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    صورتجلسه 

دانشگاه تشكيل معاونت دانشجويي ، فرهنگي صبح در محل دفتر  10رأس ساعت 24/3/91مورخعفاف و حجاب اداري دانشگاه  ترويج جلسه كميته دومين
گزارشي از اقدامات انجام شده در واحدهاي مختلف  كميته خانم دكتر مازوچي محترم دبير سپس ، آياتي از كالم اهللا مجيد قرائت گرديد ابتدا. گرديد 

ضمن بيان سابقه مختصري از تشكيل اين كميته به قرائت دستورالعمل برنامه هاي ايشان .دانشگاه  در زمينه ترويج عفاف و حجاب اداري ارائه نمودند
معاون محترم دفتر نهاد مقام معظم  . هشتگانه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان پرداختند

زي اين فرهنگ اشاره نموده و آسيبهاي عدم توجه به مسئله عفاف و حجاب را مورد رهبري نيز با بيان اين نكته كه حجاب محدوديت نيست به زيباسا
لزوم حيا براي خانمها و آقايان  ،مسئول محترم هسته گزينش نيزبا بيان اين نكته كه رعايت عفاف و حجاب فقط خاص خواهران نيست . بررسي قرار دادند 

در ادامه اعضاي جلسه به بررسي پيشنهادات و راهكارهاي اجرايي در حوزه  .  ورد بررسي قرار دادندمآسيب شناسي دراين زمينه را  واز منظر دين اسالم 
  .موارد زير به تصويب رسيد در اين زمينه پرداختندسپسدانشگاه هيئت علمي اعضاي هاي دانشجويي، كارمندي و 

  :مصوبات
مسئوليت پيگيري و طرح در . (فاف و حجاب جهت مديران دانشگاه تشگيل گرددكارگاه معرفت افزايي و توانمندسازي ديني با محوريت عمقرر گرديد - 1

  )با مديرفرهنگي دانشگاه  دانشگاه آموزش كاركنان كميته
 ) پيگيري توسط معاون محترم نهاد و مدير فرهنگي دانشگاه( .دگردمحتواي عفاف و حجاب تهيه  وفرهنگي آموزشي با رويكرد بسته هاي مقرر گرديد  - 2
سوي با توجه به نقش مهم مديران در نظارت بر رعايت امر عفاف و حجاب در محيط اداره و حساسيت  نسبت به اين موضوع و تأكيد بر رعايت آن از  - 3

  .كاركنان ضروري است در انتخاب مديران تأمل بيشتري بعمل آيد 
  .صورت عضو مدعو دعوت به عمل آيد به)خوابگاهي و غير خوابگاهي (عضو دانشجويي مقرر گرديد در جلسات بعدي از -4
 .توسط مدير فرهنگي دانشگاه پيگيري گرددكانون عفاف و حجاب دانشجويي تأسيس  مقرر گرديد -5
  .به طور مستمر برگزار گردد هر ماه يكبار مقرر گرديد جلسات -6

 .تصويب توسط معاونت توسعه ابالغ گردد مقرر گرديد ارزيابي عملكرد مديران از نظر فرهنگي در شوراي فرهنگي دانشگاه مطرح و پس از -7
تيم كارشناسي جهت ارزيابي وضعيت عفاف و حجاب تشكيل و به شناسايي  ، ي مختلف دانشگاهواحدهاضمن نظرسنجي از مقرر گرديد  -8

 .برطرف نمودن آن پرداخته و به كميته گزارش نمايند هايي جهتآسيبهاي موجود و راهكار


