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مقدمه

انقالب اسالمی ایران انقالب بیبدیلی است که همچنان پس از گذشت 40

سال پس از پیروزی ،استوار و پابرجا مانده است .در این مجال با گذشت 40

سال بالندگی و شکوفایی ،بازخوانی و تشریح دستاوردهای انقالب اسالمی و

عملی نمودن کالم عالمانه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در مورد تبیین
دستاوردهای چهل سال نظام و بازنمایی چشم انداز امیدآفرین آینده و افقهای

روشن پیش رو ،موجب گردید تا جهت تدوین مجموعه دستاوردها ،ضمن

تعیین دستگاههای اجرایی مؤثر در حوزه زنان و خانواده و تدوین و تنظیم

کمی و کیفی مرتبط با این دستگاهها ،گزارشی از دستاوردها و
شاخصهای ّ
اقدامات نظام جمهوری اسالمی ایران در طول  4دهه اخیر ارائه شود .بدین

لحاظ با عنایت به این نکته که موضوع زنان و خانواده فقط مختص یک

بخش از دستگاههای اجرایی نمی باشد ،شاخصهای تدوین شده ،دامنه تمامی
فعالیتهای دستگاهها در حوزه زنان و خانواده را مورد توجه قرار داد .در گام

نخست از تهیه گزارش ،تالش شد تا شاخصها برای  57دستگاه ارسال شود
که به جهت وسعت حوزهی شاخصها و فقدان آمار و اطالعات مرتبط با تمامی
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شاخصها ،روند جمع آوری و تهیه گزارش بسیار زمان بر و کند گردید و برخی

نتایج حاصله به دهههای اخیر محدود شد.

در مرحله بعد ،از دفاتر امور زنان و خانواده تمام دستگاههای اجرایی
درخواست گردید تا گزارش اقدامات و فعالیتهای خود را از بدو تأسیس
تاکنون ارائه نمایند که بعد از تالشهای بسیار در این خصوص مشخص گردید
که برخی از این دفاتر با ضعف در اطالعات دقیق از فعالیتها و اقدامات
ادوار قبل مواجه هستند و برخی نیز به جهت تغییر و تحوالت انجام شده در
دستگاهها و وزارتخانهها از جمله ادغام ،با تغییراتی در وضعیت دفاتر امور زنان
مواجه شده اند و این دفاتر نیز از نظر ارائه گزارش اقدامات و دستاوردهای
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از گزارشات منتشر شده دستگاهها درحوزه زنان و خانواده و نیز گزارشهای
ارائه شده توسط مشاوران محترم امور زنان و خانواده در سالهای قبل در
جلسات شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،گزارش فعالیتهای حوزه زنان و
خانواده دستگاههای مختلف تکمیل شود .همچنین تالش گردید با مکاتبه
و درخواست از مشاوران اسبق دفاتر امور زنان و خانواده ،موارد ابهام و نقص
گزارش فعالیتها و اقدامات در طول  4دهه اخیر برطرف شود .در نهایت
مجموعهی این تالشها در قالب  2گزارش اجمالی و مفصل تدوین شده
است .مجموعه اجمالی شامل سه بخش :سیاستگذاری و برنامهریزی تشکیالت
و ساختارها ،و بخش اقدامات و فعالیتها میباشد که در بخش اقدامات و
فعالیتها ،اهم فعالیتهای حوزه زنان و خانواده در 10محور شامل« :آموزش و
پژوهش»« ،بهداشت و سالمت»« ،حمایتهای اجتماعی»«،دفاعی و امنیتی»،
«حقوقی و قضائی»« ،فرهنگ ،هنر و ارتباطات»« ،مشارکتهای اجتماعی»
«معنویت و دینداری»« ،بینالملل» و «مشارکتهای اقتصادی» با آمارهای
مرتبط ارائه شده است.

الزم به ذکر است که در مجموعه تفصیلی (حدود  800صفحه) نیز در

محورهای مذکور ،اقدامات و فعالیتهای دستگاههای اجرایی به طور مبسوط و

با ارائه مستندات تنظیم شده است که به زودی در اختیار محققان قرار خواهد

گرفت .این مجموعه حاصل تالش سرکارخانم سیده فاطمه محبی (بخش
فعالیتها و اقدامات) و سرکارخانم شهربانو پاپینژاد (بخش آمار و اطالعات)

میباشد.
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خود با محدودیتهایی روبرو میباشند .بدین لحاظ تالش گردید با استفاده

در پایان از تمام همراهانی که در این هدف یاریگر بودند به ویژه کارشناسان

و همراهان دبیرخانهی این شورا به جهت همفکری و همکا ریهای اجرایی و نیز
از کلیه مسئوالن و مشاوران و کارشناسان دستگاههای اجرایی به جهت تالش
ی تقدیر و تشکر میشود.
و همکاری در تهیه و ارسال گزارشهای دستگاه 

اسامی تعدادی از عزیزانی که از همکاری ارزنده آنان در این مجموعه

بهرهمند شدیم عبارت است از:

سرکارخانمها :وحیده نگین (وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی) ،فاطمه

عباسی (سازمان بهزیستی) ،منیره نوبخت و فرزانه سادات نیکوبرش(سازمان
تبلیغات اسالمی) ،ساره محمدی و سودابه طائری (وزارت بهداشت ،درمان و

آموزش پزشکی) ،فریبا محمدیان (وزارت ورزش و جوانان) ،فرحناز مینایی
پور و مهریه سویزی(وزارت آموزش و پرورش) ،ماندانا فرجی(سازمان آموزش

و پرورش استثنایی) ،خدیجه رسولی(نهضت سوادآموزی) ،زهرا کیاساالری،

الهه حجازی و طیبه ماهروزاده(وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) ،نیره قوی

و مطهره عابدینی(نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) ،مریم
احمدیه (شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی) ،خدیجه کرمی

(مرکز آمار ایران) ،هاجر خواجه بوالقی (سازمان آموزش فنی و حرفهای)،
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فریبا نظری پورکیایی ،فهیمه فرهمندپور و فرشته ساسانی (وزارت کشور)،

فروزنده ودیعتی و طاهره نظری (وزارت امورخارجه) ،مرضیه مرآت نیا و

سیده مرضیه شفاپور(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) ،مهین دخت داوودی و
فرحناز خسروشاهی (قوه قضائیه)،عصمت سپهری (صدا و سیما) ،زهرا راستی

و معصومه ظهیری (مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران) ،فاطمه رهبر
(کمیته امداد امام خمینی (ره)) ،معصومه چراغی (جمعیت هالل احمر)،

مریم مجتهدزاده و فرحروز فاتحی (بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس) ،مینو اصالنی (بسیج جامعه زنان کشور) ،فاطمه دژبرد (آستان قدس
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زن) ،صدیقه حجازی و سرایی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی) ،نرگس

معدنی پور(شهرداری تهران) ،معصومه فرزانه (سازمان اوقاف و امورخیریه)،
فریبا رحمان پور (سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری) ،حانیه

سامعی (وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات) ،فروغ السادات بنیهاشم (وزارت

جهاد کشاورزی) ،ویدا آزاد (سازمان تعزیرات حکومتی) ،منا عرفانیان (وزارت
راه و شهرسازی) ،شیرین دخت فرهادی (سازمان تأمین اجتماعی) ،سهیال

جلودارزاده (وزارت صنعت ،معدن و تجارت) ،زینب حمیدزاده (بنیاد ملی
نخبگان) ،نرگس جلیلی (بنیاد شهید و امور ایثارگران).

جناب آقایان :هادی صادقی (قوه قضائیه) ،سید جواد مظلومی (سازمان

حج و زیارت) ،محمدرضا جوادی یگانه (شهرداری تهران) ،ابوالفضل حجتی

پور(سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور) ،علی باقرزاده(نهضت
سواد آموزی) ،سید ناصر میرمحمدیان(سازمان تبلیغات اسالمی) ،محمدمهدی

احمدی(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) ،نعمت اهلل میر فالح نصیری (وزارت

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی) ،بهروز طهماسب کاظمی(دانشگاه آزاد اسالمی).
همکاری صمیمانه همه این بزرگواران درخور تقدیر و سپاسگزاری است.
زهرا آیت اللهی

رئیس کارگروه زنان و خانواده

ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
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رضوی) ،مهرشاد شبابی (سپاه پاسداران انقالب اسالمی) ،فریبا شایگان (پلیس

پیش درآمد

قبل از ورود به طرح اقدامات و دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه

زنان و خانواده ،الزم است وضعیت جمعیت بانوان کشور از منظر شاخصهای

جمعیتی بررسی شود؛ بدین سبب در ادامه ،آمار جمعیت زنان در  40سال

اخیر بر اساس سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن ارائه شده است.

 -جمعیت ایران در سال  1355بر اساس آمار ارائه شده  33708744نفر

بوده است که از این میان  17356347نفر مرد و  16352397نفر زن بودهاند.

در سال  1395جمعیت کشور به  79926270نفر رسیده که  40498442نفر
مرد و  39427828نفر زن بوده اند.

1

 -براساس نتایج سرشماری  1395بیشترین گروه سنی زنان در سال

 1395در گروه سنی  25تا  64سال با  21787427نفر جمعیت قرار دارد .بعد

از آن گروه سنی  15تا  24سال با  5829213نفر جمعیت بیشترین جمعیت

زنان را تشکیل میدهد.

2

 -میانگین سنی جمعیت ایران در سال  1395برابر  31/1سال محاسبه

شده که در مقایسه با سال  1/3، 1390سال افزایش را نشان میدهد .در سال
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 1395میانگین سنی مردان برابر  30/9و زنان  31/3سال بوده است.باالتر

بودن میانگین سنی در زنان به دلیل باالتر بودن امیدزندگی زنان در مقایسه

با مردان است.

3

 -بر اساس نتایج سرشماریهای مختلف بیشترین متولدین دختر و پسر

در سال  2259055 ،1365گزارش شده است که از این تعداد 1116789

پسر و  1142266دختر بوده است .بعد از آن بر اساس گزارشهای ارائه شده
 -1مرکز آمار ایران ،سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن ( 1355تا .)1395
 -2همان.
 -3همان.
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 1395و آخرین سرشماری تعداد دختران و پسران متولد شده به ترتیب

 741911و  786142میباشد.

1

 -آمارها نشان میدهد  56/5درصد از فوتهای ثبت شده کشور در 9

ماه  1395مربوط به مردان و  43/5درصد مربوط به زنان است .از مجموع

فوتهای ثبت شده  74/7درصد مربوط به جمعیت مناطق شهری و 25/3
مربوط به جمعیت مناطق روستایی است.

2

 -1مرکز آمار ایران ،سرشماریهای عمومی و نفوس و مسکن (1355تا .)1395
 -2دادههای سایت سازمان ثبت احوال کشور.1395 ،
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ی سالهای بعد تعداد متولدین رو به کاهش بوده است .در سال
سرشمار 

بخش اول
سیاستگذاری ،قانونگذاری
و برنامهریزی

 -مفادی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به اهمیت تحکیم نهادخانواده و استیفای حقوق زنان اختصاص یافته است.

 -در بخش سیاستهای کالن نظام ،ابالغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در موضوع خانواده ،تعداد  2سیاست کلی در موضوع خانواده و

مرتبط با خانواده میباشد و تعداد  12سیاست کالن جمهوری اسالمی
ایران ،دارای مفادی مرتبط با زنان و خانواده است.

 -در برنامههای اول تا ششم توسعه اقتصادی -اجتماعی کشور ،موادی ازاین برنامهها ،به موضوعات زنان و خانواده اختصاص یافته است.

 -بحث و بررسی در مورد پیش نویس سیاستهای مرتبط با زنان و خانوادهدر جلسات شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده از زمان تأسیس شورا

در سال  1377تاکنون ( 30سال) و تصویب نهایی تعداد  75مصوبه مرتبط

با زنان و خانواده در شورای عالی انقالب فرهنگی

1

- -تعداد  75مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در موضوع زنان وخانواده

میباشد که عبارتند از 2 :مصوبه حوزه خانواده 1 ،مصوبه جمعیت31 ،
مصوبه حوزه آموزش و پژوهش 6 ،مصوبه حوزه فراغت ،ورزش و سالمت3 ،

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

مصوبه اقتصاد و اشتغال 13 ،مصوبه حوزه فرهنگ 4 ،مصوبه حوزه حقوق2 ،
مصوبه حوزه بین الملل و  13مصوبه حوزه تشکیالت اداری است.

 -1پیش نویس سیاستهای مطرح شده در جلسات شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
چنانچه در جلسات شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح و بررسی شده و به تصویب برسند ،به عنوان
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی محسوب شده و با امضا و ابالغ ریاست محترم شورای عالی
انقالب فرهنگی به دستگاهها ،دارای شأن قانونی است.
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بخش دوم
تشکیالت و ساختارها

- -تأسیس نهاد عالی سیاستگذاری در امور زنان و خانواده با نام «شورای

فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده» در سال  1366با  27عضو حقوقی شامل

نمایندگان دستگاههای اجرایی کشور و نمایندگان قوه مقننه ،قوه مجریه ،قوه
قضائیه ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،حوزه علمیه قم ،جامعه بسیج زنان کشور،
سازمان صدا و سیما و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها؛

 -تأسیس ستاد ملی زن و خانواده به عنوان نهادی عالی جهت هماهنگیو تنظیم راهبردهای دستگاههای اجرایی کشور در حوزه زنان و خانواده در
سال 1389؛

 -ایجاد دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری در سال  1370با هدفارتقاء و بهبود وضعیت زنان و افزایش تواناییهای آنان و تعالی آنها در جهت
توسعه جامعه اسالمی و تغییر این دفتر به مرکز امور مشارکت زنان ریاست

جمهوری در سال  1376و تغییر مجدد آن در سال  1384به مرکز امور

زنان و خانواده با هدف ورود مباحث خانواده در حوزه وظایف آن و ارتقاء

این مرکز به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در سال 1392

براساس ماده  230برنامه پنجم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور و مصوبه
ستاد ملی زن و خانواده ؛

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

 -ایجاد جایگاه مستشاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب کمیتهامور بانوان و جوانان از سال 1376؛

 -ایجاد مجامع مرتبط با زنان و خانواده در قوه مقننه (مجلس شورای اسالمی)از جمله :تأسیس کمیسیون زنان ،جوانان و خانواده مجلس شورای اسالمی در

سالهای  ،1375-79تأسیس فراکسیون زنان مجلس از سال  1379تاکنون،

تأسیس گروه خانواده و زنان در مرکز پژوهشهای مجلس در سال 1379

و تأسیس کمیته فقه خانواده در مرکز تحقیقات اسالمی وابسته به مجلس
شورای اسالمی در سال 1390؛
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وابسته به قوه مجریه (صف و ستاد) و انتصاب مدیر کل یا مشاور یا کارشناس

امور زنان و خانواده در آنها؛

 -تشکیل دفتر امور بانوان وزارت کشور در سال 1370جهت هماهنگی،یکپارچهسازی و تسهیلگری اجرای سیاستهای کالن نظام در حوزه زنان

و خانواده و اجرایی سازی برنامههای پنج ساله توسعه اقتصادی -اجتماعی
در بخش زنان و خانواده و تشکیل دفتر امور زنان در استانداریها جهت

تسهیل و سازماندهی مشارکت زنان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی از
طریق ایجاد کانونهای فرهنگی -اجتماعی بانوان؛

 -توجه به مسائل و مشکالت حقوقی زنان با تشکیل دفتر مشاور امور زناندر قوه قضائیه در سال  1371و گسترش آن در  12مرکز استان تا سال

 1389و ایجاد دفاتر حمایت از زنان و کودکان در قوه قضائیه از سال 1381؛

 -ایجاد دفاتر مشاور امور زنان و خانواده یا مرکز زنان و خانواده در نهادهایتأسیسی بعد از پیروزی انقالب اسالمی؛

 -ایجاد کارگروههای بانوان و خانواده در سطح شوراهای برنامهریزی استانهااز سال  1382براساس مصوبه هیئت وزیران.
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کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

- -ایجاد مرکز مشورتی زنان و خانواده در تمامی وزارتخانهها و سازمانهای

بخش سوم
اقدامات و فعالیتها

 .1آموزش و پژوهش

اقدامات و فعالیتها
وزارت آموزش و پرورش

 -تأسیس اداره کل امور زنان و خانواده در وزارت آموزش و پرورش با هدفکمی و کیفی آموزش دختران و بهبود وضعیت زنان فرهنگی
ارتقاء سطح ّ

در ابعاد مختلف؛

 -توجه به موضوع عفاف و حجاب در مدارس دختران با اجرای آئین نامهپوشش دانشآموزان و معلمان و اجرای طرح شادابسازی و محرمسازی

مدارس دختران و انجام اقدامات فرهنگی ،تبلیغی و پژوهشی در جهت

تبیین و ترویج حجاب و عفاف و اجرای برنامههای تشویقی؛

 -توجه به ارتقای مهارتها و افزایش آگاهیها در مورد حقوق و مسئولیتهادر زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی دختران دانشآموز با اجرای
کارگاههای آموزشی ویژه دانشآموزان و والدین آنها؛

 -توجه به ارتقای علمی دانشآموزان دختر با برگزاری المپیادهای علمیدانشآموزی در سطح استانها ،کشور و بین الملل؛

- -کاهش بازماندگی دختران از آموزش عمومی در مناطق محروم از طریق

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

شناسایی و پوشش تحصیلی آنها و توسعه مراکز شبانه روزی دختران در

مناطق محروم و کمکهای مردمی جهت حمایت از تحصیل آنان و تمهید

بورسیه تحصیلی و اعطای کمک هزینه تحصیلی و انجام طرح کارورزی

دختران بازمانده از تحصیل؛

- -بومیسازی جذب و اشتغال نیروی انسانی زن به ویژه در مناطق محروم

و روستایی و تربیت مربیان زن برای آموزشهای مهارتی در مناطق محروم؛

 -توسعه دانش فنی و حرفهای دختران از طریق توسعهی مراکز فنی وحرفهای و مهارتی دختران و اعطای گواهینامه مهارت با تاکید بر فنون و

حرفههای متناسب با نقشهای دختران؛
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طریق گسترش مراکز مشاوره تحت نظر آموزش و پرورش؛

 -افزایش مشارکت بانوان در پستهای مدیریتی آموزش و پرورش در سطحوزارتی ،استانی و مناطق و ارتقای توانمندهای زنان فرهنگی و تشکیل بانک
اطالعات بانوان فرهیخته فرهنگی؛

 -توجه به ارتقاء سطح دانش و آگاهی والدین و ارتباط مستمر خانه ومدرسه از طریق تأسیس انجمنهای اولیاء و مربیان و برگزاری دورههای
مستمر آموزش خانواده در محورهای مختلف؛

 -اجرای برنامه جامع پیشگیری از آسیبهای اجتماعی (طرح نظام مراقبتاجتماعی (نماد)) .
سازمان آموزش و پرورش استثنایی

 -تأسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در سال  1370در جهتتوسعه عدالت آموزشی و پوشش تحصیلی کودکان و نوجوانان دانشآموز

استثنایی فراتر از گروه نابینایان ،نسبت به قبل از انقالب و مشتمل بر
کودکان دارای آسیب شنوایی ،بینایی ،جسمی  -حرکتی ،کمتوان ذهنی،
اختالالت رفتاری  -هیجانی و چندمعلولیتی و بهرهمندی دختران دارای

این شرایط در استفاده از مدارس استثنایی کشور و پوشش  18درصدی

دانشآموزان دارای این شرایط نسبت به قبل از انقالب؛

- -ارائه آموزش به خانوادههای دانشآموزان استثنایی و دارای نیازهای ویژه

به دلیل جایگاه آنان در تعلیم و تربیت دانشآموزان با برگزاری 45000
جلسه آموزش خانواده در سراسر کشور؛

- -حمایت از دانشآموزان این مدارس در قالب خدمات حمایتی ،ایاب و

ذهاب ،خدمات توانبخشی ،خدمات آموزشی و تحصیلی به دانشآموز و
23
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- -تالش جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دختران دانشآموز از

خانواده وی به صورت فردی و گروهی پس از تهیه دستورالعمل ساماندهی

آموزش خانواده.

