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 مقدمه 

ن و  ی دخترراوشاک اجتماعپ «ۀو عرض غیتبل»و ضوابط  «دیتول ی وطراح»ول و قواعد اص، هاشاخصبه منظور معرفی  دستورالعملاین 

، چگرونگی و ملحقرا  ننن بانوا یپوشاک اجتماع یساختار کل ،ریفاتعایرانی بر اساس فرهنگ ایران اسالمی تهیه شده است.  بانوان

 د،یرتولی، طراحر»چهارگانۀ  در مراحلها یین و تطبیق شاخصمراجع تع نیز و فروشو  غیتبل دمانینظام چ، هیپارچه و مواد اولکاربست 

 است. دستورالعملاز موضوعا  این « و عرضه غیتبل

 :و مراجع فیتعار( الف

 تعاریف -1

  یمجلس» و« یخصوص» از پوشاک« ی بانواناجتماع» پوشاکتمایز» 

 پوشراک»و  «یجلسرپوشراک م» ،«یوشراک خووصرپ»از  نردعبارتاسرتااده از ننهرا،  موقعیتبانوان، متناسب با پوشاک  اصلی انواع

پوشراک » .است یورزش یهاهمچون باشگاه یخصوصی هاطیمح ایدر درون منازل و  «یپوشاک خووص»محل استااده . «یاجتماع

 وی طراحرو ...  دامرن ،راهنیرپننهرا در انرواع  کرارکرد ب باشوند. این نوع پوشاک متناسدر محافل )غیر معابر( استااده می« مجلسی

اسرت،  پوشر  ی درادگسر انگریکه نما استااده در معابر، قابلهستند که ننها را از پوشاک  تزییناتیبه  نیمز گاهکه شوند استااده می

 های شرهری،، بوستانهانابایخمعابر،  همچون یو اجتماع یعموم یهاعرصههمۀ  ،«یپوشاک اجتماع»محل استاادۀ  .کندیم زیمتما

هرای نن رو ویژگی. از ایرنارا باشددکه باید شاخوهای عایاانه را  است نظایر ننو  ،اداری –یتجار یهامجتمع ،زشگاه هانمو، هاهادار

 نعره،، مقچرادر) سرپوشهای گونه شامل نوانبا یپوشاک اجتماع پوشاک خووصی و مجلسی متمایز است. قطعا  کلی هایاز ویژگی

   پوش )شلوار( است.و پای و پوشاکی با پوشانندگی نظیر ننها( ،مانتو پالتو،پوش )های تن( گونهشال ی وروسر

  عفیفانه»پوشش » 

منطبق بر  ینین پوشاکه است. چزنان و دختران، با ممیزۀ پوش  عایاانه مد نظر قرار گرفت« یپوشاک اجتماع» دستور العملدر این 

  می وجود دارد.سالا -پوش  است که در فرهنگ ایرانیسبکهای  یهاو ارزشممیزا  

 یهاتیفعال رگلیتسه که، ضمن نناست« ورزایح» و« وقاربا»، در عین نراستگی، با پرهیز از تأکید بر ممیزا  جنسیتی، اانهیپوش  عا

 است.در زندگی روزمره  بانوان ماید یاجتماع

 و پشتیبانی هاشاخص نییتع مراجع -2

 ،«یو تمردن ی، دینریفرهنگر» هایسرنجه  یو پرا تحقیرق قیراز طر ،است ینادستگاهیب یمد و لباس که نهاد یسامانده کارگروه

چند سرنجه  بیکه ترکشت این امر با نظردا کند؛یم نییبانوان را تع یپوشاک اجتماع یهاشاخص ،«و خالق انهفناور»و  ،«یاقتواد»

 .ندموورسازی شو دنتوانیم ارهایمع نیا ن،اسرعت و دقت عمل ناظر  یافزاو  لیجهت تسه .سازدیشاخص را م گر،یکدیبا 

