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ابتدا آياتي از كالم . دشفرهنگي دانشگاه تشكيل  ،صبح در دفتر معاونت دانشجويي 10راس ساعت  20/6/91سومين جلسه كميته ترويج حجاب و عفاف اداري دانشگاه مورخ 

خانم دكتر مازوچي دبير محترم كميته گزارشي از اقدامات انجام شده در واحدهاي مختلف دانشگاه در زمينه ترويج عفاف و حجاب ارائه  پس از آن .مجيد قرائت گرديد ...ا
با بيان مختصري  ، هرا بطور كامل توضيح وتشريح نمود 91گانه ترويج عفاف و حجاب و مالحظات و الزامات اداري سال  10دستورالعمل برنامه هاي  همچنين ايشان. نمودند

در . ندنمودر جلسه آتي تاكيد درمورد آيين نامه ي رفتار و پوشش حرفه اي دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور لزوم تهيه و تدوين نگارش شيوه نامه اجرايي آن را د
مه هاي واحد مربوطه شان را در حوزه هاي دانشجويي، كارمندي و گانه در خصوص اجرايي شدن دستورالعمل مذكور اعضاي جلسه برنا 10ادامه با توجه به برنامه هاي 

  :سپس موارد زير به تصويب رسيد. اعضاي هيئت علمي دانشگاه بيان نمودند
  
و همكاري دفتر  فرهنگي محترمبا مسئوليت مدير. (برگزار گردد) بدو خدمت و حين خدمت(مقرر گرديد كارگاه آموزشي با محوريت عفاف و حجاب ويژه كليه كاركنان  -1

  )مقام معظم رهبرينهاد 
نمره  گرديد كرسي هاي آزاد انديشي در زمينه عفاف و حجاب در كالس هاي آموزشي توسط اساتيد گروه معارف اسالمي جهت كليه دانشجويان با اختصاصپيشنهاد  -2

 . جهت دانشجويان فعال و شركت كننده برگزار گردد
  ) مقام معظم رهبريدفتر نهاد با مسئوليت .(مقرر گرديد همايش عفاف و حجاب ويژه دانشجويان جديدالورود به تفكيك جنسيت برگزار شود -3 
با  (.راه اندازي گرددحجاب با استفاده از مشاورين متعهد و توانمند  و عفاف مقرر گرديد فضاي مشاوره با ارائه مشاوره هاي اخالقي ،خانوادگي و ديني با محوريت  -4

  )مقام معظم رهبري همكاري واحد مشاوره و دفتر نهاد
  .مقرر گرديد بسته هاي عفاف و حجاب به تشخيص واحد مشاوره به مراجعين اهدا گردد -5
  .رهبري برگزار گرددمقام معظم نهادمقرر گرديد جشنواره وبالگ دانشجويي با محوريت عفاف و حجاب توسط كانون جوان و انديشه زير نظر مسئول محترم دفتر  -6
  )فرهنگي محترم مدير:مسئول پيگيري (.از مطالب خودشان را به موضوعات اختصاصي حجاب و عفاف اختصاص دهند% 10-5مقرر گرديد نشريات دانشجويي  -7
  .مقرر گرديد سايتهاي مربوط به حجاب و عفاف در وب سايت امور بانوان لينك شود -8
  .برگزار شود با پيگيري خانم جدي "ايراني در پوشش  ،ياسالم" مايشگاه فرهنگي مد و لباس با ارائه الگو هاي مطلوب مقرر گرديد ن -9

كاركنان زن به كليه ) ترجيحاً چادر(فاده از حق لباس تمالحظات و الزامات اداري و طي نامه ارسالي به هيئت امنا دانشگاه ، تسهيالت اس 15مقرر گرديد با توجه به بند  -10
 .دانشگاه اختصاص يابد

  .مرد در تعطيالت نوروزي يا تابستاني توسط بسيج كاركنان دانشگاه برگزار گرددويژه كاركنان زن و همسران كاركنان مقرر گرديد اردوي راهيان نور  -11
برنامه ششم دستورالعمل  7و  6و  3جاب اداري موارد ذكر شده در تبصره مقرر گرديد طي نامه ارسالي به كليه مديران دانشگاه جهت اهتمام ويژه در ترويج عفاف و ح -12

  .ابالغ گردد 91گانه ترويج عفاف و حجاب و مالحظات و الزامات اداري سال  10برنامه هاي 
ابط عمومي دانشگاه در خصوص ترويج فرهنگ در كليه واحدهاي مربوطه توسط رو.... مقرر گرديد تبليغات محيطي با پالكارد و تابلوهاي اثربخش ، نصب مانيتور و  -13

  .عفاف و حجاب در رعايت شئونات و پوشش اسالمي تهيه و نصب گردد
راهنمايي و ارشاد مراجعين نسبت به رعايت شئونات اسالمي و جلوگيري از ورود افراد "گانه ترويج عفاف و حجاب 10برنامه هاي  دستورالعمل برنامه هشتم طبق -14

اجراي اين بند توسط حراست ، منوط به دستور رياست محترم دانشگاه مي باشد؛ مقرر گرديددر خصوص نحوه اجرا و تهيه و تدوين  توجه به اينكهو با " بدپوشش
  .دستورالعمل اجرايي اين برنامه توسط حراست با رئيس محترم دانشگاه مكاتبه بعمل آيد

  . نيز مشغول به فعاليت باشند) تبصره يك برنامه نهم(اعضاي ستاد صيانت در دانشگاه  بعنوان دانشگاه حجاب اداريعفاف و كميته ترويج اعضاي  مقرر گرديد -15
 share، در91گانه ترويج عفاف و حجاب و مالحظات و الزامات اداري سال  10مقرر گرديد جهت تسهيل و دسترسي سريع اعضاء كميته، دستورالعمل برنامه هاي  -16

folder(p 3403)  گيرد قرار.  
  
  

    



  