سازمان نهضت سواد آموزی

 -تأسیس شورای نهضت سوادآموزی از اواخر  1358و تدوین ساختار دورهمقدماتی نهضت و تصویب اساسنامه سازمان نهضت سواد آموزی در سال

1363در مجلس شورای اسالمی؛

 -اجرای طرحهای مختلف سوادآموزی در سالهای  1358تا  1363درقالب طرح ضربتی ،طرح کارخانجات ،طرح سوادآموزی نیروهای مسلح،
طرح مدارس ،طرح مساجد ،طرح سوادآموزی در زندانها ،طرح آموزش

فرد به فرد ،طرح تشکیل گروههاى پیگیر سواد ،طرح استفاده از دانشجویان،
طرح سوادآموزی به مهاجران جنگ تحمیلی ،پناهندگان عراقی و افغانی،

اسیران جنگی ،طرح آموزش به سربازان و کارکنان دولت ،کارگران بخش
دولتی و خصوصی اعم از زن و مرد و طرح آموزش همگانی سوادآموزى از

طریق تلویزیون؛

- -اجرای طرحهای مختلف سواد آموزی از جمله« :خواندن با خانواده» با

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

هدف یادگیری در کنار اعضای خانواده ،اجرای طرح حلقههای کتابخوانی

برای کمسوادان توسط یک فرد تحصیلکرده در حلقه کتابخوانی ،اجرای

طرح آموزش معلوالن کمسواد و بیسواد ،اجرای طرح سوادآموزی در

ندامتگاهها با مشارکت سازمان زندانها ،طرح ایجاد مراکز یادگیری محلی
و توجه به مهارتهای زندگی عالوه بر مهارت خواندن و نوشتن (از سال

 1395تاکنون  2500مرکز یادگیری محلی ایجاد شده است) ،طرح آموزش
اولیای بیسواد توسط مدیران مدارس از طریق شناسایی آنها و طرح آموزش
ی معلوالن؛
سوادآموزی برا 

24

اولویت مناطق محروم با تأسیس و راه اندازی مراکز یادگیری محلی با اولویت
مناطق روستایی و عشایری و برنامه ریزی ویژه برای دختران و زنان بی سواد

روستایی و عشایری و تولید کتب درسی و کمک درسی ویژه دختران و

زنان بی سواد و خانه دار روستایی و عشایری ،طرح آموزش دختران شاغل

روستایى بازمانده از تحصیل و طرح آموزش کودکان الزمالتعلیم؛

 -دریافت نشان و جوایز بینالمللی از طرف یونسکو در سال  ،1369جایزهنشان «نوما»  1379برای طرح آموزش مهارتهای زندگی به دختران
روستایی  10-18سال ،جایزه آیسسکو در سال  1382برای طرح آموزش

خواندن با خانواده و جایزه سال  2018یونسکو برای طرح ترکیب سواد پایه
با مهارت رایانه.

سازمان آموزش فنی و حرفهای

 -انتصاب مشاور امور زنان و خانواده سازمان فنی و حرفهای کشور درراستای بهبود وضعیت پرسنل و کارکنان زن سازمان و ارتقای دانش و

تخصص مهارتجویان زن؛

 -توسعه و افزایش مراکز فنی و حرفهای دختران با مجوز سازمان فنی وحرفهای کشور؛

 -تأسیس مراکز سیار روستایی و عشایری و مناطق محروم جهت دسترسیآسان کارجویان روستایی به خصوص دختران روستایی و ممانعت از مهاجرت

روستائیان به شهرها؛

 -ارائه آموزشهای فنی و حرفهای در زندان زنان با همکاری سازمان امورزندانها؛

 -ارائه آموزشهای فنی و حرفهای به آسیبدیدگان اجتماعی و معتادان زنبهبود یافته با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر؛
25
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- -گسترش فرصتهای یادگیری مادام العمر و تحکیم و تثبیت سواد ،با

 -توسعه فرصتهای شغلی بانوان از طریق تمهید زمینه مهارتآموزی آنان ونیز برگزاری جشنوارههای دریافت ایدههای کارآفرینی ویژه مهارت آموختگان
زن و برگزاری جشنوارههای تخصصی صنایع فرهنگی و هنرهای دستی.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

- -تصویب سیاستها و قوانین مرتبط با حوزه وزارت علوم ،تحقیقات و

فناوری و تالش جهت تحقق آنها از جمله« :سیاستهای ارتقای مشارکت
زنان در آموزش عالی» ،مفادی از «سند دانشگاه اسالمی» و «نقشه جامع

علمی کشور» در موضوع زنان و آموزش عالی ،تصویب «اصول و مبانی

سیاستهای تحقیقاتی مسایل زنان» ،تصویب  2واحد درس «اخالق

خانواده» و تصویب  2واحد درس عمومی «دانش خانواده و جمعیت» در
شورای عالی انقالب فرهنگی و ابالغیه وزارت علوم تحقیقات و فناوری در

مورد مرخصی زایمان دانشجویان بدون احتساب در سنوات تحصیلی آنان به
مدت حداکثر  5نیم سال ( یک سال و نیم قبل از زایمان و چهار نیم سال

بعد از زایمان ) در کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد،

دکترای حرفه ای و تخصصی؛
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- -انتصاب مشاور زنان و خانواده در وزارت و نیز در اکثر دانشگاههای زیرنظر

کمی و کیفی آموزش
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری جهت ارتقاء سطح ّ

دانشجویان دختر ،اعضای زن هیأت علمی و کارکنان زن حوزه ستادی؛

 -تأسیس مراکز آموزش عالی مختص دختران دانشجو از یک مدرسهعالی دختران قبل از انقالب به  7مرکز آموزش عالی دولتی شامل :دانشگاه
الزهرا(س) ،مجتمع آموزش عالی زنان پلیس (کوثر) ،دانشکده حضرت

زینب (س) ،دانشگاه شهید مطهری -واحد خواهران ،دانشگاه امام صادق

(ع) -پردیس خواهران ،دانشگاه قم -پرديس خواهران ،مدرسه عالی شهیده
بنت الهدی(ویژه خواهران) ،مؤسسه آموزشعالی حوزوی معصومیه ،پرديس
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دانشگاه  /دانشکده غیرانتفاعی شامل :دانشگاه علوم پزشكي فاطميه قم،
دانشکده غیردولتی  -غیرانتفاعی رفاه ویژه خواهران ،مؤسسه آموزش

عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی ابرار(ویژه خواهران) ،موسسه آموزشعالی

غیردولتی-غیرانتفاعی آلطه(ویژه خواهران) ،مرکز آموزشعالی حضرت
خدیجه(س) ویژه خواهران اردکان ،مؤسسه آموزشعالی غیرانتفاعی حکیم
طوس(ویژه خواهران) مشهد ،مؤسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين-تهران،

دانشگاه غيرانتفاعي اميرالمومنين(ع) -اهواز ،مؤسسه غيرانتفاعي آلطه -
تهران ،مؤسسه غيرانتفاعي المهدي -اصفهان ،مؤسسه غيرانتفاعي فاطميه

شيراز ،مؤسسه غيرانتفاعي فيض االسالم -خميني شهر ،مجتمع آموزشعالی
فاطميه نهاوند (ويژه خواهران) ،دانشگاه فرزانگان سمنان ویژه خواهران،
مؤسسه آموزشعالی آرمان رضوی ،دانشگاه فناوریهای نوین حضرت

زینب(س)  -سبزوار استان خراسان رضوی ،دانشگاه ریحانهی شاهرود ،ویژهی

دختران در استان سمنان ،دانشگاه قائن خراسان جنوبی -ویژهی خواهران،

دانشگاه حضرت نرجس رفسنجان ،دانشگاه دخترانه حضرت معصومه(س)،

دانشگاه فرزانگان سمنان ،دانشگاه كوثر بجنورد ،دانشگاه نهاوند ،دانشكده
فني و حرفهاي دختران تهران(دكترشريعتي) ،دانشكده رياضي و كامپيوتر
خوانسار ،مؤسسه رسام ویژه دختران در کرج ،مؤسسه تبریز ویژه دختران،

مؤسسه آموزشعالی فاطمیه (س) شیراز ،مؤسسه آموزشعالی شکوه شرق

ویژه خواهران  -استان سیستان و بلوچستان.

 -تصویب و ایجاد رشتههای مرتبط با حوزه زنان ،کودک و خانواده دردانشگاههای دولتی ،غیرانتفاعی ،دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه پیام نور

و دانشگاههای علمی  -کاربردی در مقطع کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی
ارشد و دکتری.
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دانشگاهي الزهرا(س) در شهر جدید هشتگرد استان البرز و  29مرکز و

- -ایجاد مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی در حوزه زنان و خانواده در دانشگاههای

تهران  -الزهرا (س) -شهید بهشتی (ره) و مدیریت حوزه علمیه قم و

موسسات غیردولتی و تأسیس مراکز مطالعات زنان در دانشگاههای دولتی و

دانشگاه آزاد اسالمی دارای رشته مطالعات زنان و خانواده؛

 -تأسیس انجمنهای علمی در موضوع زنان و خانواده شامل :انجمن ایرانیمطالعات زنان -انجمن ایرانی روانشناسی خانواده  -انجمن مطالعات خانواده
در ایران؛

 -انتشار نشریات علمی -پژوهشی و علمی -ترویجی مرتبط با زنان وخانواده با عناوین :فصلنامه مطالعات راهبردی زنان ،فصلنامه زن در

توسعه و سیاست ،فصلنامه زن در فرهنگ و هنر ،فصلنامه مطالعات زن

و خانواده ،فصلنامه فرهنگی  -تربیتی زنان و خانواده ،پژوهشنامه زنان،

فصلنامه مطالعات اجتماعی روانشناسی زنان ،فصلنامه زن و مطالعات

خانواده ،فصلنامه پژوهشهای انتظامی  -اجتماعی زنان و خانواده ،فصلنامه

پلیس زن ،فصلنامه مطالعات اسالمی زنان و خانواده ،فصلنامه جنسیت و
خانواده ،پژوهشنامه اسالمی زنان و خانواده ،فصلنامه زن در جامعه ،فصلنامه

خانوادهپژوهی ،فصلنامه خانواده و پژوهش ،فصلنامه فقه و حقوق خانواده،
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فصلنامه روانشناسی خانواده ،فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده ،مجله
تحقیقات زنان (مجله مطالعات زنان)؛

 -انجام مطالعات و تحقیقات و پایاننامهها و رسالههای دکتری در حوزهزنان و خانواده در رشتههای مختلف علوم انسانی و در مراکز تحقیقاتی
دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی دستگاهها.

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

- -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درسالهای بعداز انقالب اسالمی

در امر تربیت دانشجویان پزشکی و انجام تحقیقات و پژوهشهای پزشکی
28

علمی  -پژوهشی در حوزه مامایی و زایمان و ناباروری که شامل موارد
ذیل است :اخالق و فرهنگ در پرستاری و مامائی(دانشگاه شاهد) ،فصلنامه

افالک(دانشکده پرستاری و مامائی خرم آباد) ،فصلنامه باروری و ناباروری،
فصلنامه پرستاری سالمندان (دانشکده پرستاری و مامایی ایالم) ،فصلنامه

حیات (مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران)،
مجله بالینی پرستاری و مامائی(دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد) ،مجله

پرستاری و مامایی جامع نگر ،مجله تحقیقات پرستاری و مامایی(دانشکده
پرستاری و مامایی اصفهان) ،مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامائی(دو
فصلنامه) ،مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ،مجله زنان ،مامایی

و نازایی ایران (دانشگاه علوم پزشکی مشهد) ،مجله علمی پژوهشی
دانشکده پرستاری و مامائی همدان ،مجله مامایی و بهداشت باروری ،مجله

مراقبتهای پیشگیرانه در پرستاری و مامائی(دانشگاه علوم پزشکی زنجان)،

نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(ره)؛

 -تأسیس انجمنهای علمی پزشکی جهت سالمت زنان و درمان ناباروریو خدمات مامایی زیرنظر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در حوزه

بیماریهای زنان از جمله :انجمن علمی جراحیهای کم تهاجمی زنان ایران،

انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران ،انجمن علمی سرطان زنان
ایران ،انجمن علمی مامایی ایران ،انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران.

شوراي تخصصي تحول و ارتقای علوم انساني

 -تصویب و تأسیس شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی با نظارتشورای عالی انقالب فرهنگی در سال  1388و ایجاد کارگروه مطالعات زنان

و خانواده و تصویب آیین نامه کارگروه؛
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بسیار موفق عمل نموده است از جمله در مورد انتشار و توسعه نشریات

 -پیشنهاد عناوین و موضوعات برای پایاننامه و رساله دکتری و انجامپژوهش در حوزه زنان و خانواده؛

- -برگزاری  6نشست مشورتی در موضوعات :روشهاي ارتقاء و تحول

كميت و كيفيت ورود مباحث اخالقي در
رشته مطالعات زنان و خانوادهّ ،

رشته مطالعات زنان و خانواده ،كميت و كيفيت ورود مباحث اقتصادي در

رشته مطالعات زنان و خانواده ،بررسی روشهای ارتقاء و اسالمی کردن
رشته مطالعات زنان ،راهبردهای تحول در حوزه مطالعات زنان مبتنی بر

آسیبشناسی ،با تأکید بر مبانی و دیدگاههای بنیادین و نشست روش تلفیق
دروس علوم اجتماعی با علوم اسالمی در رشته مطالعات زنان و خانواده

()1390-1391؛

- -برگزاری  3نشست با مديران گروه رشته مطالعات زنان و خانواده سراسر

کشور به منظور هماندیشی و تبادلنظر پیرامون مسائل این رشته در سال

1393؛

 -تصویب عنوان ،مقطع و سرفصلهای رشتههای :کارشناسی ارشد زنو خانواده ،دکتری زن و خانواده ،کارشناسیارشد حقوق زن در اسالم و
دکتری مطالعات حقوق خانواده؛
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- -بازنگری سرفصلهای رشته کارشناسی مطالعات خانواده؛

 -تدوین دورههای :کارشناسی مدیریت خانواده ،کارشناسیارشد فلسفهجنسیت و دکتری حقوق زن در اسالم.

مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران

- -تربیت خواهران طلبه علوم دینی با تأسیس مراکز حوزوی ویژه خواهران

و تأسیس مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران جهت ساماندهی مراکز
حوزوی خواهران؛

30

شهر قم؛

 -برگزاری جشنوارههای برترینهای حوزه از سال 1385و برگزاری جشنوارهعالمه حلّی 1و جشنواره بانوی کرامت 2جهت ارتقای علمی ،آموزشی و
پژوهشی خواهران طلبه و برگزاری جشنواره علمی  -پژوهشی رشد؛

3

 -تأسیس مرکز تحقیقات زن و خانواده ذیل مرکز مدیریت حوزههای علمیهخواهران و انجام مطالعات و پژوهشهای اسالمی در حوزه زن و خانواده و
تربیت مدرس و متخصص در حوزه زن یا خانواده و ارائه دورههای آموزشی

و نقد رویکرد غرب نسبت به زن و مسائل فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
در ایران با برگزاری نشستهای تخصصی و موضوعی.

سازمان بسیج مستضعفین

 -تأسیس دانشکده حضرت زینب (س) در  4رشته شامل مدیریت وبرنامهریزی آموزشی؛ مدیریت خانواده ،تربیت مدرس قرآنی و مطالعات زنان

و جذب خواهران عضو بسیج از طریق کنکور سراسری در مقطع کارشناسی؛

 -شناسایی زنان نخبه تراز انقالب اسالمی با تشکیل  800هیئت اندیشهورزدر سراسر کشور؛

- -تشکیل  5000هسته علمی  -پژوهشی در جامعه بسیج زنان کشور.

 -1جشنواره عالمه حلی (ره) جشنوارهای است که به منظور تجلیل از محققان جوان حوزوی برگزار
میشود .برگزیدگان این جشنواره ضمن دریافت لوح تقدیر جشنواره و جوایز دیگر ،پژوهشگران
ت پژوهش حوزههای علمیه معرفی میشوند.
برای استفاده از تسهیالت به معاون 
 -2محور جشنواره بانوی کرامت را فعالیتهای پژوهشی مدارس علمیه خواهران تشکیل میدهد.
 -3این جشنواره به منظور ترویج فرهنگ پژوهش گروهی و پرداختن به موضوعات کاربردی برگزار
میشود.
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- -تأسیس بزرگترین مرکز حوزوی خواهران با نام جامعه الزهرا (س) در

آستان قدس رضوی

 -تعامل و همکاری با دانشگاه علوم اسالمی رضوی در جهت تأمین نیازهایبانوان دانشجوی متأهل و زوجهای جوان و ایجاد مرکز مطالعات زن و

خانواده ،ایجاد پردیس خواهران در این دانشگاه و برگزاری دورههای مشاوره
و سبک زندگی رضوی جهت زوجهای جوان؛

آموزشهای عمومی

- -آموزشهای عمومی مانند آموزش گسترده غیرحضوری کارکنان دولت

در موضوعات آموزش مهارتهای استحکام بخشی به خانواده ،تغذیه سالم

خانواده ،اقتصاد و مدیریت خانواده ،با عنوان کلی «طرح رحمت» و نیز
 6ساعت آموزش زوجهای حین عقد در موضوعات اخالق خانواده ،احکام

و حقوق خانواده ،مهارتهای ارتباط موثر ،کنترل خشم ،حل مسئله در
خانواده و سالمت زناشویی و بارداری و مواردی دیگر از این آموزشها؛

 -وزارت ورزش و جوانان در مجموع طی سالهای  1392تا 1397تعداد 7409کارگاه آموزشی (قبل ،حین و بعد ازدواج) را برگزار کرده است.

1

- -براساس آمار وزارت ورزش و جوانان ،در مجموع طی سالهای 1393
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تا  ،1396تعداد  374مرکز مشاوره ازدواج و خانواده وجود داشته است در

حالی که در سالهای  1374تا  1388تعداد این مراکز مشاوره  194بوده
است.