 ح ذیل دارد:ها و یک ناظر پشتیبان به شرمرجع برای تعیین شاخص 3، دستورالعملاین 

 است. «و مد و لباس یکارگروه سامانده» ی، مرجع،پوشاک اجتماع یطراح ۀدر مرحل -

 است. «شاکپو هیاتحاد» ی، مرجع،صنا یدر واحدها یپوشاک اجتماع ۀو عرض دیدر مراحل تول -
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 است. «وزار  صمت» ی، مرجع،صنعت یدر واحدها یپوشاک اجتماع ۀو عرض دیدر مراحل تول -

 ینتظراما بانیمسروول پترت یهااز دسرتگاه ،«ناجا ینظار  بر اماکن عموم سیپل» ،و عرضه غیتبل د،یتول ۀگانسهدر مراحل همچنین 

 است. هادستگاه اریهمراه و هم یی،مراحل قضا یو ط یانتظام ییجویو در بخ  پ دینمایم

 «پوشاک اجتماعی»در  ب: اصول و قواعد

 ز:ها عبارتند اترین این شاخصمهم .ستی اضرور ،چهارگانهمراحل در  اانهیپوش  عا یهاشاخص تیرعا -1

 نادر پوشر  زنر یاسرالم معیارهرایو متناسرب برا  یرانیبرگرفته از فرهنگ و تمدن ا ،یرانیا یبانو یاجتماع پوشاک -

 شود. زیپره مرحلۀ طراحی و تولید،نامانوس در  یهاارزش ایو  گانهیبفرهنگ  دیو از بازتولطراحی 

منزلرت  یرتقراو در ا کمر  یو اخالقر یاجتمراع تیامن  یافزا به به نحوی طراحی شود که بانوان، یاجتماع پوشاک -

 کند. اایا یبانوان نق  موثر

 هیو شرب یوصرخو پوشراک ءاجرزا یرکارگیمدنظر باشد و از ب اکپوش ندگیپوشانکارکرد  ی،پوشاک اجتماع یطراح در -

 شود. زیپره یبه پوشاک خووص ینمودن پوشاک اجتماع

 مردل ز،ی، سراپوش  شامل جنس، رنگ تیایبه ک ،پوش  همچون اندازه تیبانوان، عالوه بر کم یپوشاک اجتماع در -

 و... توجه شود.

 د.شو زیپره یکنو از هنجارش ردیمورد توجه قرارگ های گوناگون در ایران،اقوام و اقلیم یو سنت یعرف یهاارزش -

 اولویتاز  گوناگون، یهامیقلادر  یتیو قوم یبوم هایلباس اءیاحیا و  حاظ ی،رانیا یبانو یپوشاک اجتماعدر طراحی و تولید  -2

 برخوردار است. یاژهیو

سرالمت  یهرااریو مع ستیز طیبا مح یسازگار ،یمل -یبوم هیمواد اولاستااده از  تیبا اولو دیپوش  در تول تیایبه ک توجه -3

 است. یضرور

  باشد.ن)وهن مقدسا  و مقررا  کتور(  ضد ارزش یهالاهؤم ۀکنندیتداع ،بانوان یاجتماع پوشاک -4

 د.دار تیبانوان اهم یپوشاک اجتماع یدر طراح یو نونور تیمهم دان  روز، خالق یهابه مولاه توجه -5

 های عرفی و سنتی منطقه در مراحل چهارگانه مورد توجه قرارگیرد و از هنجارشکنی پرهیز شود.ارزش -6

 توجه به حقوق معنوی صاحبان طرح و ایده ضروری است. -7

 اخذ مجوزهای الزم در هر ی  از مراحل چهارگانه از مبادی قانونی ضروری است. -8

 

 و ملحقات آن: اک اجتماعیپوش در ساختار ضوابطج: 

هماهنرگ بانوان  یابودن پوشاک در اجتماع بر یکاربرد تیپوشاک، با محور یبکار رفته در طراح یو دان  فن یعلم اصول -9

 باشد.

