منشور عفاف و حجاب اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران

از آنجا که در مکتب حیات بخش و انسان ساز اسالم ،زن و مرداز شخصیت شایسته و موقعیت الهی بهره مند هستند  ،حفظ و صیانت ارزش
های واالی انسانی و رعایت شئونات و کماالت بشری از مهمترین اولویت های هر دوران محسوب میشود  .برهمین اساس و با اعتقاد به
نقش واالی اعتقادی،اجتماعی و فرهنگی عفاف و حجاب در دستیابی به حیات طیبه ،ما کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان
مازندران براساس وظیفه و تکلیف شرعی متعهد می شویم که موارد ذیل را ترویج و رعایت می نماییم:
 -1ما به حکم قرآن ،سیره نبوی و ائمه معصومین و برای دستیابی به تزکیه نفس ،عفت و پاکدامنی و تقویت ارکان جامعه اسالمی،
خود را ملزم به رعایت حدود پوشش اسالمی مینماییم .
 -2ما حفظ عفاف و حجاب را برای زنان و مردان ،یک هدیه الهی دانسته و عفاف و حجاب را در نگاه ،پوشش ،گفتار و رفتار رعایت
مینماییم
 -3ما با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نقش عفاف و حجاب را در سالم سازی و ایمنی جامعه ،کلیدی دانسته
و با معاشرت مناسب و حفظ کرامت انسانی و ضوابط اسالمی از آن پیروی مینماییم .
 -4ما موازین عفاف و حجاب و احترام به حقوق دیگران را جهت کسب مقامات واالی انسانی و دستیابی به نعمت های الهی در دنیا و
آخرت رعایت می نماییم تا ادامه دهنده راه امام و شهدا باشیم .
 -5با توجه به نقش بازدارندگی فرایض دینی به ویژه نماز ،تالش می کنیم با گسترش اقامه نماز در حفظ و تقویت حیاء و عفاف
استفاده نماییم .
 -6همه ما معتقدیم که تقویت حجاب و عفاف باعث حفظ ارزش های انسانی و بهترین راه مبارزه با جنگ نرم دشمن و مواجهه با
تهاجم فرهنگی است .
 -7همه ما با انجام مطالعه و آگاهی در جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تالش و آن را برای دوستان و اطرافیان تبیین می نماییم.
 -8ما (کارکنان زن) برابر دستورالعمل های مربوطه حدود پوشش را اینچنین رعایت می نماییم :
چادر یا مانتوی غیرچسبان با آستین بلند تا زیر زانو و بدون عالیم ،شلوار پارچه ای ،مقنعه بلند )به طوری که تمام سر ،موهاو نواحی
گردن پوشیده شود (با رنگهای متعارف بدون زینت و زیورآالت و عدم استفاده از هرگونه لوازم آرایشی .
 -9ما (کارکنان مرد) حدود پوشش را اینگونه رعایت می نماییم :آراستگی و متانت ظاهری ،اجتناب از پوشیدن تیشرت ،پیراهن تنگ یا
آستین کوتاه و شلوار تنگ یا جین و نیز پوشیدن لباس های دارای نشانه های غربی یا زیورآالت غیرمتعارف و کمربندی های پهن
با سگک غیرمتعارف و پیرایش نامناسب موی سر و صورت .
 -11حدود شرعی در صحبت با نامحرم را رعایت و از شوخی بی جا و ترددهای غیرضروری در محیطهای اداری خودداری نماییم .
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