2

- -توانافزایی زنان مدیر و مسئول در سطح استانها با برگزاری کارگاه

آموزشی برای مدیران دولتی ،اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا،

شهرداران و دهیاران زن در استانهای کشور (آموزش  1900نفر زن در

پستهای مدیریتی در  31استان به میزان  22000نفر ساعت آموزش
 -1گزارش دریافتی از وزارت ورزش و جوانان.
 -2همان.
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 -اجرای طرح کشوری «مطهره» و پرورش  600مربی در مراکز آموزش غیررسمی کشور در موضوعات فرهنگی و دینی توسط وزارت کشور؛

2

مراکز آماری

 -تأسیس اولین مرکز آمار و اطالعات زنان در راستای بسط و گسترشاطالعات و آمار مرتبط با زنان و خانواده در سطح ملی و بینالمللی و ارزیابی

و تحلیل وضعیت زنان در ایران در قالب گزارشات آماری و تشکیل بانکهای

اطالعاتی  10گانه شامل  :بانکهای پژوهشها و تحقیقات  -مقاالت -
مجامع و مراکز  -اخبار  -اسامی بانوان فرهیخته و فعال  -قوانین  -سخنان و

بیانات رهبران جمهوری اسالمی ایران  -استفتائات مرتبط با زنان و خانواده

 -نشریات و کتابشناسی به  3زبان فارسی ،عربی ،انگلیسی؛

- -راهاندازی وبسایت شبکه جهانی زنان مسلمان در قالب  12بانک

اطالعاتی به  4زبان فارسی ،اردو ،عربی ،انگلیسی و عضویت زنان محقق و

پژوهشگر مسلمان از کشورهای مختلف در این شبکه توسط مرکز آمار و
اطالعات زنان؛

- -توجه مرکز آمار ایران به تفکیک آمارها بر حسب جنس و تهیه گزارشات

آماری به تفکیک جنس ،بررسی ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی جمعیت از
لحاظ جنسیت و آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار ،آمارخدمات مصرفی

خانوار ،آمار پوشاک خانوار ،تهیه گزارشات سن ازدواج ،تجرد قطعی و تأخیر

ازدواج ،وضعیت زناشویی ،وضعیت زنان سرپرست خانوار.

 -1گزارش عملکرد دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور.
 -2همان.
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حضوری و  47000نفر ساعت آموزش غیر حضوری) توسط وزارت کشور؛

1

« گزارشهای آماری»
وزارت آموزش و پرورش
 -افزایش پوشش تحصیلی دختران الزم التعلیم و به همان نسبت افزایشفضاهای آموزشی و کارکنان آموزشی زن  .افزایش تعداد دانشآموز دختر
دوره ابتدایی از  ۱۹۵۲۴۷۲در سال  1357به  ۳۸۲۴۴۸۲در سال  1397با
 ۹۵درصد رشد و افزایش تعداد کارکنان زن دوره ابتدایی از  ۸۷۴۷۵در سال
1
 1357به  ۲۵۲۱۰۱در سال  1397با  ۱۸۸درصد رشد؛
 -توسعه فعالیتهای مدارس آموزش از راه دور با استفاده از قانون تأسیسو اداره مدارس و مراکز غیر دولتی برای ارتقا نرخ پوشش تحصیلی دانش
آموزان بازمانده از تحصیل و پوشش تحصیلی  1503017دختر از سال
2
تحصیلی  1383 -84تا سال 1392؛
 -رشد  4برابری جمعیت نوآموزان پیشدبستانی درچهار دهه اخیر از 235136نفر در سال  1356به  968880در سال 1396و اجباری شدن
دوره پیشدبستانی برای کودکان استثنایی و دارای نیازهای ویژه؛

3

 -افزایش تعداد مدارس کشور از  48هزار مدرسه در سال  1357به 108هزار مدرسه در سال ( 1397بهطور میانگین  4مدرسه در روز و  3هنرستان
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در هر هفته) سبب رشد دانش دختران شده است .همچنین اهتمام ویژه
جمهوری اسالمی ایران در جهت فراهمکردن امکان تحصیل دختران در

استانهای محروم؛ بهطوریکه تعداد مدارس استانهای محروم بعد از

انقالب اسالمی  5برابر شده است.4

 -1گسترش چشمگیر تعلیم و تربیت در ایران ،خبرگزاری فارس.1396/11/20 ،
 -2اعالم آمار مدارس مجتمعهای آموزشی و تعداد دانشآموزان سراسر کشور ،خبرگزاری پانا،
.1392/3/18
ش و پرورش در  40سالگی انقالب /رشد  4برابری جمعیت نوآموزان
 -3دستاوردهای وزارت آموز 
پیشدبستانی در چهاردهه اخیر،خبرگزاری فارس.1397/11/10،
 -4چله انقالب ،گزارش  31نشست شنبههای انقالب از فروردین الی آبان .1397
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از  9واحد به  930واحد و تحت پوشش آموزش قراردادن جمع زیادی
از دختران که بهدلیل عدم دسترسی به مدرسه در روستای خود قادر به

تحصیل نبودند.1

 -تعداد کانونهای پرورشی فکری کودکان و نوجوانان در سال  1396تعداد 945مرکز بوده است و دارای تعداد  170ناوگان کتابخانه سیار است.

2

 -در سال  532.000 ،1391نفر از شاغلین آموزش و پرورش زنان بودهاندکه این رقم پیش از انقالب اسالمی  125هزار نفر بوده است.3

- -در حال حاضر بیش از  300هزار دانشآموز خارجی که حدود نیمی از آنها

دختر هستند ،بهطور رایگان در مدارس ایران تحصیل میکنند .همچنین

بیش از  40هزار دانشجوی خارجی در ایران مشغول به تحصیل هستند.4

 -در سال  1396باتالشهای  ۴۰ساله صورت گرفته در آموزش و پرورش،نرخ پوشش تحصیلی دانشآموزان در دوره ابتدایی  ۹۸درصد ،در مقطع
متوسطه اول  ۹۳درصد و در متوسطه دوم  ۸۲درصد است.

5

 -طبق نتایج ارائه شده از وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی -1395 1394تعداد دانشآموزان دختر در مقطع ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه به
ترتیب  1463060 ،3603017 ،و  1099626نفر بودهاند.

6

 -دانش آموزان ایرانی طی  ۳۰سال( )1366-1397شرکت در المپیادهایمختلف جهانی  ۶۸۱مدال برای جمهوری اسالمی ایران به ارمغان آوردند که

دانش آموزان دختر ایرانی نیز در رشتههای علمی مدالهایی کسب کردهاند.

 -1چله انقالب ،گزارش  31نشست شنبههای انقالب از فروردین الی آبان .1397
 -2همشهری آنالین.1396/2/9 ،
 -3چله انقالب ،گزارش  31نشست شنبههای انقالب از فروردین الی آبان .1397
 -4همان
 -5گزارش مرکز برنامهریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش.
 -6سریزمانی نماگرها و شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی  50سال کشور.
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- -افزایش حدود  104برابری مدارس شبانهروزی پس از انقالب اسالمی

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

 -تاسیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در سال (1367قبلاز انقالب اسالمی فقط دو مرکز آموزشی ویژه تیزهوشان وجود داشت )

و تحصیل  51116نفر دختر در مدارس سمپاد و رشد  139برابری
تعداد مدارس سمپاد و رشد  120برابری جمعیت دانشآموزی مدارس

استعدادهای درخشان از زمان تاسیس تاکنون.

1

- -اشتغال به تحصیل یک میلیون و  371هزار و  398نفر دانشآموز در

مدارس سمپاد نمونه دولتی و غیردولتی در سراسر کشور و تحصیل580

هزار و  713نفر دختر در این مدارس تا سال .1392

2

 -اشتغال به تحصیل  17هزار و  188دانشآموز دختر در مقطع راهنماییو تعداد  33هزار و  928دانشآموز دختر در مقطع متوسطه ی مدارس
دخترانه استعدادهای درخشان در سال .1397

3

سازمان آموزش و پرورش استثنایی

 -در سال  1395-96تعداد دختران دانشآموز استثنایی به  27857نفر،تعداد معلمان به  14921نفر ،تعداد کارکنان آموزشی مدیریت و کیفیت

بخشی به  5781نفر و تعداد آموزشگاهها به  1521واحد رسیده است.
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4

 -آموزش خانوادههای دانشآموزان با نیازهای ویژه به دلیل جایگاه ویژهایشان در تعلیم و تربیت دانشآموزان جزو برنامههای اولویتدار سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور بوده است .در سالهای مختلف جلسات

آموزشی برای خانوادهها برگزار شده است .تعداد افراد شرکت کننده در
 -1دستاوردهای وزارت آموزش و پرورش در 40سالگی انقالب ،خبرگزاری فارس.1397/11/11 ،
 -2اعالم آمار مدارس مجتمعهای آموزشی و تعداد دانشآموزان سراسر کشور ،خبرگزاری پانا،
.1392/3/18
 -3همان.
 -4سالنامه آماری کشور به نقل از سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور.
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 249856نفر و در سال  252868 ،1396-1397نفر بوده است.

1

- -سازمان آموزش و پرورش استثنایی به منظور ارتقاء سطح آگاهی خانوادهها

و با توجه به تأکیدات برنامهی پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور و
همچنین با اعمال نیازسنجیهای صورت گرفته از برنامههای گذشته ،نسبت
به تدوین برنامه آموزش خانواده و اجرای آن اهتمام نموده است .جلسات
آموزش خانواده به صورت فردی و گروهی و با استفاده از اساتید فن در مراکز

آموزشی و به صورت قطبی حداقل یک بار در ماه برگزار میشود و سپس با

ارزیابی از موضوعات مورد بحث متناسب با نیاز والدين میزان کارایی جلسات

مورد ارزیابی قرار میگیرد .از سال  1391تاکنون این آموزشها در حال

انجام است .در سال  1396-1397تعداد شركت كنندگان جلسات آموزش

خانواده  252868و تعداد جلسات برگزار شدهي آموزش خانواده 7582بوده
است.

2

سازمان نهضت سواد آموزی

 - -در سال  ،1355نرخ باسوادی زنان و دختران فقط  35/5درصد بوده است

که با روندی رو به رشد در سال 1365به  55درصد ،در سال  1375به 90/7

درصد ،در سال  1385به  88/8درصد ،در سال  1390به  90/7درصد و در
سال  1395به رشد  93/4درصدی رسیده است که این رشد ،گویای صعود
چشمگیری است که در آموزش زنان و دختران ایرانی رخ داده است.

3

 -براساس نتایج سرشماری سال  1395مرکز آمار ایران ،ميزان باسواديمناطق شهري از  88/6درصد در سال  1390به  90/8درصد در سال 1395

 -1گزارش دریافتی از سازمان آموزش و پرورش استثنائی.
 -2همان.
 -3گزارش دریافتی از سازمان نهضت سوادآموزی.
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این جلسات در سال  243093 ،1394-1395نفر ،در سال ،1395-1396

افزايش يافته است .در همين زمان نرخ باسوادي مناطق روستايي از 75/1به
 78/5درصد افزايش داشته است.

1

 -طبق نتایج اعالم شده توسط مرکز آمار ایران نرخ باسوادی در گروه سنی 10تا  49سال ،در سال  1385به  ،91/7در سال  1390به  92/4و در
سرشماری سال  1395به  93/4رسیده است.

 -نتایح سرشماری نفوس سال  1395حاکی از رشد  14برابری درصدباسوادی در سطح کشور طی سالهای  1391-1395میباشد.

2

- -در طول  39سال فعالیت سوادآموزی ،درصد باسوادی در گروه سنی

 6ساله و باالتر از  47/5درصد سال  1355به  88درصد در سال 1395
افزایش یافته است و این رقم در گروه سنی هدف (  10-49ساله ) از 48/8

درصد سال  1355به  95/9درصد در سال  1395رسیده است.

3

 -قدر مطلق بیسوادی در گروه سنی  6ساله و باالتر از  14/2میلیون نفرسال  1355به  9/7میلیون نفر در سرشماری سال  1390کاهش یافته و این
رقم در سال  1395به کمتر از  8میلیون نفر رسیده است .بررسی این عدد

در جمعیت  10-49ساله نشان میدهد قدر مطلق بیسوادی از  9/8میلیون

نفر در سال  1355به  3/4میلیون نفر در سرشماری سال  1390کاهش
یافته و در سال  1395به کمتر از  2میلیون نفر رسیده است.
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4

 -علیرغم تالشهای صورت گرفته در سطح بین المللی و سطح ملی درکشورهای مختلف در فاصله بین سالهای  2000تا  ،2015فقط یک درصد

کاهش در نرخ بیسوادی اتفاق افتاده است ،این در حالی است که میزان

باسوادی در ایران بعد از انقالب ،در گروه هدف  10تا  49سال ،از 50

 -1گزارش دریافتی از سازمان نهضت سوادآموزی.
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
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یکی از مهمترین دستاوردهای ارزشمند انقالب اسالمی و سازمان نهضت
سوادآموزی است.

1

سازمان فنی و حرفهای کشور

- -تعداد آموزش دیدگان فنی و حرفهای در طی سال  1393تا  1395روند

افزایشی داشته و برتعداد این مهارتآموزان در طی اینسالها افزوده شده

است.در سال  ،1393تعداد  76226زن و در سال ،1395تعداد 306276

زن از آموزشدیدگان زن مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور

بودهاند.

2

 -تعداد مربیان رسمی و پیمانی سازمان فنی و حرفهای در طولسالهایمختلف متفاوت بوده است.در سال  192 ،1390مربی زن ،در سال،1395

 31387مربی رسمی و پیمانی زن در مراکز سازمان فنی و حرفهای کشور
مشغول به فعالیت بودهاند.

4

 -در سال  ،1395تعداد  116مرکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفهای بهمنظور آموزش و مهارتآموزی برای زنان وجود داشته است.

5

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -بر اساس آمار ارائه شده در دو دهه اخیر طی بیست سال گذشته ،تعداددانشجویان دختر تقریباً دو برابر شده است.

 -1گزارش دریافتی از سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور.
 -2سالنامه آماری کشور به نقل از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور.
 -3دلیل افزایش چشمگیر تعداد مربیان در سال  1395تبدیل وضعیت استخدامی مربیان بوده است.
 -4سالنامه آماری کشور به نقل از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور.
 - 5همان ،معاونت آموزشی.
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درصد در سال  ،1355به  93/4درصد در سال  1395رسیده است و این

 -افزایش بیسابقهی تعداد دانشگاههای کشور از  223دانشگاه در سال 1355به  2640دانشگاه در سال  1395و تعداد دانشآموختگان دانشگاهی
زن از  6درصد در سال  1355به  44درصد در سال  1395رسیده است.1

 -در سال  1395تعداد  305تشکل و تعداد  3407کانون فرهنگی دردانشگاههای کشور فعالیت داشتهاند ،در این زمینه تعداد نشریات دانشجویی
نیز به تعداد  5086مورد رسیده است .بخش عظیمی از فعاالن این تشکلها
و نشریات ،دختران دانشجو هستند.2

 -رشد  16برابری تعداد زنان عضو هیأت علمی دانشگاهها نسبت به قبلاز انقالب اسالمی؛ بهطوریکه در سال  1357سهم زنان هیأت علمی
1/4درصد بوده و در سال  ،1396به  24درصد رسیده است.3

 -در حال حاضر زنان 20درصد از اساتید دانشگاهها را تشکیل میدهند بهطوری که  7هزار نفر از اساتید دانشگاهها زن میباشند ،در حالی که پیش
از انقالب تنها  1/4درصد اساتید دانشگاهها زن بودهاند.

 -تعداد دانشجویان دختر در رشتههای پزشکی از  31869نفر در سال 1369-70به  161845نفر در سال  ،1394-95در رشتههایعلوم انسانی
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از  31617نفر در سال  1369-70به  1058745نفر در سال ،1394-95
در رشتههای علوم پایه از  15950نفر در سال  1369-70به  175906نفر
در سال  ،1394-95در رشتههای فنی و مهندسی از  3147نفر در سال
 1369-70به  308821نفر در سال  ،1394-95در رشتههای کشاورزی و
دامپزشکی از  445نفر در سال  1369-70به  101358نفر در سال -95

 -1چله انقالب ،گزارش  31نشست شنبههای انقالب از فروردین الی آبان .1397
 -2همان.
 -3همان.
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در سال  1394-95رسیده است.

1

 -در سال  1395-96از مجموع  1871596نفر دانشجوی دختر232757 ،نفر آنها در مقطع کاردانی 1179750 ،نفر در مقطع کارشناسی353553 ،
نفر در مقطع کارشناسی ارشد 46316 ،نفر در مقطع دکترای حرفه ای و

 59220نفر در مقطع دکترای تخصصی مشغول به تحصیل بودند.

2

- -در سال  1394-1395از مجموع  332513نفر دختر فارغالتحصیل ،تعداد

 58862نفر مدرک کاردانی 209212 ،نفر مدرک کارشناسی 57464 ،نفر
مدرک کارشناسی ارشد 3422 ،نفر مدرک دکترای حرفهای و  3553نفر

مدرک دکترای تخصصی اخذ کردهاند.

3

 -بر اساس آمار سالنامه آماری کشور ،در سال تحصیلی ،1395-1396 20718نفر از آموزشگران دانشگاهی (اعضای هیأت علمی) تمام وقت
مؤسسات آموزشعالی را زنان تشکیل میدادند.

4

 -نسبت پذیرفته شدگان زن در آموزش عالی طی سالهای 1355-85؛ از 34درصد به  51درصد به نفع زنان افزایش چشمگیری داشته است.

5

 -نسبت دانشجویان زن در تمام مقاطع تحصیلی طی سالهای 1355-85؛از  29درصد به  53درصد به نفع زنان افزایش داشته است.

6

 -1سری زمانی نماگرها و شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی  50سال کشور به نقل از
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
 -2سالنامه آماری کشور به نقل از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
 -3همان.
 -4همان.
 -5گزارش بررسی وضعیت موجود و مطلوب زنان در جمهوری اسالمی ایران ،فاز اول(،)1387
دوم و سوم ( ،)1388مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ،مؤسسه فرهنگی پژوهشی کاوش
نو .18 :1388
 -6همان.19 :
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 1394و رشتههای هنر از  2297نفر در سال  1369-70به  195884نفر

 -نسبت دانشجویان زن در رشتههای علوم انسانی 1365 - 86؛ از 46درصد به  61درصد به نفع زنان افزایش داشته است.

1

 -نسبت دانشجویان زن در رشتههای علوم پایه 1365 - 86؛ از  33درصدبه  68درصد به نفع زنان افزایش داشته است.

2

 -نسبت دانشجویان زن در رشتههای فنی -مهندسی 1365 - 86؛ از 3درصد به  26درصد افزایش داشته است.

3

 -نسبت دانشجویان زن در رشتههای کشاورزی و دامپروری 1365 - 86؛از  7درصد به  47درصد افزایش جهشی داشته است.

4

 -نسبت دانشجویان زن در رشتههای هنر 1365 - 86؛ از  49درصد به 56درصد به نفع زنان افزایش داشته است.

5

 -نسبت دانشجویان زن در رشتههای علوم پزشکی 1365 - 86؛ از 45درصد به  86درصد به نفع زنان افزایش چشمگیری داشته است.

6

 -نسبت دانشجویان زن در مقطع کاردانی 1365 - 86؛ از  23درصد به 41درصد افزایش داشته است.

7

 -نسبت دانشجویان زن در مقطع کارشناسی 1365 - 86؛ از  32درصد به 57درصد به نفع زنان افزایش داشته است.