 طراحرینرو(، )حرداقل ترا زا قد مناسب پوشر  . از جمله تمهیداست یضرور در طراحی پوشاک اجتماعی کامل یپوشانندگ -10

 ومناسرب هماننرد دکمره  یلهیوسر یریبا بکارگ) داشتن دو طرف پوش همگرد  یرو ای)تا مچ(، جلوبسته بودن بلند  نینست

 .تبه نن ضرویس شدهنستر دوختهتمهید  (و تور ریمثل حر) رساتریاستااده از پارچه غ ( و در صور پیز
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دوختره ون  نسرتر )بد رینما )جذب( ممنوع است. )مانند مانتو جلو باز، مانتو جذب، مانتو حرنما و اندامبدن یاز الگوها استااده -11

 .(گریشده( و هرگونه پوشاک نتانگر اباحه

گرردد وجه ته موجب جلب ک یهر فرم ایدکمه بسته شود(  ای پیبا ز نکهی)ولو ا یاز هرگونه برش باز مخلّ پوشانندگ استااده -12

 خاص بدن( ممنوع است. ی)مانند شاخص کردن نواح

 مردل ماننرد) اشردبحجراب  نیتأم جهت ملحقا  به ازینمنجر به  نقصن و بدو کامل ه،تکّ  ی دیبانوان با یاجتماع پوشاک -13

 ...( و مجزّا یریز از استااده ،مثل سارافون ناقص نینست با ای نینست بدون

کردن و یرا شربیه کوتراه کردن،تنرگ کردن،دار)دامن ی پرهیز گرددخووص پوشاکبه  بانوان پوشاک اجتماعی کردنهیاز شب -14

 .(نحوی که نافی پوش  عایاانه گردد، از جملۀ این موادیق استبه لباس نقایان بهکردن پوشاک مذکور 

  موادیق ذیل پرهیز گردد: تران و بانوان ازدر طراحی پوشاک اجتماعی دخ -15

ن با ک دختران و بانوادر پوشا یجنس تیالایجاد سی اجتماع، در نماییو انگتت تبّرجشُهر  شدن،  لباسموداق ساتر نبودن، 

 سرب  از اسرتااده زنانه، پوشاک اجتماعی عنوانبه مردانهاستااده از طراحی پوشاک (، unisex) تیلباس فاقد جنسطراحی 

انسان،  و انویح ریواتوز ااستااده  ،یو پارگ یایکث یاستااده از نمادها در پوشاک اجتماعی زنانه، متاغل مردانه ژهوی پوش 

 .یفارس ریاعداد غ ف و کلما  وحرو

مقردس  نیامعالئم و مضر ن،ی، اسماء معوومقرنن ا یمقدس )اسماء متبرکه، ن میاستااده نامناسب از نمادها و مااه هرگونه -16

 ( ممنوع است.یو انقالب یارزش یو مذاهب، نمادها انیاد ریسا

 یمذاهب، مکاتب فکر ها،نینئ ها،گروه( به یوابستگ گریتداع ایعالئم منسوب )و  میمااه نمادها، الگوها، ها،استااده از طرح -17

برر  یرسرم ریغ انیاد یرج نمادهادممنوع است.  یاسالم -یرانیضدفرهنگ ا ایمعارض و  ایبرانداز  ای یانحراف یهاانیو جر

 اجتماع بانوان ممنوع است. پوشاک دیتول ی ودر طراح یقانون اساس اساس

و  نمادهرا اجزاء و ملحقا ، ) استااده ازاستممنوع  یکتور در طراح ینظام یرسم یهاپوش  یهانتانهاز نمادها و  استااده -18

 .(ستیها مجاز ننامربوط به نن هایلباسدر  ینظام یروهاین هایلباس

حرو نبه هر بانوان،  یعپوشاک اجتما ینن( در طراح ریغ ای یتجار)اعم از محووال   یخارج یهاعالئم و نتان بکارگیری  -19

 .مجاز نیست یجزئ ای یو شکل، کل

 90*90حرداقل (.ندبپوشرا را برانیگر و گردن موها، و سر تمام که باشد ینحو به دیبا در پوشاک اجتماعی بانوان سرپوش -20

