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 تعالی سمهب                            

 اردکان دانشگاه حجاب و عفاف قانون اجرایی نامههشیو

، در زمینه فرهنگی و تربیتی نیز متعهد به تقویت و ترویج متخصص عالوه بر تربیت نیروی انسانی ،دانشگاه

جزو ضروریات دین اسالم « حجاب»اصل نشگاهیان است. در بین دا و ارزشهای واالی اسالمی فرهنگ دینی

است که رعایت و گسترش آن بخصوص در محیط دانشگاه باعث نشاط علمی، پیشرفت آموزشی، آرامش 

 روانی وسالمت اخالقی است. 

ها و مراکز آموزش عالی، یکی از وظایف دانشگاه ،هاسند اسالمی شدن دانشگاه 5از فصل  14با توجه به راهبرد 

ها و حفظ شئون محیط علمی دانشگاه اب، ساماندهی فضای عمومی دانشگاهفرهنگ عفاف و حج یسازنهادینه

شورای عالی انقالب « مصوبه فرهنگ عفاف»و « هاسند اسالمی شدن دانشگاه»بر اساس دانشگاه اردکان  است.

علوم،تحقیقات  ارتابالغی وز« ها و مراکز آموزش عالیصیانت از عفاف و حجاب در دانشگاهطرح »فرهنگی و 

 نامه اجرایی خود را در زمینه عفاف و حجاب به شرح ذیل تنظیم نموده است:و فناوری، شیوه

 

 حوزه فرهنگی -1
اولویت  در این زمینه و تربیتی های فرهنگیعفاف و حجاب، فعالیت درونی سازیبا توجه به نقش مهم 

 در زمینه (به امور فرهنگی و تربیتی)بخصوص واحدهای مربوط . لذا الزم است تمامی دانشگاهیاندارد

داشته باشند. مهمترین با نهادهای مربوط همکاری الزم را  عمق بخشی به فرهنگ عفاف و حجاب

 اقدامات فرهنگی در این زمینه متناسب با شرایط دانشگاه اردکان به شرح ذیل می باشد:

ان آثار و نتایج سوء عدم توضیح و تبیین فلسفه عفاف و حجاب در زندگی فردی و اجتماعی و بی 1-1

 .رعایت عفاف و بی حجابی

آموزش احکام شرعی مربوط به عفاف و حجاب و آموزش صحیح رفتار زن و مرد با یکدیگر در  1-2

 محیط دانشگاه.
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های علمی و نشریات، جهت انجام اقدامات مناسب در ها، انجمنها، کانونحمایت از تشکل 1-3

 گسترش فرهنگ عفاف.

 اندیشی با موضوع عفاف و حجاب. آزادهای برگزاری کرسی 1-4

 برگزاری جلسات پرسش و پاسخ به شبهات. 1-5

 همکاری با حوزه علمیه و نهادهای فرهنگی و انقالبی. 1-6

 حجاب و عفاف.، فیلم و...( متناسب با امر عکستولید و پخش محصوالت فرهنگی)مانند تئاتر،  1-7

فرهنگی دانشگاه )مانند  هایکنندگان فعالیتبرگزارتوسط  حجاب و عفاف حریم رعایت 1-8

 موسیقی، جشن ها و...( فیلم، های فرهنگی، تئاتر، نمایشگاه

های پژوهشی اساتید اعم از کتاب و مقاله و فعالیت از طریقعلمی کردن مقوله عفاف و حجاب  1-9

 .همچنین کارهای علمی دانشجویان با محوریت اساتید

 و عفاف مقوله تبیینی و فرهنگی و علمی ترویج در پیشتاز اساتید برای فرهنگی امتیاز گرفتن نظر در 1-11

 .دانشگاه نشریات یا و درس هایدر کالس حجاب

ها، نگهبانان درب ورودی ، مرکز مشاوره، سرپرستان خوابگاهفعال شدن گروه معارف اسالمی 1-11