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

8

 -1گزارش بررسی وضعیت موجود و مطلوب زنان در جمهوری اسالمی ایران ،فاز اول(،)1387
دوم و سوم ( ،)1388مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ،مؤسسه فرهنگی پژوهشی کاوش
نو.21 :1388 ،
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.23 :
 -5همان.24 :
 -6همان.25 :
 -7همان.26 :
 -8همان.27 :
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درصد به  43درصد افزایش داشته است.

1

 -نسبت دانشجویان زن در مقطع دکتری 1365 - 86؛ از  31درصد به 33درصد افزایش داشته است.

2

- -در سال  1396در 159مرکز آموزش عالی رشتههای مرتبط با زنان و خانواده

در مقطع کارشناسیارشد شامل :زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودکان
و نوجوانان ،فقه و حقوق خانواده ،تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم

و تربیت اسالمی ،علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی ،علوم تربیتی
گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ،حقوق خانواده ،حقوق کیفری اطفال و

نوجوانان ،روانشناسی بالینی گرایش خانواده ،روانشناسی بالینی گرایش کودک
و نوجوان ،روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،مطالعات زنان گرایش حقوق

زن در اسالم ،مطالعات زنان گرایش حقوق زن و خانواده ،مشاوره گرایش مشاوره

مدرسه ،مشاوره گرایش مشاوره خانواده ارائه شده است.
 -در سال  1396تعداد  64مرکز آموزش عالی در مقطع کاردانی به کارشناسیارائهدهندهی رشتههای مرتبط با زنان و خانواده شامل :روانشناسی و آموزش
4
کودکان استثنایی و آموزش و پرورش استثنایی بودهاند.
3

 -در سال  ،1396تعداد  73مرکز آموزش عالی در مقطع کاردانی نظامجدید دانشگاه فنی و حرفهای ارائه دهندهی رشتههای مرتبط با زنان و

خانواده شامل :کودکیاری گرایش مربی کودک ،مدیریت خانواده گرایش

مدیریت خانواده بودهاند.

5

 -1گزارش بررسی وضعیت موجود و مطلوب زنان در جمهوری اسالمی ایران ،فاز اول( ،)1387دوم و
سوم ( ،)1388مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ،مؤسسه فرهنگی پژوهشی کاوش نو .28 :1388
 -2همان.29 :
 -3دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ارشد ناپیوسته گروه علوم انسانی سال .1396
 -4دفترچه راهنمای انتخاب رشته سازمان سنجش کشور.
 -5همان.
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- -نسبت دانشجویان زن در مقطع کارشناسی ارشد 1365 - 86؛ از 21

- -در بهمن ماه سال  93 ،1395مرکز آموزش عالی دانشگاه علمی کاربردی

ارائه دهندهی رشتههای مرتبط با زنان و خانواده شامل :کاردانی حرفهای

تربیت مربی پیش دبستانی ،کاردانی حرفهای تربیت مربی ،خانه ،کودک و
نوجوان ،کاردانی حرفهای تربیت کودکان با نیازهای ویژه ،کاردانی حرفهای
تربیت کودکان کم شنوا و ناشنوا ،کاردانی حرفهای تربیت مربی مهدکودک،

کاردانی حرفهای آرایش زنانه ،کاردانی حرفهای پیرایش زنانه ،کاردانی
حرفهای کودکیاری ،کاردانی حرفهای مددکاری اجتماعی -مددکاری

خانواده ،کاردانی حرفهای مددکاری کودک ،کاردانی حرفهای مراقبت
سالمندان بودهاند.

 -در سال  1396تعداد  6مرکز آموزش عالی در ایران در مقطع دکترایتخصصی ارائه دهنده رشتههای مرتبط با زنان و خانواده شامل :روانشناسی و
آموزش کودکان استثنایی ،خانواده و سالمت جنسی ،مطالعات زنان گرایش

حقوق زن در اسالم بودهاند.

- -در سال  ،1395تعداد  35دانشگاه پیام نور ارائه دهندهی رشتههای مرتبط

با زنان و خانواده شامل :روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ،روانشناسی و
آموزش کودکان استثنایی ،زبان و ادبیات فارسی گرایش کودک و نوجوان،

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

مشاوره گرایش مشاوره خانواده ،مشاوره گرایش مشاوره مدرسه بودهاند.

- -در سال  ،1395در آزمون کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی تعداد  123مرکز

ارائه دهندهی رشتههای مرتبط با کودکان ،زنان و خانواده شامل :بهداشت
خانواده ،مطالعات خانواده ،آموزش و پرورش ابتدایی ،زبان و ادبیات فارسی
گرایش کودک و نوجوان ،علوم تربیتی  -آموزش و پرورش ابتدایی ،علوم

تربیتی  -آموزش و پرورش پیش دبستانی ،حقوق خانواده،روانشناسی خانواده
درمانی ،روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،مطالعات زنان و خانواده،

مطالعات زنان و خانواده در اسالم ،مشاوره مدرسه ،مشاوره خانواده بودهاند.
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دهندهی رشته روانشناسی و آموزش کودکان اشتثنایی بودهاند.

دانشگاه آزاد اسالمی

- -دانشگاه آزاد اسالمی در سال  1366و با هدف ارتقای علم و دانش و

توسعه آموزش دانشگاهی و با تکیه بر مشارکتهای مردمی تأسیس شده
است و تعداد دانشآموختگان زن دانشگاه آزاد اسالمی از بدو تأسیس

تاکنون  2439629نفر میباشد.

- -در حال حاضر  8585نفر از کارکنان واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد

اسالمی 351 ،نفر از کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی و  5نفر

از رؤسای واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی زنان میباشند.

1

- -از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی  7314نفر زن هستند.

2

 -در دانشگاه آزاد اسالمی تعداد  65تشکل دانشجویی زنان ،در  25استانکشور مشغول به فعالیت میباشند.

3

 -در حال حاضر تعداد  222دفتر مشاوره خانواده در دانشگاه آزاد اسالمیوجود دارد که تا کنون حدود  33021دانشجوی دختر به این دفاتر مراجعه
و از خدمات این دفاتر بهرهمند شدند.

4

 -از سال  1393تا  1396تعداد  24829وام دانشجویی ازدواج توسطدانشگاه آزاد اسالمی به دانشجویان پرداخت شده است.

5

- -آموزشکدههای سما دورههای دانشافزایی برای دانشگاهیان زن در موضوع

زنان و خانواده را برگزار مینماید .تاکنون  105دوره برای اساتید1114 ،

 -1گزارش دریافتی از دانشگاه آزاد اسالمی.
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
 -5همان.
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- -در سال  ،1395در آزمون دکترای دانشگاه آزاد اسالمی  3مرکز ارائه

دوره برای کارکنان و  1232دوره برای دانشجویان برگزار کرده است.

1

- -آموزشکدههای سما اقدام به برگزاری دورههای دانشافزایی برای

دانشگاهیان زن نموده است که تاکنون  1220دوره برای اساتید1011 ،
دوره برای کارکنان و  842دوره برای دانشجویان برگزار کرده است.

2

 -تعداد  129402داوطلب زن آزمون سراسری 382 ،نفر دانشجوی زنغیرایرانی پذیرفته شده 218 ،نفر دانشآموخته زن غیر ایرانی91482 ،

دانشآموخته زن 252 ،دانشآموخته زن در رشته مدیریت خانواده803 ،

دانشآموخته زن در رشته کودکیاری مربی کودک 120 ،زن عضو هیأت
علمی و  4آموزشکده و مراکز آموزشی خاص دختران آمار مرتبط به
آموزشکدههای سما در حوزه زن و خانواده میباشد.

3

 -تاکنون تعداد  54047دانشجوی دختر آموزشکدههای سما در مسابقاتقرآنی و فرهنگی شرکت کردهاند.

4

 -آموزشکدههای سما تاکنون تعداد  2811جلسات هماندیشی زنان درزمینههای قرآنی ،فرهنگی و هنری اساتید را برگزار کرده است.

5

 -تاکنون تعداد  23892دانشجوی دختر آموزشکدههای سما به مراکزمشاوره خانواده آموزشکده مراجعه و از خدمات آن بهره بردهاند.
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6

  -تاکنون  5503دانشجوی دختر آموزشکدههای سما در مسابقات،جشنوارههای علمی و پژوهشی شرکت کردهاند.

7

 -1گزارش دریافتی از دانشگاه آزاد اسالمی.
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
 -5همان .
 -6همان.
 -7همان.
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توسط آموزشکدههای سما برای زنان برگزار شده است.

8

 -تاکنون آموزشکدههای سما  357برگزیده زن در مسابقات و جشنوارههایعلمی و پژوهشی مرتبط با زنان داشته است.

9

 -تاکنون  54نفر از شرکت کنندگان آموزشکدههای سما در کنفرانسهایعلمی و پژوهشی در سطح بین الملل زنان بودهاند.

 96- -نفر از دانشجویان دختر آموزشکدههای سما جزء مخترعین بودهاند.

 -تاکنون  64همایش با موضوع زن و خانواده توسط آموزشکدههای سمابرگزار شده است.

 -تاکنون  8طرح پژوهشی با موضوع زن و خانواده در آموزشکدههای سماانجام شده است.

 -تاکنون  15نفر از اساتید زن در آموزشکدههای سما از فرصتهایمطالعاتی استفاده کردهاند.

بنیاد ملی نخبگان

- -تعداد بانوان برگزیده زن جایزه شهید تهرانی مقدم بنیاد ملی نخبگان در

مقطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد در سالهای 77 ،1395-1396

نفر بوده است.

10

- -تعداد بانوان برگزیده زن جایزه شهید احدی بنیاد ملی نخبگان در مقطع

دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد در سالهای  1395تا  34 ،1397نفر

بوده است.

11

 -8گزارش دریافتی از دانشگاه آزاد اسالمی.
 -9همان.
 -10گزارش دریافتی از مشاور امور بانوان بنیاد ملی نخبگان.
 -11همان.
47

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

- -تاکنون  423مسابقه و جشنواره علمی و پژوهشی در سطوح مختلف

 -تعداد بانوان بهرهمند جایزه شهید احدی بنیاد ملی نخبگان در مقطعدکتری تخصصی و کارشناسی ارشد در سالهای  1395تا 104 ،1397

نفر بوده است.

1

 -بر اساس آمار ارائه شده بنیاد ملی نخبگان ،تعداد کل بانوان جذب شده درمقطع دکتری تخصصی در سالهای  1395تا  65 ،1397نفر بوده است.

2

- -بر اساس آمار ارائه شده بنیاد ملی نخبگان تعداد بانوان جذب علمی در

مقطع دکتری تخصصی ،کارشناسی ارشد و کارشناسی در سالهای 1395

تا  164، 1397نفر بوده است.

3

 -تعداد بانوان برگزیده زن جایزه شهید چمران بنیاد ملی نخبگان در مقطعدکتری تخصصی ،در سالهای  1395تا  41 ،1397نفر بوده است.

4

 -تعداد بانوان بهرهمند جایزه شهید دکتر کاظم آشتیانی بنیاد ملی نخبگاندر مقطع دکتری در سال  28 ،1396- 1397نفر بوده است.

5

- -تعداد بانوان برگزیده المپیاد دانشآموزی نانو در مقطع پیشدانشگاهی،

نهم ،دهم ،یازدهم در سالهای  1394تا  12، 1396نفر بوده است ،که 2

مدال نقره و  10مدال برنز در این المپیاد کسب شده است.

6

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

 -تعداد بانوان برگزیده جشنواره بینالمللی خوارزمی در رشته نوآوری،پژوهشهای توسعهای در سالهای  2 ،1394- 1395نفر بوده که رتبه دوم
را به دست آوردهاند.

7

 -1گزارش دریافتی از مشاور امور بانوان بنیاد ملی نخبگان.
 -2همان
 -3همان.
 -4همان.
 -5همان.
 -6همان.
 -7همان.
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پژوهشهای بنیادی ،طرحهای توسعهای ،هنر ،علوم اجتماعی و روانشناسی،

کشاورزی و منابع طبیعی ،علوم زیستی و پزشکی ،مکاترونیک ،فیزیک و
نجوم ،هنر و معماری ،زبان و ادبیات فارسی ،برق و الکترونیک و نانو فنآوری

در سالهای  1394تا  49 ،1396نفر بوده است که  4نفر رتبه اول 19 ،نفر
رتبه دوم و  26نفر رتبه سوم کسب شده است.

1

- -تعداد بانوان برگزیده جشنواره رازی در رشتههای علوم بالینی و سالمت،

محققین ،علوم پایه پزشکی ،محققین پایه در سالهای  1396تا 4 ،1394
نفر بوده است ،که یک نفر رتبه اول ،یک نفر رتبه دوم و  2نفر رتبه سوم

کسب شده است.

2

 -تعداد بانوان برگزیده جشنواره شیخ بهایی در رشته طراحان کسب و کاردر سال  2 ،1396نفر بوده که رتبه سوم را کسب کردهاند.

3

 -تعداد بانوان برگزیده جشنواره فارابی در بخش بزرگسال  -جوان در سال 11 ،1395 -1396نفر بوده است.

4

- -تعداد بانوان مخترع برگزیده در سال 32 ،1395 -1396نفر بوده است.

5

 -تعداد بانوان مخترع شرکت کننده در جشنوارههای بنیاد ملی نخبگاندر بخش بزرگسال -جوان در سالهای  1395-1397در مجموع  182نفر

بوده است.

6

 -1گزارش دریافتی از مشاور امور بانوان بنیاد ملی نخبگان.
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
 -5همان.
 -6همان.
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- -تعداد بانوان برگزیده جشنواره جوان خوارزمی در رشتههای نوآوری،

 -تعداد بانوان مسابقه ربوکاپ دانشآموزی در سال  18 ، 1395-96نفربوده است.

1

 -در مسابقه ربوکاپ دانشجویی در سال  ،1395تعداد  2نفر از بانوان شرکتنمودهاند.

2

 -تعداد مشموالن زن جایزههای تحصیلی بنیاد ملی نخبگان از سالتحصیلی  1393-1394تا  1396-1397در مجموع  5450نفر بوده است.

3

مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران

 -در سال  1397تعداد بیش از  80هزار طلبه زن مروج شعائر اسالمی درکشور وجود دارند.

 -از سال  1392تا  1396در مجموع از  42227مدرک تحصیلی در حوزهعلمیه خواهران صادرشده که  1910مدرک در سطح یک 39166 ،مدرک
در سطح دو و  1151مدرک در سطح سه حوزه بوده است.

4

 -به منظور ایجاد بستر مناسب برای مهارتافزایی طالب خواهر مقاطععمومی و عالی ،تشکلهای پژوهشی طالب تحت عناوین کانونهای پژوهشی
در مدارس علمیه مقطع عمومی(سطح دو) ،انجمنهای پژوهشی (سطح سه)
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و هستههای پژوهشی برای فارغ التحصیالن این دو مقطع و نیز برای اساتید
راهاندازی شده است.

5

 -1گزارش دریافتی از مشاور امور بانوان بنیاد ملی نخبگان.
 -2همان.
 -3همان.
 -4گزارش دریافتی از مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران.
 -5همان.
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که  378واحد در مقطع عمومی و  58واحد در مقطع عالی و  6واحد در
مقطع تخصصی هستند .

1

 -طالب شاغل به تحصیل در سال  1397در مجموع در تمام مقاطع بهصورت حضوری  50675و به صورت نیمه حضوری  2454و به صورت

غیرحضوری  2828نفر می باشند .

2

 -اعزام مبلغات از سال  1383تا  1395به دانشگاه ها  16755نفر و بهمدارس آموزش و پرورش  78608نفر و به مجامع عمومی  228202نفر

و به ستاد اقامه نماز  421883نفر و به مراکز مختلف  744948نفر بوده
است .

3

- -تاسیس جامعه خیرین حوزههای علمیه خواهران در سراسر کشور .

4

 -در سال  1396از مجموع  1166نفر خواهران طلبه حافظان قرآن کریمو روایات  40نفر موفق به حفظ کل قرآن کریم 36 ،نفرموفق به حفظ 20

جزء 47 ،نفر موفق به حفظ  15جزء 369 ،نفر موفق به حفظ  10جزء و

 674نفر موفق به حفظ موضوعی (آیات و روایات) شدهاند.

5

 -طی سالهای  1392 -1396از مجموع  42308نفر خواهران شرکتکنندهدر جشنواره سراسری قرآن و عترت 20559نفردر رشته قرائت قرآن کریم،

 5775نفر در رشته حفظ موضوعی 2523 ،نفر در رشته حفظ ترتیبی،

 12417نفر در رشته تفسیر قرآن کریم و  1034نفر در رشته ادبی،هنری و
آثار پژوهشی ،داوطلب و شرکت کننده بودهاند.

6

-1گزارش دریافتی از مدیریت حوزههای علمیه خواهران.
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
 -5همان.
 -6همان.
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- -تعداد کل مدارس علمیه خواهران تا سال  1397حدود  442واحد است

 -طی سالهای  1392 -1396در مسابقه حفظ موضوعی قرآن و نهجالبالغهدر نهایت  50نفر از خواهران برگزیده نهایی کشوری بودهاند.

1

 -طی سالهای  1392 -1396در نهایت  74نفر برگزیده نهایی کشوریمسابقه تفسیر قرآن کریم بودهاند.

2

- -در مجموع  29360پایان نامه انجام شده است که از این میان27694 ،

پایان نامههای (سطح دو) 1660 ،پایاننامهها (سطح سه) و  6رسال ه علمی
(سطح چهار) بوده است.

3

 -در مجموع از  71آثار قرآنی (سرمه سعادت) منتشرشده 33 ،اثر متعلق بهسال  17 ،1394اثر متعلق به سال  1395و  21اثر متعلق به سال 1396

بوده است.