  سانتی متر(

بره همرین . اسرت جازم( سانتی متر 100حداقل  مچ تااز فاق ، فقط توسط شلوار )بانوان در لباس اجتماع  تنه نییپا پوش  -21

 (ور سراپوراب شلواری)جر و دامرنباشد که منجر به حذف شرلوار گرردد )ماننرد:  یاگونهبه دیلباس اجتماع بانوان نباخاطر، 

 .است منوعم زین )خراش( زاپو  باشد یپوشانندگ مخلکه  یپارگنوع  هر...(.  و شلوار نیگزیجا

 خانره ،یجرازم یسکوها ها، فروشگاه .باشد یمرالعمل دستو نی( شامل اپوش)سرپوش، تن پوش و پا پوش  یاجزا یتمام -22

 .باشند یم غا یتبل و عرضه در قواعد نیا تیرعا به ملزم یاجتماع لباس یها تگاهینما و دادهایرو مد، یها

 

 :هیپارچه و مواد اولدر  ضوابط: د

  ضوابط ذیل است:پاپوش( شامل پوش و )سرپوش، تن اک اجتماعیپوش یاجزابرای استااده در  هیپارچه و مواد اولکاربست 
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 ممنوع است. یشرع نیمواز بر اساسشده یگوشت( نه)حرام وانا یاز پوست ح استااده -23

 دارد. تیلوسالمت او بهداشت و ست،یز طیپارچه مورد استااده در لباس بانوان، با مح یو سازگار یرانیپارچه ا یریبکارگ -24

 است. ر اولویتو د دیپارچه مورد تاک یحادر طر یاسالم -یرانیا یفرهنگ لیاص یخالقانه نمادها یریبکارگ -25

بردون  نما و ترورییرا بردن رنگ بدن و براق، یهامانند پارچه) یاجتماع اکنامتعارف و متبرّج در پوش یهاپارچه یریبکارگ -26

 .ممنوع استنستر متول و ...( 

 است. یضرور وان،ی باناجتماع پوشاک به تناسب جنس، نق  و رنگ پارچه با کارکرد توجه -27

ن پوشاک( در نس به عنوادرها تقلید از مدل تجهیزا  ایمنیبا هدف ء )ایاش ریو سا ر،یمانند کمربند، زنجاجزایی کردن  اضافه -28

  بانوان ممنوع است.  یاجتماع پوشاک

 

 : غیتبلو  چیدمان فروش )ویترین( نظامدر  ضوابط: ه

 غرا یتبل ودر عرضره  لیرقواعرد ذ تیره رعاملزم ب ،یپوشاک اجتماع یهاتگاهیو نما ادهادیمد، رو یهاخانه ،یمجاز یها، سکوهافروشگاه

 بانوان هستند: یپوشاک اجتماع

ها و مراکرز هو در فروشرگاو عرضه گرردد شده   یتاک یو پوشاک خووص یپوشاک مجلس از دیبابانوان،  یپوشاک اجتماع -29

 تمایز شود.از دیگر پوشاک بانوان م برچسب ایبا تابلو  دیخر

 ریسرا تیرایکلبراس،  ینبروده، بلکره جرنس، فررم و شرکل کلر 31و  30بنرد به محدود  رننیلباس اجتماع از غ صیمالک تتختبوره: 

و  ی باشردمر کمرال زیباس نل غیتبل تیایعرضه و ک تیای(، کقیمت کاالعرضه کننده و  دکننده،یمحووال  واحد مربوطه )اعم از طراح، تول

 باشند. یمربوطه م نیظرنن، نا صیمرجع تتخ

 است. یداخل پوشاک اجتماع بانوان الزام «بانوان یپوشاک اجتماع»برچسب  الواق -30

برا برار  یمعران یادار ایرو  معنایاستااده از عنوان ب ای ،یمحوول داخل یبرا گانهیاستااده از نام نتان )برند( و نام محوول ب -31

 ممنوع است. بانوان  یپوشاک اجتماعی غیتبل یهاتیدر فعال یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ ،یمذهب یمنا

 یتمراعسررپوش در پوشراک اج نیگزیعنوان جرااسکارف( و ... به ینیکوچ  )م یعرضه انواع توربان، سربند، روسرو  غیتبل -32

 بانوان ممنوع است.