 در زمینه عفاف و حجاب.دانشگاه 

 های آموزشی. محیطها، سلف و های مناسب اعم از خوابگاهنصب تابلوها در مکان 1-12

)بخصوص سرویس ایاب و دانشگاه خدمات سازیبهینه و فضاها طراحی در بهسازی و بازنگری 1-13

 پسر. و دختر غیرضروری اختالط کاهش هدف با ذهاب دانشجویان(

 های حجاب و عفاف.نمایشگاهبرگزاری  1-14

 )اساتید، دانشجویان و کارمندان(.  عفاف و حجاب حوزهاز فعاالن  سالیانه تجلیل و تقدیر 1-15

 های خدمتی دانشگاه.ندگان حجاب و عفاف، در کلیه عرصهتقدم رعایت کن 1-16

 مورد در راهکار بهترین ارائه زمینه در «حجاب و عفاف فرهنگ سال ایده» مسابقه برگزاری 1-17

 .حجاب و عفاف گسترش

 برگزاری اردوها و مسابقات فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب. 1-18
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 حوزه اجرایی -2
 حوزه اجرایی این شیوه نامه در چهار مرحله انجام می شود:

 

 مرحله اول: تذکر شفاهی

تذکر »همه وظیفه دارند در صورت عدم رعایت عفاف و حجاب توسط هر یک از دانشگاهیان، 

 دهند. «زبانی

از روی دلسوزی دار نگردد. با روی خوش و ای باشد که آبرو و حیثیت فرد خدشهتذکر باید به گونه 

رانه نباشد. در ضمن تذکر، به باشد. فرهنگ و آداب و رسوم شخص لحاظ گردد. حالت دستوری و آم

 ،اظ شود. طرز بیانه شود. مقتضیات سنی و روحی فرد لحهای عدم رعایت عفاف و حجاب اشارآسیب

واکنش متقابالنه. به نه  ای باشد که فرد به تفکر واداشته شودجمالت به گونه دوستانه و مؤدبانه باشد.

 بی و عفاف رعایت عدم به نسبت واکنش .را باالتر از فرد خاطی در نظر نگیرد آمر به معروف خود

 خودداری آمیز اهانت و خشن برخوردهای از و باشد قانون حدود به محدود و مقررات تابع باید حجابی

 .شود

 

 مرحله دوم: تذکر کتبی

مشخصات فرد مذکور، توسط تذکر دهنده به  ،نسبت به تذکر شفاهیدر صورت عدم توجه فرد خاطی 

 شود.امور فرهنگی دانشگاه تحویل داده می

 . شودمی داده کتبی تذکر خاطی فرد به پیامک ارسال با مرحله این در

 ...آقای جناب/ خانم سرکار :پیامک

 تذکر شما به دانشگاه در اسالمی پوشش و حجاب و عفاف قوانین رعایت عدم به توجه با وسیله بدین

 ممنون بفرمائید. لطفاً رعایت شود.  می داده

 

 مرحله سوم: راهنمایی و مشاوره حضوری

 نیاز صورت در و یادآوری جهت دانشجویی ارتباطات و راهنمایی مرکز به نظر مورد فرد راهنمایی

 خانواده به تکرار صورت در که ایشان به تذکرهمچنین . حضوری صورت به شبهات ایشان به پاسخ

 .شودمی داده انضباطی ارجاع کمیتهپرونده به  وشود می داده اطالع
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 دایر دانشگاه در زن کارشناس حضور با امر این ویژه دانشجویی ارتباطات و راهنمایی مرکز یکتبصره: 

 شود.

 مرحله چهارم: کمیته انضباطی

 ها،راهنمایی و تذکرات به فرد توجه عدم بر مبنی راهنمایی مرکز تشخیص صورت در مرحله این در

 مقررات طبق و گردد ارجاع انضباطی کمیته به تا ارسال حراست در مستقر محرمانه به دبیرخانه اسامی

 .عمل آید به قانونی برخورد

این شیوه نامه در تاریخ 1398/06/16 در جلسه شوراي فرهنگی دانشگاه اردکان به 

تصویب رسیده است و تمامی افراد حقیقی و حقوقی دانشگاه اردکان ملزم به رعایت 

آن هستند. 