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

4

 -1گزارش دریافتی از مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران.
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
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 .2بهداشت و سالمت

اقدامات و فعالیتها
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

 -تصویب قوانین حوزه بهداشت و سالمت نظیر :تصویب ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻂﺒﺎقاﻣﻮراداري و ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮع ،تصویب قانون ترویج

تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی ،تصویب قانون
سقط درمانی با مالحظات شرعی ،تصویب آیین نامه تأسیس مرکز مشاوره و

ارائه خدمات مامایی ،تصویب قانون تنظیم خانواده ،تصویب نقشه مهندسی

فرهنگی -راهبرد کالن  :4جلوگيري از كاهش نرخ باروري كل و ارتقاي

آن متناسب با آموزههاي اسالمي ،تصویب سیاستهای کلی«جمعیت»،
تدوین برنامههای استراتژیک کنترل  HIVو ایدز ،تدوين برنامههاي كنترل

و كاهش بيماريهاي واگير مقاربتي HIV، S.T.D، H.P.V؛

- -جمعیت :انجام خدمات تنظیم خانواده بعد از تصویب قانون آن در سال

 1372و انجام خدمات افزایش نرخ باروری پس از تصویب سیاستهای
جلوگیری از کاهش نرخ باروری؛

- -کاهـش نابـاروری :تدویـن بسـته خدمتـی نابـاروری و توجه بـه درمان

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

نابـاروری ،توسـعه مراکز جدید درمـان ناباروری به ویـژه در مناطق محروم
و پوشـش درمـان نابـاروری بـا تعرفـه دولتـی برای اقشـار محـروم ،تجهیز

مراکـز درمـان نابـاروری ،تدوین اسـتاندارد خدمات پیشـگیری و غربالگری

نابـاروری و مشـاوره فرزنـدآوری بـرای زوجین تـک فرزند و بـدون فرزند؛

 -سالمت مادران  :توجه به امنیت تغذیه مادران باردار از طریق اجرایبرنامه کشوری مراقبت از مرگ مادری با هدف کاهش مرگ و میر مادران،

اجرای برنامه مراقبتهای دوران بارداری و توزیع مکملهای آهن ،ویتامین

 Dو اسیدفولیک و مولتیویتامین مینرال ،پوشش حمایت تغذیهای،
آموزشی و مشاوره تغذیه برای مادران باردار و شیرده مبتال به سوء تغذیه در
54

تست سریع  HIVاز مادران مشکوک ،ترویج زایمان طبیعی و ایمن ،ایجاد
واحدهای تسهیالت زایمانی به ویژه در مراکز بهداشتی مناطق روستایی،

تأسیس بیمارستانهای دوستدار مادر ،پیشگیری از زایمانهای پرخطر،

اجرای برنامه زایمان بیدرد در برخی بیمارستانها ،اجرای برنامه کاهش
سزارین ،آموزش خودمراقبتی دوران بارداری ،برگزاری کالسهای آمادگی

جسمانی زایمان برای مادران باردار در مراکز درمانی و بیمارستانهای

دولتی و خصوصی و همکاری با فدراسیونهای همگانی پزشکی و ورزش در

ترویج تحرک بدنی مادران باردار و ارائه خدمات اورژانس مامایی با تربیت
افراد دوره دیده؛

- -سالمت نوزادان :توجه به سالمت نوزادان از طریق ایجاد مراکز مشاوره

و ژنتیک قبل از ازدواج ،غربالگری جنین نسبت به ناهنجاریها و غربالگری

بیماری کم کاری تیروئید نوزادان ،تأسیس بیمارستانهای دوستدار کودک،

ترویج برنامه تغذیه با شیر مادر و نیز تاسیس انجمنهای علمی پزشکی
جهت سالمت جنین و نوزاد زیرنظر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

پزشکی شامل  :انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران ،انجمن علمی ترویج

تغذیه با شیرمادر ایران ،انجمن علمی تشخیص و درمان جنین ،انجمن

علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران؛

- -سالمت کودکان  :توجه به سالمت کودکان و کاهش مرگ و میر کودکان

زیر  5سال از طریق برنامه مشارکتی -حمایتی بهبود تغذیه کودکان زیر 6
سال ،پوشش واکسیناسیون ،ایجاد مراکز مشاوره تغذیه کودک ،اجرای نظام

کشوری مراقبت کودکان  1 - 59ماهه؛

 -سالمت اجتماعی دختران نوجوان :توجه به سالمت اجتماعی دختراننوجوان از طریق نظام مراقبت سالمت جوانان ،آموزش دوران بلوغ به
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مناطق محروم روستایی ،اجرای برنامه واکسیناسیون دوران بارداری ،اجرای

دختران و والدین ،اجرای برنامه آموزش مهارتهای زندگی و فرزندپروری،

توجه به فرزندآوری سالم از طریق مشاورههای قبل از ازدواج در مناطق

کمتر برخوردار؛

 -سالمت دختران دانش آموز :توجه به سالمت دانشآموزان دختر با توزیعمکمل ویتامین D؛

 -سالمت زنان :اجرای برنامه کشوری غربالگری سرطان سینه و رحم زنانبا همکاری دانشگاههای علوم پزشکی و اجرای غربالگری و طرح شاخص
سالمت و بهداشت برای بانوان روستایی و عشایری و در مناطق محروم،

اجراي طرح غربالگري سالمت زنان سرپرست خانوار با همکاری کمیته امداد
امام خمینی (ره) ،اجرای طرح غربالگری سالمت بانوان فرهنگی ،غربالگری

بیماریهای زنان و آموزش خودمراقبتی در مناطق محروم کشور؛

 -سالمت زنان سالمند  :توجه به سالمت گروه زنان سالمند از طریق تهیهپروتکل سالمت زنان در دوران یائسگی و ارزیابی اختالالت عملکرد جنسی

و عوارض یائسگی؛

- -سالمت جنسی زوجین  :توجه به سالمت جنسی زوجین با تأسیس

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

کلینیکهای سالمت جنسی خانواده؛

 -خدمات مامایی  :توجه به رشته مامایی و خدمات مامایی در راستایسیاستهای افزایش جمعیت از طریق استفاده از ضوابط شرعی و فرصتهای
فقهی و شرعی در زمینه درمان ناباروری ،اجباریشدن گذراندن طرح نیروی
انسانی ماماها ،ارتقای رشته مامایی تا مقطع دکتری ،احیای آموزش بالینی

مامایی ،تأسیس مراکز مشاوره و خدمات مامایی ،گسترش انواع روشهای

درمان ناباروری در کشور و پوشش یارانه هزینههای تشخیصی -درمانی

ناباروری و ورود صنعت بیمه به پوشش بیمه ناباروری؛

56

1386درتهران افتتاح شد و هماكنون بیمارستانهای ویژه زنان شامل
رویینتن آرش ،میرزا كوچكخان ،حضرت زینب (س) ،مهدیه و نجمیه در
پایتخت به بیماران زن خدمترسانی میكنند و در برخی استانها از جمله
یزد نیز این بیمارستانها فعال شدهاند.

- -مشاور امور زنان و خانواده :انتصاب مشاور امور بانوان و خانواده در وزارت

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی با هدف

ارتقاء توان علمی دانشجویان دختر در دانشگاههای علوم پزشکی و کارکنان
زن این وزارتخانه و ارتقای سطح سالمت زنان جامعه از 1372تاکنون؛

وزارت آموزش و پرورش

 -توجه ویژه به سالمت دختران دانشآموز از طریق تأسیس اداره کل تربیتبدنی دختران ،طرح سالمت بلوغ دختران ،تربیت پیامآوران سالمت برای

دختران دانشآموز عشایر و طرحهای اهدای بستههای بهداشتی خاص

دختران به ویژه در مناطق محروم و طرح ارائه مکملهای غذایی ویتامین

 Dو آهن.

وزارت ورزش و جوانان (ورزش بانوان)

 -تصویب سیاستهای فرهنگی اجتماعی ورزش بانوان (مصوبه شورای عالیانقالب فرهنگی )1375؛

 -ایجاد تغییر و تحوالت اساسی در ورزش بانوان با تفکیک باشگاهها و مراکزورزشی بانوان و ایجاد تشکیالت خاص ورزش بانوان در سازمان تربیت بدنی
و ارتقای آن از مدیریت ورزش بانوان تا سطح معاونت ورزش بانوان در وزارت

ورزش و جوانان و تأسیس انجمنهای ورزشی بانوان کشور؛
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- -بیمارستانهای ویژه زنان :اولین بیمارستان ویژه زنان در بهمن سال

 -ارائه الگوی شایسته از ورزش زنان مسلمان به جوامع اسالمی و جهان ازطریق تأسیس شورای همبستگی ورزشی بانوان کشورهای اسالمی در سال

 1370و برگزاری بازیهای همبستگی بانوان کشورهای اسالمی؛

 -توسعه فرهنگ حجاب و عفاف و فرهنگ اسالمی  -ایرانی در ورزش بانوانبا سازماندهی لباس تیمهای ملی بانوان در  35رشته ورزشی و تصویب فرم
لباس مناسب آنها؛

 -مشارکت هر چه بیشتر بانوان در رشتههای مختلف ورزشی و توجه بهورزش قهرمانی و کسب مدالهای طال و نقره و کسب امتیاز در مسابقات

بینالمللی توسط زنان ورزشکار کشور.

 -توجه به ورزش بانوان معلول با تأسیس انجمنهای ورزشهای معلولینو نابینایان در سال  1365و مشارکت بانوان ورزشکار معلول در مسابقات
جهانی؛

 -توسعه فرهنگ ورزش همگانی در بین بانوان و خانوادهها از طریق همایشپیادهروی خانوادگی و تشکیل کمیته ورزش خانواده و برگزاری دورههای
خاص طرح ورزش در منزل برای بانوان؛

 -توجه به سالمت مادران باردار از طریق طرح ورزش مادران در فدراسیونکارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

ورزش و تشکیل انجمن ورزش مادران؛

 -توسعه فرهنگ ورزش در بین زنان و دختران روستایی از طریق اجرایجشنوارههای فرهنگی  -ورزشی «دا» ویژه زنان و دختران روستایی و طرح
بازیهای بومی و محلی در روستاها؛

58

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

- -رشد سالمت خانوادهها در پی ایجاد زیرساختهای پوشش  100درصدی

واکسیناسیون درکشور از مهم ترین دستاوردهای حوزه سالمت در ایران
است .به عنوان مثال با همت بسیجیان و اجرای طرح ملی واکسیناسیون

فلج اطفال با پوشش  95درصدی ،این بیماری از کشور ریشهکن شده است.

- -کاهش آمار مرگ و میر نوزادان زیر یک ماه در کشور ،چنان که طبق آمار

این رقم از  80تا  100در هزار در قبل از انقالب به  9/5در هزار رسیده است.1

  -براساس گزارشهای منتشر شده ،میزان مرگ كودكان زیر پنج سال از 222در هزار تولد در سال  ، 1349به  36/4در هزار تولد زنده در سال  1379كاهش
یافته است .2این شاخص در سال  ،1395به  11/24رسیده است .یعنی به ازای

هر  1000تولد زندهی ثبت شده در سال  ،1395کم و بیش  11رویداد مرگ
زیر پنج سال به ثبت رسیده است .میزان مرگ کودکان زیر پنج سال برای

پسران  10/32و برای دختران  12/22به ازای هر هزار تولد زنده است.3

- -نسبت مرگ مادران به علت عوارض بارداری و زایمان به مرگ زنان در

سنین باروری در سال  1375حدود  4/1درصد بوده که در سال  1390به

 1/5درصد رسیده است.4

 -توسعۀ سالمت خانوادهها در پی توسعۀ روزافزون بیمارستانها و ایجادبیمارستانهای مخصوص بانوان در کشور ،بهطوری که تعداد شهرهای

 -1چله انقالب ،گزارش  31نشست شنبههای انقالب از فروردین الی آبان .1397
 -2خسروي ،اردشیر و همکاران  .شاخصهاي سیماي سالمت در جمهوري اسالمی ایران .خرداد
 .1388نشر معاونت سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
 -3سالنامه آمارهای جمعیتی  .1395سازمان ثبت احوال کشور(سال  ،13شماره  ،13شمارگان:
 ،)1700تابستان .1396
 -4گزارش وضعیت زنان و خانواده در آیینه آمار طی سالهای1390-95به نقل از وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی.
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« گزارشهای آماری »

دارای بیمارستان از  37درصد در سال  1357هماکنون به بیش از 97
درصد رسیده است(احداث سالیانه  14بیمارستان).1

 -بهبود سالمت خانوادهها در پی ایجاد اولین بیمارستانهای هستهای ودستیابی به پزشکی هستهای ،تولید و صادرات انواع رادیوداروها ،توسعۀ
زیرساختهای صنعت داروسازی و تولید  95درصد داروی مورد نیاز در

کشور بعد از انقالب اسالمی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در حوزه
سالمت است.

 -شاخص اميد به زندگي در بدو تولد در ایران بر اساس آخرين نتايجسرشماري عمومي نفوس و مسكن  1395براي مردان  72/5سال و براي

زنان 75/5سال است .این در حالی است که آمار بانک جهانی نشان میدهد

در سال  1355مردم ایران به طور متوسط تنها  55سال عمر میکردند.

جایگاه ایران در سن امید به زندگی در  4دهۀ گذشته از  142به  63در بین
کشورهای دنیا صعود کرده است و بر اساس گزارشات بینالمللی در شاخص

رشد سن امید به زندگی ،ایران رتبۀ هفتم جهان را دارد.2

- -ایران رتبه  4دنیا در درمان ناباروری را با دارا بودن مراکز مجهز در تراز

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

جهانی نظیر رویان به خود اختصاص داده است.3

 -امروزه بیش از  200هزار گردشگر سالمت ،ساالنه از سراسر دنیا جهتدرمان به ایران مراجعه میکنند که تعداد قابل توجهی از آنها برای درمان

ناباروری سفر میکنند.4

 -1چله انقالب ،گزارش  31نشست شنبههای انقالب از فروردین الی آبان .1397
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
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و  26هزار و  975نفر مامای پروانهدار در کشور وجود دارد.1

 -در حال حاضر تعداد کارشناسان مامایی  44هزار و  601نفر ،کارشناسارشد  5هزار نفر و دکتری بهداشت باروری 500نفر هستند و تعداد افرادی

که برای دفاتر کاری این رشته مجوز گرفتهاند ،حدود  20هزار نفر اعالم

شده است.2

- -در حال حاضر  40دانشگاه از  45دانشگاه علوم پزشکی کشور بیمارستان

دوستدار کودک شدهاند و  ۱۹۰۰اتاق تک نفره زایمان در سطح کشور
وجود دارد که تعداد آنها درهر بیمارستان متناسب با شرایط بیمارستانها
و میانگین مراجعات ساخته شده است و بیش از  97درصد زایمانها در

بیمارستان انجام میشود.3

- -تعداد زنان فوق تخصص در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 -درمانی کشور در سه دهه اخیر طی سالهای -1375،1375-1385

 1355-1365،1365به ترتیب از سال 1355عبارتاز 33 ،10 :و 121
نفر بوده است 4و در سال  1397تعداد پزشکان فوق تخصص زن شاغل در
وزارت بهداشت و سازمانهای وابسته  191نفر میباشد.

5

 -در سال  1397تعداد  73107پرستار زن و  3422بهیار زن در کشوروجود دارد.

6

- -تعداد زنان متخصص در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

درمانی کشور در سه دهه اخیر طی سالهای -1375،1375-1385

 -1گزارش دریافتی از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
 -2همان.
 -3همان.
 -4شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده .http://zn.farhangoelm.ir
 -5گزارش دریافتی از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
 -6همان.
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- -در حال حاضر تعداد  45هزار و  106نفر مامای دارای شماره نظام پزشکی

 1355-1365،1365به ترتیب از سال  1355عبارتاز 2304 ،597 :و

 4210نفر بوده است 1و در سال  1397تعداد پزشکان متخصص زن شاغل
در وزارت بهداشت و سازمانهای وابسته  3106نفر میباشد که از این

میان  202نفر متخصص بیهوشی 179 ،نفر متخصص رادیولوژی587 ،
نفر متخصص زنان و زايمان  121،نفر متخصص پزشكي -اطفال148 ،

نفر متخصص روانپزشکی 274 ،نفر متخصص بيماريهاي داخلي103 ،

نفر متخصص جراحیهای عمومی 135 ،نفر متخصص قلب و عروق115 ،

نفر متخصص پزشکی  -داخلی 139،نفر متخصص طب اورژانس 114 ،نفر

متخصص بيماريهاي قلب و عروق بوده و بقیه در سایر رشتههای پزشکی
مشغول به فعالیت میباشند.

2

- -در سال  1397تعداد سایر پزشکان زن شاغل در وزارت بهداشت و

سازمانهای وابسته  10089نفر میباشد که در رشتههای مختلف نظیر
علوم آزمايشگاهي ،داروسازي ،دندانپزشكي و ...مشغول به فعالیت میباشند.

3

 -در سال  1397در مجموع  438نیروی انسانی زن در واحدهای توانبخشیمشغول به فعالیت میباشند.

4

 -در سال  1397در مجموع  1832نیروی انسانی زن در واحدهایپرتونگاری مشغول به فعالیت میباشند.

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

5

 -در سال  1397در مجموع  7255نیروی انسانی زن در واحدهایآزمایشگاهی کشور مشغول به فعالیت میباشند.

6

 -1شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانوادهhttp://zn.farhangoelm.ir

 -2گزارش دریافتی از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
 -3همان.
 -4همان.
 -5همان.
 -6همان.
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کشور مشغول به فعالیت میباشند.

1

 -در سال  1397در مجموع  7661هیأت علمی زن در دانشگاههای علومپزشکی مشغول به فعالیت میباشند.

2

 -در سال  1397در مجموع  8646تعداد کارکنان آموزشی زن دردانشگاههای علوم پزشکی مشغول به فعالیت میباشند.

3

وزارت ورزش و جوانان (ورزش بانوان )

 -در سال  1392تعداد جمعیت بانوان ورزشکار سازمان یافته885515بوده است که این رقم در  6ماهه اول سال  1397به  737694افزایش

یافته است.

4

 - -در سال  1392تعداد باشگاههای ورزشی فعال در بخش بانوان 8000

بوده است .در سال  1395این رقم به  12000و در سال  1396به 12620
افزایش یافته است.

5

  -مدالهای کسب شده توسط بانوان ورزشکار در سال  ،1392تعداد 311مدال ،در سال  ،1393تعداد  217مدال ،در سال  ،1394تعداد  350مدال،

در سال  ،1395تعداد  336مدال و در سال  ،1396تعداد  798مدال بوده
است؛ یعنی روند کسب دریافت مدال با گذر زمان افزایش قابل توجهی

داشته است.

6

 -1گزارش دریافتی از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
 -2همان.
 -3همان.
 -4گزارش دریافتی از وزارت ورزش و جوانان.
 -5همان.
 -6همان.
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- -در حال حاضر در مجموع  1272نیروی انسانی زن در مراکز اورژانس

 - -تعداد مدالهای کسب شده در مسابقات بین المللی در سال 52 ،1392

مدال ،در سال  80 ،1393مدال ،در سال  72 ،1394مدال ،در سال ،1395

 117مدال و در سال  358 ،1396مدال بوده است .یعنی روند کسب
دریافت مدال در مسابقات بین المللی با گذر زمان افزایش قابل توجهی

داشته است.

1

  -تعداد مدالهای کسب شده در مسابقات قهرمانی جهان در سال ،1392 101مدال ،در سال  25 ،1393مدال ،در سال  87 ،1394مدال ،در سال

 75 ،1395مدال و در سال  171 ،1396مدال بوده است .یعنی روند کسب

دریافت مدال در مسابقات قهرمانی جهان با گذر زمان افزایش قابل توجهی

داشته است.

2

 -تعداد مدالهای کسب شده در مسابقات قهرمانی آسیا در سال ،1392 106مدال ،در سال  67 ،1393مدال ،در سال  165 ،1394مدال ،در سال

 139 ،1395مدال و در سال  191 ،1396مدال بوده است .یعنی روند

کسب دریافت مدال در مسابقات قهرمانی آسیا با گذر زمان افزایش قابل

توجهای داشته است.

3
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 -تعداد بانوان عضو در مجامع بینالمللی ورزش در سال  23 ،1392نفر ،درسال  38 ،1393نفر ،در سال  44 ،1394نفر ،در سال  49 ،1395نفر ،در

سال  47 ،1396نفر و در سال  53 ،1397نفر بوده است.

4

- -در سال  2010بانوان ایرانی در بازیهای آسیایی موفق به کسب  1مدال

طال 4 ،مدال نقره و  9مدال برنز شدهاند .در سال  2014در بازیهای

آسیایی موفق به کسب  2مدال طال 7 ،مدال نقره و  7مدال برنز شدهاند و
 -1گزارش دریافتی از وزارت ورزش و جوانان.
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
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نقره و  7مدال برنز شدهاند.