دامن  غیتبل عرضه ومانند لوار گردد، که منجر به حذف شباشد  یاگونهبهنباید بانوان  ی( لباس اجتماعیو مجاز نیتری)و غیتبل -33

 بانوان ممنوع است. یپوشاک اجتماعکه برای شلوار  ینیگزیجا ۀجی)ساپور ( با نت یشلوارو جوراب 

و ...  دئویرو ر،یتورو ،زنده نن( هرگونه استااده از مدل ریطرح ها )اعم از پوش  اجتماع و غ یعرضه و معرف غ،یتبل ندیدر فرن -34

 باشد.  یممنوع م

 یضراو ف یطریمح غا یبلدر تنیز داخل فروشگاه و  یغاتیتبل ریتواو ،ها()مانکنیمونوع یهاکرهیپو در خووص استااده از  -35

 تیرعا ،بدن یااجز هین بقبوددایدرصور  پو . ستیالزامحجاب  یدستورالعمل و حدود شرع نیا یشاخص ها تیرعا یمجاز

 .ستی االزام یقواعد شرع ریسا

مااد ایرن  ساسبر اانوان ب یپوشاک اجتماع غیدر تبل یمجاز یفضا غا ینماها و تبلینگه ،یغاتیتبل یبروشورها عیو توز دیتول -36

 .هستند زین یو مجاز یطیمح غا یتبل یاخذ مجوز از مراجع نظارتمستلزم در عین حال ، مجاز بودهدستور العمل 



 

 
 20/11/1400                                                           طراحی، تولید، تبلیغ و عرضۀ پوشاک اجتماعی بانوان در فانهیپوشاک عف  هایشاخص         

 باشد. یکتور غا یتبل نیمنطبق با قوان دیبانوان با یپوشاک اجتماع غیدر تبل یغاتیتبل ساختار -37

عرضره و  دیتول یراب یریمس جادیکارگروه مد و لباس از طراح و ا تیو الواق نن در داخل لباس موجب حما ماینتان ش اخذ -38

 .شودیم ربطیذ ینن توسط بخ  ها

 

  دستور العمل: یسازفرهنگ و یرسان: اطالعو

ی اسرتان نمایندگان و رکتو لباس و مد یسامانده کارگروه رخانهیدبمااد نن توسط  ،دستور العمل نیا یاجرا حسن به منظور  -39

  .شودیم نییتبها هیاتحاد ناناظر ، وکنندگان مد و لباسدیتول و طراحان رایب نن،

 اصرناف و اعضرا برهل دستورالعم نیا مااد و یرسان اطالع ن،ییتب جهت هاهیاتحاد ، اتاق اصناف وهااستان صمت کل ادارا  -40

و در بخر   نمایردنتظرامی میاپترتیبانی های مسروول از دسرتگاه نظار  بر اماکن عمومی ناجا سیپل و ی نمودهزیربرنامه

 .دهمراه و همیار خواهد بو نیز جویی انتظامی و طی مراحل قضاییپی

 ار بگیرد.ابی و اصالح قرمورد ارزیتوسط کارگروه ساماندهی مد و لباس کتور ند به صور  ساالنه توااین دستور العمل می -41

 

 برهو  بیتوو 20/11/1400مورخ ساماندهی مد و لباس کتورکارگروه  چهلم جلسه دربند  41وبخ  دو  بر متتمل العمل دستور نیا*

 .باشدیم جرااال الزماز زمان ابالغ  و دیرس اسالمی ارشادفرهنگ و  ریوز یامضا

 محمد مهدی اسماعیلی

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
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