب

تبیین طرح حجاب 

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

 ناظرین

 پایه

 مهارتهای ضابطین

نظام و مبانی مساله 

 حجاب

تبیین طرح حجاب و 

پاسخگویی به سواالت 

 آن

پلیس 

امنیت 

 اخالقی

سایر 

ملحقات 

فساد)شرابخ

واری سگ 

گردانی روزه 

علنی خواری 

 و ...(
 

 پایه

 مهارتهای ضابطین

 مشاوره حجاب

نظام و مبانی 

 مساله حجاب

 مشاورین

نظام و مبانی مساله 

 حجاب

تبیین طرح حجاب و 

پاسخگویی به سواالت 

 آن

 ضابطین
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تبیین طرح حجاب  

پاسخگویی به و 

 سواالت آن

 

 پایه

 مهارتهای ضابطین

 مشاوره حجاب

نظام و مبانی مساله 

 حجاب

تبیین طرح حجاب و 

پاسخگویی به 

 سواالت آن

 ناظرین

نظام و مبانی مساله 

 حجاب

تبیین طرح حجاب و 

پاسخگویی به سواالت 

 آن

از طریق 

 رسانه
 خانه
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