1

 -در سال  2010جایگاه بانوان ایرانی ،در بازیهای پاراآسیایی ،چهارم بودهاست و موفق به کسب  3مدال طال 4 ،مدال نقره و  8مدال برنز شدهاند .در

سال  2014جایگاه بانوان ایرانی در بازیهای پاراآسیایی ،چهارم بوده است و

موفق به کسب  4مدال طال 10 ،مدال نقره و  8مدال برنز شدهاند و در سال

 2018جایگاه بانوان ایرانی در بازیهای پاراآسیایی ،سوم بوده است و موفق
به کسب  14مدال طال16 ،مدال نقره و  13مدال برنز شدهاند.

2

 -در مسابقات المپیک پس از پیروزی انقالب اسالمی ،بانوان ورزشکار درسالهای  2004 ، 2000 ،1996یک سهمیه در رشته ورزشی تیراندازی ،در

سال  2008سه سهمیه در رشتههای ورزشی قايقراني ،تيراندازي با كمان،

تكواندو و در سال  ،2012هشت سهمیه در رشتههای ورزشی تيراندازي،

تكواندو ،دووميداني ،تنيس روي ميز ،قايقراني ،تيراندازي با كمان و در سال

 ،2016نه سهمیه در رشتههای ورزشی تيراندازي ،دووميداني تيراندازي با
كمان ،تنيس روي ميز ،تكواندو و قايقراني داشتهاند.

3

- -در مسابقات پارا المپیک پس از پیروزی انقالب اسالمی بانوان ورزشکار در

سال  1992چهار سهمیه در رشته ورزشی تنيس روي ميز ،در سال 1996

دو سهمیه در رشته تيراندازي ،در سال  ،2000چهار سهمیه در رشتههای

ورزشی دووميداني -تيراندازي ،در سال  ،2004شش سهمیه در رشتههای

ورزشی دووميداني -تيراندازي ،در سال  ،2008چهار سهمیه در رشتههای

ورزشی دووميداني ،تنيس روي ميز ،تيراندازي ،در سال  2012هفت سهمیه
 -1گزارش دریافتی از وزارت ورزش و جوانان.
 -2همان.
 -3همان.
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در سال  2018در بازیهای آسیایی موفق به کسب  1مدال طال10 ،مدال

در رشتههای ورزشی دووميداني ،تيراندازي با كمان ،تيراندازي ،در سال

 ،2016بیست و دو سهمیه در رشتههای ورزشی تيراندازي ،قايقراني،
تيراندازي با كمان ،دووميداني ،واليبال نشسته داشتهاند که در نهایت در
سال  2000یک مدال برنز ،در سال  2004یک مدال برنز و در سال 2012
یک مدال طال و دو مدال برنز کسب شده است.

1

 -در سال  1397در حوزه مدیریت ورزش 25 ،زن مدیر پایه 17 ،زن مدیرمیانی و  2زن در رده مدیران عالی مشغول به فعالیت بودهاند.
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2

 -1گزارش دریافتی از وزارت ورزش و جوانان.
 -2همان.
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مدالهای کسب شده ورزشکاران زن
جانباز و معلول
-

-

 230856نفر

 76952نفر

 -1گزارش دریافتی از وزارت ورزش و جوانان (معاونت ورزش جوانان).

3

2

کمتر از
 2500نفر

کمتر از
 1000نفر

تعداد ورزشکاران زن ورزش همگانی

1

تعداد ورزشکاران زن ورزش قهرمانی

شاخصهای عملیاتی

قبل از
انقالب
اسالمی

دهه اول انقالب
()1367-1358

 7مدال بین المللی

 850000نفر

 300000نفر

دهه دوم انقالب
()1377-1368

 69مدال بین المللی

 3500000نفر

 243مدال بین المللی

 1400000نفر

 6670600نفر

 700000نفر

دهه سوم انقالب
()1387 -1378

1

دهه چهارم انقالب
()1397 -1388

جدول وضعیت شاخصهای ورزش بانوان به تفکیک دهه اول تا چهارم انقالب
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ردیف

67

6

5

4

تعداد سهمیههای کسب شده بانوان در
المپیک و پاراالمپیک

تعداد مدالهای کسب شده زنان در
مسابقات بین المللی

تعداد حضور بانوان در مسابقات بین
المللی

شاخصهای عملیاتی

-

بدون حضور زنان
بدلیل صیانت از
ارزشهای فرهنگی

رایزنیهای
دیپلماتیک با
فدراسیونهای جهانی
به منظور حضور
بانوان ایران با حجاب
اسالمی در مسابقات
بین المللی ورزشی

6سهمیه پارا 1 /
سهمیه المپیک

بدون مدال در
بازیهای آسیایی/
 207مدال دو دوره
بازیهای اسالمی
زنان  207 /مدال بین
المللی طی ده سال

اولین حضور با
حجاب اسالمی در
رشته تیر اندازی
 1990آسیایی پکن
 4 /بار

 5سهمیه
المپیک

 5مدال

 6بار

قبل از
انقالب
اسالمی

دهه اول انقالب
()1367-1358

دهه دوم انقالب
()1377-1368

 14سهمیه پارا5 /
سهمیه المپیک

 5مدال  2دوره
بازیهای آسیایی/
 290مدال دو دوره
بازیهای اسالمی زنان/
 141مدال بین المللی
طی ده سال

29سهمیه پارا17 /
سهمیه المپیک

بیش از  10000سفر
ورزشی طی ده سال

 47مدال  3دوره
بازیهای آسیایی/
نخستین مدال المپیک/
 3418مدال بین المللی
طی ده سال

بیش از  9000سفر
ورزشی طی ده سال

دهه سوم انقالب
()1387 -1378

دهه چهارم انقالب
()1397 -1388
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ردیف

68

10

9

تصدی گری مدیریت زنان در
سازمانهای ورزشی

تعداد باشگاههای ورزشی ویژه زنان

تعداد اماکن ورزشی ویژه زنان

8

7

تعداد زنان دارای کرسیهای بین المللی
ورزشی

شاخصهای عملیاتی
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ردیف

0

0

-

بدون کرسی

قبل از
انقالب
اسالمی

-

-

 52نفر

بدون کرسی

دهه اول انقالب
()1367-1358

 95باشگاه

-

 90نفر

 6نفر

دهه دوم انقالب
()1377-1368

 2200باشگاه

 158سالن ورزشی

 420نفر

 15نفر

دهه سوم انقالب
()1387 -1378

 3520باشگاه

 440سالن ورزشی

 728نفر

 52نفر

دهه چهارم انقالب
()1397 -1388
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12

11

سطح تشکیالت سازمانی و اداری
ورزش زنان

تعدا باشگاههای ورزشی دو منظوره
(زنان -مردان)

شاخصهای عملیاتی

بدون تشکیالت

 10باشگاه

قبل از
انقالب
اسالمی

تشکیل کمیته ورزش
زنان /ارتقا به مدیریت
ورزش زنان /تشکیل
انجمنهای ورزشی
بانوان در  48رشته

 653باشگاه

دهه اول انقالب
()1367-1358

ارتقاء مدیریت
ورزش بانوان به اداره
کل /ارتقاء به معاونت
ورزش بانوان سازمان
تربیت بدنی /تشکیل
نخستین فدراسیون
اسالمی بین المللی
ورزش زنان در ایران
()1990

 3725باشگاه

تشکیل اداره کل
تربیت بدنی دختران
در آموزش و پرورش/
ادغام ادارات ورزش
بانوان در سازمان
تربیت بدنی و آموزش
و پرورش /ادغام
انجمنهای ورزشی
بانوان در فدراسیونها و
انتصاب روسای انجمنها
بعه عنوان نایب رئیس
بانوان فدراسیونها

 5285باشگاه

احیای معاونت ورزش
بانوان در وزارت
ورزش  /ارتقای رئیس
گروه بانوان استانهای
کشور به معاون مدیر
کل /انتصاب مدیران
کل زن در استانهای
کشور /انتخاب رئیس
فدراسیون زن در
مجامع ورزشی

 9010باشگاه

دهه دوم انقالب
()1377-1368

دهه سوم انقالب
()1387 -1378

دهه چهارم انقالب
()1397 -1388
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ردیف
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17

16
تعداد داوران زن ورزشی ( ملی  /بین
المللی )

تعداد رشتههای ورزشی زنان

تعداد خانههای ورزش روستایی
احداث و تجهیز شده

تعداد مربیان زن ورزشی

15

14

13

درصد اعتبارات تخصیص یافته به
ورزش زنان

شاخصهای عملیاتی
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ردیف

7

9

 7رشته

-

کمتر از 5
درصد

قبل از
انقالب
اسالمی

 526نفر

 365نفر

 10رشته

-

کمتر از  20درصد

دهه اول انقالب
()1367-1358

 8297نفر

 15016نفر

 28رشته

 70باب

کمتر از  30درصد

دهه دوم انقالب
()1377-1368

 65424نفر

 95211نفر

 42رشته

 2491باب

45000

 723000نفر

 49رشته

 %50اختصاص
اعتبارات ورزش
همگانی و فرهنگی،
حداقل  %30اعتبارات
ورزش قهرمانی
بر اساس آمایش،
و  %100اعتبارات
ورزش بانوان به
ورزش زنان

 5500باب

کمتر از  30درصد

دهه سوم انقالب
()1387 -1378

دهه چهارم انقالب
()1397 -1388
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دانشگاه آزاد اسالمی

 -هر سال دانشگاه آزاد اسالمی برای دانشجویان دختر رویدادهای ورزشیرا در سه سطح درون واحدی ،استانی و کشوری در رشتههای مختلف

برنامهریزی مینماید .شایان ذکر است در هر سال بیش از  90/000دانشجوی

دختر دانشگاه آزاد اسالمی در مسابقات قهرمانی و همگانی حضور دارند.

1

 -تاکنون تعداد  9050دانشجوی دختر آموزشکدههای سما وابسته بهدانشگاه آزاد اسالمی در فعالیتهای ورزشی ویژه بانوان در دانشگاهها حضور

داشتهاند و تعداد  756قهرمان ورزشی داشتهاند.
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2

 -1گزارش دریافتی از دانشگاه آزاد اسالمی.
 -2همان.
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 .3حمایت اجتماعی

اقدامات و فعالیتها
کمیته امداد امام خمینی (ره)

 -تأسیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال  1358با هدف رسیدگیبه وضعیت معیشت محرومان و نیازمندان و امدادرسانی و حمایت از

خانوادههای نیازمند با رعایت کرامت انسانی و عزت نفس آنان؛

 -اجرای طرح حمایت از خانوادههای نیازمند روستایی در قالب طرح شهیدرجایی(ره) و حمایت از سالمندان باالی  60سال در مناطق روستایی و

عشایری در قالب ارائه کمک معیشت ،پرداخت وام قرض الحسنه ،مساعدت
موردی ،تسهیالت سربازی به فرزندان ،پرداخت شهریه دانشجویی ،کمک

هزینه اجاره بهای مسکن ،تأمین لوازم ضروری زندگی ،کمک هزینه تحصیلی

و لوازم تحصیلی به فرزندان؛

 -حمایت از خانواده زندانیان جرائم غیرعمد و جلوگیری از فروپاشی کانونخانواده و مساعدتهای مالی موردی و پرداخت کمک معیشت ،پوشش
بیمهای تا زمان زندانی بودن سرپرست خانوار ،تأمین لوازم ضروری زندگی،

کمک هزینه تحصیلی ،کمکهای علمی و تحصیلی و تمهیدات مؤثر جهت

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

پیشگیری از طالق در میان خانواده زندانیان؛

 -اجرای طرح حضرت زینب(س) برای اشتغال زنان سرپرست خانوارروستایی و دریافت تسهیالت از بانک کشاورزی؛

 -اجرای طرح جشن عاطفهها در آستانه بازگشایی مدارس و کمک بهدانش آموزان نیازمند و جمعآوری هدایا و کمکهای مردمی و توزیع بین

محرومان؛

 -اجرای طرح جشن رمضان در آستانه این ماه مبارک با هدف بسط نوعدوستی و کمک به نیازمندان و گرهگشایی از مشکالت محرومان؛
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سرپرست ناتوان و خانوادههای دارای بیمار صعب العالج و زنان سرپرست

خانوار؛

 -اجرای طرح اکرام ایتام از سال  1378با هدف حمایت از کودکان یتیم وتأمین نیازمندیهای آنان از نظر معیشتی ،تحصیلی ،درمانی و...

 -اجرای طرح همسفره به منظور تأمین نیاز غذایی کودکان نیازمند زیر 6سال که والدین توانایی مالی ندارند با پرداخت نقدی و سبدی؛

 -اجرای طرح مددجو جهت حمایت و توانمندسازی و خودکفایی نیازمندیزنان سرپرست خانوار و خودسرپرست نیازمند و خانوادههای دارای سرپرست
از کارافتاده و سالمند و بیبضاعت و تأمین نیازهای معیشتی ،درمانی،
تحصیلی و ...آنها؛

 -اجرای طرح تهیه جهیزیه و کمک هزینه ازدواج برای جوانان نیازمندو اخیرا ً برای بانوان سرپرست خانوار در صورت ازدواج مجدد ،به همراه
تشویقهای فرهنگی و مشاورهای و اقتصادی و کمک هزینه ازدواج به پسران

نیازمند به همراه خدمات مشاورهای ازدواج؛

 -اجرای طرح مفتاح الجنه و بازدید از منزل مددجویان به همراه مسئوالنو اعطای کمکهای نقدی و غیرنقدی؛

 -اجرای طرح جشن گلریزان و حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد نیازمندجهت پرداخت دیه و آزادی آنها در راستای کمک به خانواده زندانیان؛

 -اجرای طرح احسان حسینی در ماه محرم با بهرهمندی از طرفیت مساجد،تکایا و هیئتهای مذهبی و نذورات جهت نیازمندان؛

 -اجرای طرح قربانگاه ابراهیمی در روز عید قربان و ذبح گوسفند در مراکزخیریه و بستهبندی و توزیع بین نیازمندان؛
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- -اجرای طرح محسنین از سال  1390با هدف حمایت از کودکان دارای

 -اجرای طرح برکت به صورت برداشت از حقوق ماهیانه کارمند در صورتاجازه مکتوب و واریز به کمیته امداد امام خمینی(ره) و رسیدگی به

نیازمندان؛

 -اجرای طرح مددکاری اسالمی با همکاری خواهران طلبه برای کمک ومشاوره به زنان سرپرست خانوار جهت رجوع به همسر سابق در صورت

تمایل یا ازدواج مجدد آنها.

 -حمایتهای خاص از زنان سرپرست خانوار به جهت سهم  61درصدی اینبانوان از جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی( ره) از طریق پوشش بیمهای

زنان سرپرست خانوار ،تشویق زنان سرپرست خانوار به ازدواج مجدد آنها با

بستههای تشویقی حمایتی 1،بستههای تشویقی فرهنگی 2و بسته تشویقی

خودکفایی و اشتغال 3و اجرای طرحهای غربالگری و بیماریابی ،تسهیل در
دریافت تضامین تسهیالت ،تقویت خدمات مشاوره و راهنمایی ،در اولویت

گذاردن خانوارهای با سرپرست زن در دریافت خدمات ،تقویت خدمات معاضدت
قضایی و مشاوره حقوقی ،تأکید بر توانمندسازی خانوارهای با سرپرست زن با

اعطای تسهیالت قرض الحسنه اشتغال ،ایجاد و راهاندازی مراکز نیکوکاری به
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منظور خدماترسانی بهینه به مددجویان و غیرمددجویان نیازمند ،ارائه خدمات

تحصیلی به فرزندان دانشآموز خانوادههای زنان سرپرست خانوار.

 -1معرفی و اولویت در ساخت و خرید مسکن ،استمرارخدمات بیمه تامین اجتماعی زوجه ،استمرار
پوشش درمانی بیمه مکمل و پایه (مناطق باالی  20.000نفر جمعیت) برای زوجه و فرزندان در مدت
معین ،انتقال پرونده به فرزندان زوجه تداوم حمایت حامیان برای فرزندان یتیم خانواده (مشروط به
تمایل خانواده و حامی) ،اولویت در معرفی جهت دریافت وام قرض الحسنه (منابع بانکی و امداد).
 -2ارائه خدمات آموزشی قبل ،حین و بعد از ازدواج ،انجام آزمونهای روانشناختی به منظور سنجش
مؤلفههای اساسی ازدواج مجدد در راستای تحکیم بنیان خانواده ،برگزاری کالسهای آموزشی برای
زنان سرپرست خانوار و فرزندان با سرفصلهای آموزشی متناسب با سن هر گروه ،اردوهای زیارتی-
سیاحت ،تجلیل از زوجین موفق و .)...
 -3اعطای وام اشتغال به زوجین ،بهرهمندی زوجین از سرفصل آموزشهای فنی و حرفهای،
بهرهمندی زوجین از سر فصل کاریابی.
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 -تأسیس سازمان بهزیستی کشور در سال  1359و توجه به مسائل زنان وخانواده به موجب جامعه هدف  50درصدی زنان و سهم  60درصدی زنان

از منابع انسانی سازمان بهزیستی؛

 -تأسیس دفتر توانمندسازی زنان و خانواده ذیل معاونت اجتماعی سازمانبهزیستی جهت توجه به زنان و خانوادههای نیازمند و بیسرپرست؛

 -بازتوانی اجتماعی زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست نیازمند از طریقارائه خدمات اجتماعی ،تأمین بیمه درمانی زنان سرپرست خانوار روستایی و

عشایری ،ایجاد گروههای همیار زنان خودسرپرست ،اسکان موقت زنان فاقد
سرپرست و اجرای طرح بهبود و تغذیه خانوادههای نیازمند تحت حمایت
از طریق توزیع سبد مواد غذایی ،پرداخت مستمری ،توزیع شیرخشک به

فرزندان آنان و خدمات حمایتی از چندقلوها؛

 -توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش از طریقاعطای وام و تسهیالت خوداشتغالی؛

 -تشکیل گروههای همیار زنان سرپرست خانوار 1از سال  1379و افزایشخوداتکایی اقتصادی ،روانی ،اجتماعی زنان و سرپرست خانوار و ارتقای

سطح آموزشی و مهارتها؛

 -اجرای طرح توانمندسازی اجتماع محور 2در جهت کاهش فقر مالی وقابلیتی خانوادهها و زنان تحت پوشش بهزیستی در سطح محالت؛

 -همـکاری کلینیکهـای مـددکاری اجتماعـی جهـت پایـش وضعیـتخانوادههـای تحـت پوشـش از طریـق بازدیـد از منـزل؛

 -1گروههای  5تا  7نفر از زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی که با مشارکت و همیاری
و کمک به همدیگر در راستای توانمندسازی خود و خانوادههایشان فعالیت میکنند.
 -2استفاده از توانمندسازی گروهی در اجتماعات محلی.
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سازمان بهزیستی کشور

 -توجه به سالمت جسمی و روانی زنان و خانوادهها و زنان سرپرست خانوارتحت پوشش از طریق اجرای طرح غربالگری در میان گروه هدف و اعطای

کمک هزینه درمانی؛

 -اعطای کمک در راستای تأمین ودیعه مسکن خانوادههای تحت پوشش ونیز اعطای کمک هزینه شهریه دانشجویان خانوادههای نیازمند؛

 -ایجاد دفتر امور شبه خانواده در سازمان بهزیستی با هدف مسئولیتمراقبت ،تربیت و پرورش کودکان فاقد سرپرست و نیز در موارد اختالفات

والدین و بالتکلیفی فرزندان از طریق نگهداری فرزندان شیرخوار در مراکز

شیرخوارگاهی ،نگهداری فرزندان در خانههای کودک و نوجوان دولتی یا
هیئت امنایی ،نگهداری فرزندان از طریق طرح سرپرست داوطلب ،ترخیص

فرزندان از طریق طرح شبه خانواده ،ترخیص فرزندان از طریق طرح
فرزندخواندگی و ترخیص فرزندان از طریق طرح دایه رضاعی؛

 -تشکیل کانون همیاری و مشاوره کودکان بیسرپرست ترخیص شده ازمراکز شبانه روزی؛

 -اجرای طرح امین موقت به موجب حکم قضایی برای کودکانی که پدر وجد پدری آنان امکان سرپرستی آنها را به طور موقت ندارند و سرپرستی آنها
ّ

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

به طور موقت به افراد امین سپرده میشود.

 -تأسیس مراکز مداخله در بحران خانواده به منظور کاهش طالق از طریقارائه خدمات تخصصی مددکاری ،خدمات تخصصی روانشناسی ،خدمات

تخصصی روانپزشکی و خدمات تخصصی مشاوره حقوقی؛

 -تأسیس مراکز حمایتی -آموزشی کودک و خانواده جهت بازتوانی کودکانخیابانی و حمایت از تحصیل کودکان کار و کودکان خیابانی و ایجاد
فرصتهای برابر جهت رشد و بازگشت آنها به زندگی سالم؛
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تحت پوشش از طریق برگزاری دورههای آموزش مهارتهای زندگی و

فرزندپروری؛

- -توانمندسازی  17000خانواد ه زن سرپرست و نیازمند ؛

 -توجه به زنان در گروههای کم توان ،معلول و ناتوان از طریق پرداختکمک هزینه تحصیلی ،حرفهآموزی به زنان معلول و ناشنوا و ارائه خدمات

توانبخشی به آنها؛

 -انجام طرحهای غربالگری بیماری اوتیسم ،تنبلی چشم ،کاهش شنواییدر کودکان و نوزادان؛

 -اجرای مشاورههای ژنتیک قبل از ازدواج و بارداری؛ستاد توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار شهرداری تهران

 -تأسیس ستاد توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار شهرداری تهران درسال  1387با هدف ارتقای اعتماد به نفس ،بهره مندی از استعدادهای آنها
از طریق برگزاری دورههای آموزش فنی و حرفهای و توانمندسازی آنان از

طریق برنامههای جمعی و ایجاد زمینه اشتغال آنان و رسیدگی به کیفیت

زندگی زنان سرپرست خانوار نیازمند؛

 -ایجاد  120مرکز مهارت آموزی کوثر در شهر تهران جهت توانمندسازیاقتصادی زنان سرپرست خانوار و برگزاری نمایشگاه «زنان و تولید ملی» از

سال  1391برای عرضه نمایشگاهی محصوالت این زنان1؛

 -دایر نمودن بازارچههای خوداشتغالی زنان سرپرست خانوار و بازارچهارائهی محصوالت مشاغل خانگی؛

 -1گزارش دریافتی از شهرداری تهران.
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- -توجه ویژه سازمان بهزیستی به ارتقای فرهنگی زنان سرپرست خانوار

 -اختصاص  570تاکسی بی سیم به بانوان سرپرست خانوار در شهر تهران1؛ -ارائه طرح مداخالت شهرداری در تأمین مسکن حمایتی زنان سرپرستیخانوار در چارچوب مصوبه شورای اسالمی شهر تهران؛

 -اجرای طرح هبه بعد از شناسایی پالکهای فقیر و تأمین جهیزیهنوعروسان از طریق کمکهای نقدی مردم و هبه؛

 -اعطای وام ،بن خرید و هدایای نقدی به زنان سرپرست خانوار نیازمند.بنیاد شهید و امور ایثارگران

 -تأسیس بنیاد شهید انقالب اسالمی در سال  1358جهت تجلیل،تکریم ،صیانت و حمایت از خانوادههای شاهد و ایثارگر براساس فرمان امام
خمینی(ره) و تغییر نام این «بنیاد به بنیاد شهید و امور ایثارگران» در سال

 1383براساس طرح تجمیع نهادهای ایثارگران؛

 -اجرای فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر رسیدگی به امور فرهنگی فرزندانشهدا و اجرای طرح شاهد با همکاری وزارت آموزش و پرورش ،وزارت علوم

و وزارت بهداشت جهت ایجاد مدارس شاهد و اختصاص سهمیه ویژه جهت

ورود به دانشگاه و تأسیس دانشگاه شاهد در سال  1369جهت فرزندان و
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خانوادههای شهدا و ایجاد کانونهای شاهد؛

 -تأمین نیازهای معیشتی خانوادههای معزز شهدا و ایثارگران و تأمینمسکن خانواده شهدا از طریق ساخت مسکن ،تحویل زمین ،پرداخت وام
مسکن ،وام اضطراری ،تعمیر مسکن و پرداخت اجاره بها؛

 -تصویب اولویت در استخدام خانوادههای شهدا و جانبازان که سرپرستخود یا بخشی از اعضای بدن خود را در راه دفاع از میهن از دست دادهاند؛

 -1گزارش دریافتی از شهرداری تهران.
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در سال  1383به منظور رسیدگی به امور زنان جامعه ایثارگری ،به عنوان
جامعه هدف  60درصدی؛

- -تأسیس اداره مددکاری اجتماعی و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران

جهت توانمندسازی جامعه هدف در زمینه مدیریت مشکالت و حل مسائل
خود و ارائه مشاوره به دو صورت فردی و گروهی؛

 -برگزاری اردوهای زیارتی -سیاحتی برای خانوادههای معزز شهدا وایثارگران؛

 -اجرای برنامههای آموزشی و مشاورهای در زمینه تحکیم بنیان خانواده بااولویت خانوادههای جانبازان با تأسیس شبکه آموزشی بنیاد شهید و امور
ایثارگران و آموزش مهارتهای فرزندپروری ،مهارت زندگی ،تعامل با همسر

و شادکامی؛

 -برگزاری  125584جلسه مشاوره خانواده و  29997جلسه مشاوره پیشاز ازدواج برای ازدواج فرزندان شهدا یا ازدواج مجدد همسران شهدا توسط

مرکز مددکاری و امور اجتماعی بنیاد شهید در سال 1396؛

1

- -اجرای طرح همیاران وصل با انجام مشاورههایی در زمینه معارفه و آشنایی

جوانان مرتبط با بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت ازدواج (در سال 1396
تعداد  1813معارفه ،زمینه ازدواج موفق را فراهم کرده است).

2

 -اجرای طرحهای آموزش خانواده به صورت حضوری برای خانوادهگروههای خاص نظیر همسران شاهد تنها ،مراقبین والدین و ...جهت بازیابی
شرایط متعادل و مدیریت مسائل زندگی؛

 -1گزارش دریافتی از بنیاد شهید و امور ایثارگران.
 -2همان.
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- -تأسیس دفتر مشاور امور زنان و خانواده در بنیاد شهید و امور ایثارگران

 -اجرای طرح یاوران صبور (توانمندسازی همسران جانبازان اعصاب و روان،قطع نخاع و قطع عضو و جانبازان شیمیایی و آزادگان و جانبازان نابینا)؛

 -اجرای طرح اعزام خواهران مددکار برای برقراری ارتباط با خانوادهجانبازان و آزادگان متوفی و فرزندان اناث مطلقه جانبازان و آزادگان متوفی
جهت مداخله معقول در ترمیم عاطفی خانواده و رفع مسائل و نیازها؛

- -اجرای طرح آاللهها و سازماندهی ایثارگران نخبه و تجلیل از آنان؛

- -اجرای طرح تکریم مادرن و همسران شهدا به ویژه مادران چند شهید؛

 -اجرای طرح همیاران امید و ارائه مشاوره به زوجین جوان به ویژه فرزنداندختر شاهد یا ایثارگر در آستانه ازدواج یا فرزندان اناث شاهد و ایثارگر در
آستانه طالق؛

 -اجرای طرح همیار سالمند برای والدین شهدا و همسران شهدا ،جانبازان 70درصد و باالتر و آزادگان  60سال به باال که فاقد مراقب هستند و در
شرایط بستری در خانه می باشند.

جمعیت هالل احمر ایران

- -افزایش مشارکت داوطلبانه امدادی ،خیرخواهانه و بشردوستانه بانوان در
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جمعیت هالل احمر نسبت به قبل از انقالب اسالمی به جهت تغییر نگاه
جامعه نسبت به حضور بانوان در عرصههای فرهنگی و اجتماعی پس از انقالب
و احساس امنیت بانوان جهت مشارکتهای اجتماعی و رضایت خانوادهها
جهت عضویت فرزندانشان در این جمعیت و واگذاری مأموریتهای محوله
امدادی و عام المنفعه به بانوان و انجام خدمات توسط بانوان جمعیت هالل

احمر با کارایی موثر و توسعه و ارتقاء دانش و مهارتهای امدادی و تخصصی

آنها؛

 -تأسیس دفتر امور زنان و خانواده جمعیت هالل احمر در سال 1385با هدف افزایش بیشتر مشارکت بانوان در جمعیت هالل احمر و توسعه
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جمعیت از طریق سیاستگذاری ،برنامه ریزی و نظارت در مورد فعالیتهای

زنان در جمعیت هالل احمر ،رعایت ویژگی خاص خدمت زنان در حوزههای
مختلف مأموریتی و بررسی نحوه کمک رسانی به زنان آسیب دیده در

حوادث و بحرانها؛

 -گسترش دامنه مشارکت بانوان در جمعیت هالل احمر نسبت به قبل ازانقالب (از فعالیتهای صرفاً پزشکی به فعالیتهای پزشکی ،امدادی و آموزشی)؛

- -اجرای طرح تیمهای توانا در سال 1389با هدف امدادرسانی صحیح،

سریع ،به موقع با مالحظات فرهنگی ،اعتقادی و شرعی و تأمین امینت
زنان و کودکان در زمان حوادث و سوانح با حضور زنان امدادگر و نجات گر؛

 -اجرای طرح تعالی بانوان هالل با هدف افزایش و تعالی بینش ،مهارتو توان افزایش زنان شاغل جمعیت هالل احمر در مورد مسائل فرهنگی،
امدادی واداری از طریق کارگاههای آموزشی؛

 -اجرای طرح ستارههای نجات ویژه زنان معتاد و همسران معتادان بهصورت گروههای داوطلبی آموزش دیده برای ارائه آموزشهای بهدشتی-

درمانی به زنان معتاد و همسران زندانیان ؛

- -اجرای طرح یاران مهربانی و کمک به سالمت غذایی زنان باردار؛

 -اجرای طرح خادم یا «خانواده آماده در مخاطرات» تا پایان سال  1400بهمنظور رساندن شاخص آمادگی خانوار به رقم حداقل  30درصد و افزایش

ضریب آمادگی خانوادهها در برابر مخاطرات طبیعی و مخاطرات انسان ساز

با آموزش همسر و فرزندان دختر خانواده؛

 -اجرای طرح همای رحمت و تکریم نیازمندان روزه دار در ایام ماه مبارکرمضان و اجرای طرح سفرههای مهربانی با تأسی از حضرت علی (ع) در

خدمت رسانی به ایتام و نیازمندان؛
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همکاریهای آنها در مأموریتها و استفاده بهینه از توانمندی زنان شاغل در

 -اجرای طرح ملی سحر با هدف «سازماندهی حمایتهای روانی -اجتماعیبعد از حوادث و بالیا»؛

 -اجرای طرح دادرس ویژه دانش آموزان در راستای تحقق شعار «هرخانوادهیک امدادگر» و آموزش  1600000دانش آموز؛

1

 -اجرای طرح ملی پیمان با هدف پیشگیری موثر از اعتیاد و آسیبهایاجتماعی؛

 -اجرای طرح بازپیوند خانواده جهت بازیابی اعضای خانوادههای جدا ماندهاز هم ،در حوادث ،بالیای طبیعی و مهاجرت از طریق وب سایت ارتباطات

خانوادگی.

وزارت آموزش و پرورش

- -توجه وزارت آموزش و پرورش به وضعیت زنان فرهنگی سرپرست خانوار

از طریق شناسایی آنها و بررسی مشکالت آنان در  12محور شامل ابعاد
فرهنگی  -اقتصادی ،بهداشتی و اداری ...و اجرای طرح جامع حمایت از

زنان سرپرست خانوار فرهنگی؛
دانشگاه آزاد اسالمی
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 -پرداخت تسهیالت یک صدمیلیون ریالی ازدواج به دانشجویان دانشگاه آزاداسالمی در راستای حمایت و ترویج سنت حسنه ازدواج از سال . 1393

2

وزارت ورزش و جوانان ( سازمان ملی جوانان )

 -تأسیس سازمان ملی جوانان در سال  1371با  18دستگاه عضو حقوقیو ایجاد سازمان ملی جوانان جهت ساماندهی امور جوانان از جمله در امر

ازدواج؛

 -1گزارش دریافتی از جمعیت هالل احمر.
 -2گزارش دریافتی از دانشگاه آزاد اسالمی.
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جوانان شامل :برگزاری دورههای مشاورههای دینی جوانان ،برنامه گسترده
آموزش والدین در امر ازدواج ،برنامه ترویج فرهنگ ازدواج آگاهانه ،آسان
و پایدار با استفاده از ظرفیت رسانه ملی ،برنامه تعیین و ترویج روز اول

ذیالحجه به عنوان روز ازدواج جوانان ،برنامه توسعه ظرفیتهای مردمی

و خیرین امر ازدواج ،برنامه حمایت از تولیدات فرهنگی در موضوع ازدواج

جوانان ،برنامه طراحی آموزش و مشاوره ازدواج در دورههای نظام وظیفه،
برنامه ارائه آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت در موضوع ازدواج و برنامه

پیمایشهای ملی ازدواج جوانان.

 -اقدامات سازمان ملی جوانان در اجرای مصوبه شورای عالی جوانان درحمایت از امر ازدواج شامل :برگزاری جشنواره مطلع عشق جهت الگوسازی

در امر ازدواج و تقدیر از خادمین ازدواج و برگزاری برش استانی آن با عنوان

اجالس طلوع مهر؛ ارائه طرح شبکه فعالین ازدواج با عنوان شفا؛ برگزاری

جشنواره ملی ازدواج و خانواده جوان ،برگزاری جشن بزرگ زوجهای آسمانی

با مهریه کمتر از  14سکه؛ ایجاد کانونهای مهر ازدواج در تمام استانها،

ایجاد مجمع خیرین ازدواج و خانواده در تمام استانها ،راهاندازی کانون

ازدواج آسان؛ فعالیت  54مرکز تخصصی ازدواج و تعالی خانواده در سطح
کشور؛ برگزاری جشنواره ملی ازدواج جوانان روستایی؛ پاسداشت روز و

هفته ملی ازدواج در استانهای سراسر کشور؛ تربیت مربی ازدواج؛ برگزاری
نمایشگاه ازدواج و خانواده جوان در  31استان کشور؛ صدورمجوزهای
تأسیس مراکز مشاوره ازدواج و خانواده از سال  1374تا . 1397

1

 -1گزارش دریافتی از وزارت ورزش و جوانان.
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- -تصویب برنامههای فرهنگی ازدواج جوانان در جلسه  29شورایعالی

« گزارشهای آماری»
کمیته امداد امام خمینی ( ره)

 -طبق آمارهای ارائه شده کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال :1397تعداد خانوار کمک معیشت بگیر  ،2019761تعداد نفرات کمک معیشت

بگیر  ،4095114تعداد خانوار تک و چند خدمتی  ،475906تعداد نفرات

تک و چند خدمتی  ، 835825تعداد زنان سرپرست خانوار  ، 989767تعداد

سالمندان  ،1465008تعداد دانشآموزان  343000نفر  ،تعداد دانشجویان

 57000نفر و تعداد بیمار خاص و صعبالعالج  57000نفر بوده است.

1

 -در سال  1397از خانوارهای مددجو تحت کمیته امداد امام خمینی(ره) 47درصد خانوار شهری و  53درصد خانوار روستایی هستند.

2

- -در سال  1397از بین خانوارهای مددجو تحت پوشش کمیته امداد امام

خمینی(ره)  49درصد از خانوارها سرپرست زن و  51درصد از خانوارها

سرپرست مرد داشتهاند.

3

- -عالوه به خانوارهای با سرپرست زن ( 1212000هزار خانوار) ،حدود 500

هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز دارای سرپرست
مرد از کارافتاده هستند که عم ً
ال وظیفه سرپرستی با زن میباشد و این آمار

عالوه بر ارقام فوق است.
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4

  48/3-درصد زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی(ره) راسالمندان تشکیل میدهند.

 -1گزارش دریافتی از معاونت حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد خمینی(ره).
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
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خدمات قابل توجه کمیته امداد امام خمینی(ره) بوده است.

1

 -در سال  1396تعداد  67149هزار فقره کمک هزینه جهیزیه از سویکمیته امداد امام خمینی(ره) اهدا شده است.

2

 -در سال  1396تعداد  3923فقره کمک هزینه ازدواج مجدد زنانسرپرست خانوار از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) اهدا شده است.

3

 -در سال  37669 ، 1396هزار مورد تسهیالت نظام وظیفه فرزندان ذکورزنان سرپرست خانوار از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) ارائه شده است.

4

 -خدمات بیمه و درمان کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال 1396شامل :زنان سرپرست خانوار بیمه شده اجتماعی تعداد  140هزار نفر،

زنان سرپرست خانوار مشمول طرح غربالگری و بیماریابی 180هزار نفر،

زنان سرپرست خانوار مشمول بیمه پایه درمانی کمیته امداد  500هزار نفر
خانوار شهری ،زنان سرپرست خانوار مشمول خدمات مکمل درمان 950

هزار نفر(کل زنان سرپرست خانوار) ،خانوار مشمول بیمه حوادث 160000

خانوار و تعداد کودکان زیر  5سال مشمول طرح رفع سوء تغذیه  100هزار
نفر بوده است.

5

- -طبق آمار کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال  1396تعداد ایتام دارای

حامی  151970نفر ،تعداد فرزندان محسنین دارای حامی  140441نفر

(طرح اکرام و محسنین) ،مجموع فرزندان دارای حامی  292411نفر ،تعداد

کل حامیان  898016نفر بوده است.

6

 -1گزارش دریافتی از معاونت حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره).
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
 -5همان.
 -6همان.
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- -افزایش  3تا  5برابری کمک معیشت به مددجویان در دو سال گذشته ،از

 -در سال  1396از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) برای  67هزار زوج،دوره آموزشی و مشاوره قبل از ازدواج برگزار شده است.

1

 -در سال  1396تعداد  950نفر مددکار خانم در کمیته امداد امامخمینی(ره) مشغول به فعالیت بودهاند.

2

 -در سال  1396تعداد  400کارشناس مشاوره زن در کمیته امداد امامخمینی(ره) جهت ارائه خدمات مشاوره فعالیت داشتهاند.

3

 -از حدود  3میلیون نفر مددجوی تحت حمایت کمیته امداد امامخمینی(ره) ،حدود  70درصد آنان را زنان و دختران تشکیل میدهد.

4

 -خدمات تأمین مسکن شامل :احداث مسکن روستایی ،احداث و خریدمسکن شهری ،تعمیرات ،بهسازی سرویس بهداشتی ،تکمیل واحدهای
نیمهتمام که براساس عملکرد  95و  9ماهه  42314 ،96مورد اقدام در
حوزه مسکن مددجویی برای زنان سرپرست خانوار صورت گرفته است.

5

سازمان بهزیستی

 -در سال  1394تعداد  836895زن ،در سال  1395تعداد 881273زن و در سال  1396تعداد  912224زن مددجویان تحت پوشش سازمان
بهزیستی کشور بودهاند.
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6

 -تعداد زنان مددجوی دریافت کننده کمک هزینه خدمات توانبخشیحمایتی مستمر در سال  1396در بخش اجتماعی  142329نفر ،در بخش

 -1گزارش دریافتی از معاونت حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره).
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
 -5همان.
 -6گزارش دریافتی از سازمان بهزیستی کشور  -مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری.
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- -در سال  1396تعداد مددجویان زن معلول تحت پوشش جسمی و

حرکتی  ،197503معلول ذهنی  ،132934معلول روانی  ،36737معلول

شنوایی  ،78032معلول بینایی  54288و معلول صوت و گفتار 18831

نفر بوده است.

2

- -تعداد گروههای همیار زنان سرپرست خانوار در سال  ،491 ،1384در

سال  1000 ،1395بوده است که این رقم در سال  1396به  1100رسیده

است.

3

 -تعداد خانههای شبه خانواده سازمان بهزیستی در سال  1396تعداد 652خانه بوده است که از این تعداد  51خانه دولتی و  601خانه غیردولتی بوده

است.

4

 -تعداد فرزندان در خانه سازمان بهزیستی در سال  1396در مجموع10464نفر بوده است که از این میان  5057نفر دختر و  5407نفر پسر
بوده است.

5

 -تعداد زنان سرپرست خانوار بیمه شده تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعیشهری در سال  53088 ،1396و زنان تحت پوشش بیمه اجتماعی زنان و

دختران روستایی و عشایری  52245نفر بوده است.

6

- -تعداد دختران دانشجوي خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی در

سال  1396در مجموع  7659نفر بوده است .که از این میان  1884نفر

 -1گزارش دریافتی از سازمان بهزیستی کشور  -مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری.
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
 -5همان.
 -6همان.
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توانبخشی  117079نفر ،در بخش روانی مزمن  5015و در بخش روانی
1
ترخیص از مرکز  1908نفر بودهاند.

در مقطع کاردانی 4866 ،نفر در مقطع کارشناسی 835 ،نفر در مقطع

کارشناسی ارشد و  74نفر در مقطع دکترا بودهاند.

1

- -در سال  1586 ، 1396کمک به تهیه جهیزیه و ازدواج معلولین1911 ،

برنامه ورزشی و اوقات فراغت (اردو و  )...اجرا شده برای  23181معلول
شرکت کننده و  2553برنامه فرهنگی (مناسبتها ،مسابقات قرآن و  )...اجرا

شده برای  55077معلول شرکت کننده و در نهایت  2077برنامه هنری
(موسیقی ،تئاتر ،نقاشی و  )...اجرا شده برای  12479معلول شرکت کننده

از عملکرد برنامه  CBRسازمان بهزیستی بوده است.

2

- -در سال  ،1396سازمان بهزیستی تعداد  210مرکز مداخله در خانواده به

منظور کاهش طالق ایجاد کرده است .این رقم در سال  194 ،1395مرکز

بوده است.

3

 -یکی از خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزیستی طرح غربالگری برایل  8,243 ،1392تعداد زن تحت پوشش و
زنان تحت پوشش است .در سا 

بهرهمند از طرح غربالگری و سالمت جسمی سازمان بهزیستی بودند .در

سالهای 1395و  1396به ترتیب  9008و  11618زن تحت پوشش از

طرح غربالگری و سالمت جسمی سازمان بهزیستی بهرهمند شدند.
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4

 -ایجاد  15مرکز کاهش آسیب ،ویژه زنان معتاد ،ایجاد  22سرپناه شبانهویژه زنان معتاد،تشکیل  17تیم امدادرسان سیار ویژه زنان معتاد ،ایجاد

 46مرکز بهبود و بازتوانی زنان معتاد ،ایجاد  3مرکز درمان کودکان معتاد،

ایجاد  22خانه امن 26 ،مرکز بازپروری زنان آسیب دیده اجتماعی 31 ،خانه
سالمت دختران در معرض آسیب.

 -1گزارش دریافتی از سازمان بهزیستی کشور  -مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری.
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
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 -در سال  1385از بین  7512024نفر بیمه شدگان اصلی تحت پوششسازمان تأمین اجتماعی  6622701نفر مرد و  889323نفر زن بودهاند.

1

 -در سال  1396از بین  13982954بیمه شدگان اصلی تحت پوششسازمان تأمین اجتماعی 11303024مرد و  2679930نفر زن بودهاند .البته
همواره تعداد بسیار زیادی از زنان نیز تحت پوشش بیمه یکی از اعضای

خانواده مانند پدر یا همسر میباشند.

2

 -در سال  ،1396تعداد 428712نفر زن مستمریبگير صندوق بازنشستگيكشوري بودهاند .این در وضعیتی است که مطابق فرهنگ اسالمی -ایرانی
کشور ،مردان مخارج زندگی همسر خود را تأمین می کنند و در صورت فوت
شوهر ،فرزندان تمام یا بخشی از مخارج زندگی مادر خود را تأمین میکنند.

در حقیقت زنان در سن باال عالوه بر حمایتهای اقتصادی درون خانوادگی از

حمایتهای اقتصادی دولتی نیز برخوردار بودهاند که البته این حمایت از طریق

حق بیمهای است که مردان و زنان در ایام اشتغال به بیمه پرداخت کردهاند.

 -در سال  1396تعداد 263652نفر زن بيمه شده صندوق بيمه اجتماعيكشاورزان ،روستاييان و عشاير بودهاند.

3

 -یکی از خدمات ارائه شده سازمان تأمین اجتماعی به بیمهشدگان تحتپوشش کمک هزینه ازدواج است .این کمک هزینه از  37871نفر در سال

 1380به  138847نفر در سال  1395رسیده و مبلغ آن نیز افزایش قابل
توجهی داشته است.

4

 -1گزارش دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی  -دفتر آمار و محاسبات اقتصادی اجتماعی.
 -2صندوق بازنشستگی کشوری  -دفتر برنامهریزی و توسعه سیستمها.
 -3صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر -دفتر آمار و فناوری اطالعات و محاسبات
بیمهای.
 -4سالنامه آماری کشور به نقل از سازمان تأمین اجتماعی.
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سازمان تأمین اجتماعی

 -کمک هزینه بارداری به بیمه شده زن که شرایط الزم برای دریافت کمکهزینه بارداری را داشته باشد ،در مدت استراحت ایام بارداری تعلق میگیرد.

هر ساله سازمان تأمین اجتماعی بر اساس این مصوبه مبلغی را در دوران

استراحت زنان باردار پرداخت میکند .این کمک هزینه از 16726نفر در
سال  1380به  200165نفر در سال  1395رسیده است و مبلغ آن نیز
افزایش قابل توجهی داشته است.

1

- -یکی از خدمات ارائه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی امکان زایمان در

مراكز درماني ملكي این سازمان است .که از  42195نفر در سال  1372به

 171867نفر در سال  1396ارتقا یافته است.

2

- -بر اساس آمار سازمان تأمین اجتماعی در سال  39249 ، 1390زن خانهدار

تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی بودهاند.تعداد زنان خانهدار بیمه

شده تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی طی سالهای 1391تا  1396رو

به افزایش بوده است 3.به این ترتیب تعداد زنان خانهدار تحت پوشش بیمه
تامین اجتماعی ،از  38118نفر در سال  1391به  136286نفر در سال

 1395رسیده است.
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بنیاد شهید و امور ایثارگران

 -در طول هشت سال دفاع مقدس ،تعداد  6428نفر زن شهید شدهاند کهعمدتاً در بمبارانها و موشکباران به شهادت رسیدهاند و  2500نفر از آنها
بین  10-30سال سن داشتند.

4

 -1سالنامه آماری کشور به نقل از سازمان تأمین اجتماعی.
 -2سازمان تأمین اجتماعی  -دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی.
 -3همان.
 -4آمار شهدا و ایثارگری زنان در دوران دفاع مقدس 95/6/28 ،دسترسی درhttp://www. :
iribnews.ir/fa/news
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جانبازی دارند .تعداد اسرای زن جنگ تحمیلی ،رقمی حدود  171نفر میباشد.

1

 -در طول هشت سال دفاع مقدس  22808نفر از امدادگر زن و  2276نفرپزشک زن به جبهه اعزام شدهاند.2

 -تعداد والدین شهید  247106نفر (تعداد مادران شهدا حدود نصف اینمیزان) و تعداد همسران شهدا  61052نفر بوده است.

3

 -تعداد والدین جانبازان  71372نفر و تعداد همسران جانبازان 193 317نفر و تعداد والدین آزادگان  13082و تعداد همسران آزادگان  41076نفر

بوده است.

4

 -در واقع تعداد  550000از زنان ایرانی به غیر از دختران شهدا ،جانبازانو آزادگان با صبر و ایثار ،فقدان همسران را در صورت شهادت یا اسارت یا

مجروحیت و معلولیت تحمل نمودهاند.

5

 -جامعه هدف بنیاد شهید  225790نفر شهید 567127 ،نفر جانباز، 42994نفر آزاده و تعداد  3322111نفر تحت پوشش بنیاد شهید و امور
ایثارگران هستند.

6

- -تعداد زنان شهید ازسال  1355تا سال  1385در مجموع  6402نفر

شامل  :قبل از انقالب  131زن ،در دوران دفاع مقدس  429زن ،در بمباران

دفاع مقدس  5723زن و شهدای ترور  119زن بوده است.

7

 -1آمار شهدا و ایثارگری زنان در دوران دفاع مقدس 95/6/28 ،دسترسی درhttp://www. :
.iribnews.ir/fa/news

 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
 -5همان.
 -6همان.
 -7اقتباس از طرح پژوهشی گزارش وضعیت زنان در جمهوری اسالمی ایران (  .)1355-1385به
سفارش مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری.1385 ،
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- -تعداد جانبازان زن  5735نفر میباشد که  3075نفر باالی  25نفر درصد

 -تعداد زنان جانباز از سال  1355تا سال  1385در مجموع  6785نفرشامل :قبل از انقالب  112زن ،در دوران دفاع مقدس 291زن ،در بمباران
دفاع مقدس  6327زن وجانبازان ترور  55زن بوده است.

1

 -تعداد زنان آزاده از سال  1355تا سال  1385در مجموع  150نفر شامل :قبل از انقالب 111زن ،در دوران دفاع مقدس  39زن بوده است.

2

مواردی از حمایتهای اجتماعی از زنان و خانواده پس از پیروزی انقالب
اسالمی را میتوان چنین برشمرد:

- -انقالب اسالمی با راهاندازی  7نهاد فراگیر ،خدمترسانی به زنان و خانوادهها

را به شدت متحول کرد .کمیته امداد امام خمینی(ره) ،سازمان بهزیستی،

بنیاد مستضعفان ،بنیاد علوی ،بنیاد مسکن ،انقالب اسالمی ،جهادسازندگی،
بنیاد برکت ،مولود انقالب است.

 -ورود جدی نهادهای انقالبی و حمایتی مانند بنیادهای علوی ،برکت،قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) ،بسیج سازندگی ،بهزیستی و حتی آستان قدس
رضوی برای تأمین مسکن خانوادههای نیازمند و محروم.

- -ایران دومین کشور جهان از نظر پذیرش خانوادههای پناهنده محسوب
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میشود.

- -مطابق مادۀ  66قانون آئیندادرسی کیفری که از سال  1394اجرایی شده

است سازمانهای مردمنهادی که اساسنامۀ آنها در زمینۀ حمایت از اطفال و
نوجوانان و یا زنان است ،میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی ،اعالم جرم کرده
و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

 -1اقتباس از طرح پژوهشی گزارش وضعیت زنان در جمهوری اسالمی ایران (  .)1355-1385به
سفارش مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری.1385،
 -2همان.
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خانوادههای دارای معلول در کشور است.1

 -صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور ،ارائهدهندۀ خدماترفاهی و مالی به بیش از  10.000.000خانوار ایرانی هستند.

- -یکی از رویشهای فرهنگی پس از انقالب تقویت نگاه جهادی به منظور

خدمترسانی به محرومین و مستضعفین بوده است ،بهطوریکه تنها در سال

 1396حدود  44هزار دانشجو در  4500روستا مشغول به خدمترسانی
بودهاند که بسیاری از آنها دختران دانشگاهی بودهاند.2

 -حمایت بنیاد مسکن انقالب اسالمی از خانوادهها ،از طریق بازسازی حدود 1/500/000واحد مسکونی که در اثر حوادث و سوانح مختلف انسانی
(جنگ) و طبیعی (سیل و زلزله و  )...طی  40سال گذشته از بین رفته

بودند.

 -به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی نهادهای متعددی در راستایحمایت از خانوادههای روستایی و عشایری کشور ایجاد شدهاند که زائیدۀ

انقالب و تفکر انقالبی هستند و نشاندهندۀ توجه ویژه به این مناطق
میباشد .از جمله این نهادها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 کمیته امداد امام خمینی (ره)
 جهادسازندگی

 دهیاریها و شورای اسالمی روستایی
 تعاونیهای روستایی زنان
 نهضت سوادآموزی

 -1چله انقالب ،گزارش  31نشست شنبههای انقالب از فروردین الی آبان .1397
 -2همان.
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- -دسترسی به  2200مرکز توانبخشی دولتی و خصوصی مرهم آالم

 معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
 قرارگاه پیشرفت و آبادانی

 سازمان بسیج سازندگی کشور
 سازمان بسیج عشایری کشور

 قرارگاه محرومیتزدایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران
 صندوق بیمۀ اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر

 -قانون کار در ایران از حیث تکریم زنان کارگر و رعایت حقوق آنها درجهان کمنظیر است.

- -بسیج سازندگی با مشارکت در طرحهای ملی در ریشهکنی فلج اطفال،

کویرزدایی ،واکسیناسیون فراگیر دامو طیور ،به کودکان و خانوادهها خدمات
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فراوانی انجام داد.
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 .4دفاعی و امنیتی

نیروی انتظامی

- -تصویب جذب افسر زن به صورت نظامی و انتظامی در سال 1377و اولین

دوره تربیت پلیس زن در نیروی انتظامی ایران از سال  1378برای رعايت

حدود شرعي در امور انتظامی و امنیتی و پيشگيري از برخورد پليس مرد با
زنان مجرم و تامین امنیت بانوان جامعه؛

 -استفاده از یونیفرم نظامی بانوان پلیس متناسب با شئونات اسالمی براینخستین بار بعد از انقالب اسالمی؛

 -تأسیس مجتمع عالی آموزشی زنان پلیس و استفاده از افسران پلیس زندر معاونت راهنمايي و رانندگي ناجا ،يگانهاي انتظامي ناجا ،حوزه معاونت

اطالعات ناجا ،حوره معاونت آگاهي ناجا ،مراكز مشاوره كالنتري ،مراكز
آموزشي و فرهنگي؛

- -استفاده از کارکنان زن پلیس در  80شغل در نیروی انتظامی؛

- -بهرهمندی از نیروی پليس زن در يگانهاي انتظامي ناجا در مواردی

نظیر بازرسي زنان در هنگام ورود و خروج به اماكن و تأسيسات انتظامي
(انتظامات) ،بازرسي زنان در پايگاههاي بازرسي مبادي ورود شهرها و معابر،

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

بازرسي زنان در ايستگاههاي كنترلي و مبادي ورودي و خروجي كشور از

جمله فرودگاهها ،گمركات ،بازرسي زنان در عمليات گشت انتظامي درون
و برون شهري ،بازرسي و نظارت و محافظت از زنان زنداني ،امور مشاوره و

مددكاري مرتبط با زنان ،دستگيري و بدرقه متهمين زن ،تحقيق و بازجويي
از زنان ،كنترل اماكن مربوط به زنان مانند آرايشگاهها ،اداره امور مراكز

آموزشي و فرهنگي زنان ناجا و نیز بکارگیری نیروی پلیس زن در مبارزه با

باندهاى ترويج مواد بهويژه در مكانهاى زنانه و...؛

 -وجود تنها کالنتری زنان کشور در شهر مشهد جهت رفاه حال زائران ومجاوران (آغاز به کار )1382؛
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کارگاه آموزشی «پیش از ازدواج» جهت ارتقاء دانش کارشناسان مراکز
مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی ناجا جهت تأمین امنیت داخلی در

خانواده؛

 -راه اندازي سايت داخلي روانشناختي ازدواج در معاونت نيروي انساني ناجاو پاسخگويي به سواالت روانشناختي پرسنل جهت تأمین امنیت روانی آنها؛

- -تأسیس  44مرکز مشاوره معاونت اجتماعی ناجا و  650دایره مددکاری

اجتماعی در کالنتریها جهت حل و فصل اختالفات به ویژه حل و فصل 70
درصد مشکالت خانوادگی در دایره مشاوره کالنتریها با هدف تأمین امنیت

روانی و اخالقی در خانوادهها.

سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 -جذب بانوان به عنوان عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تصویبقانون استخدامی سپاه پاسداران در سال  1370و بکارگیری خواهران در

بخشهای اداری ،انتظامی و کادر پزشکی؛

 -تأسیس دفتر امور زنان و خانواده سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سال 1379و راهاندازی این دفتر در استانهای کشور در راستای ارتقای جایگاه
خواهران پاسدار و توجه به خانوادههای شاغلین سپاه و خواهران بسیجی؛

 -تمهید زمینههای بهرهمندی از توان خواهران شاغل در سپاه از طریقبررسی قوانین و مقررات اداری سپاه پاسداران و پیگیری مزایا و بهرهمندیها

برای خواهران شاغل در سپاه در قالب اجرای طرحهای شجره طوبی و

خانواده سالم ؛

 -ارتقاء آگاهیهای علمی و آموزشی خواهران عضو سپاه و خانوادههایپاسداران از طریق برنامههای تقویت بنیه علمی فرزندان اناث و برگزاری

دورههای مهارتی برای دختران و همسران پاسداران و بانوان شاغل؛
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کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

- -دایر نمودن مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی در کالنتریها و برگزاری

 -توانمندسازی فرهنگی اجتماعی بانوان سپاه و خانوادههای پاسداران باانتشار فصلنامههای شمیم ،نساء و فصلنامه دفاعی زنان؛

 -افزایش مشارکتهای فرهنگی اجتماعی بانوان شاغل و خانوادههای سپاهاز طریق راهاندازی تشکلهای مختلف؛

 -تقویت و تحکیم روابط خانوادگی و رسیدگی تخصصی به مشکالت حقوقیاز طریق تأسیس مراکز راهنمایی و مشاوره شمیم ( )1380در راستای

مشاورههای تربیتی و حقوقی به بانوان شاغل سپاه و خانوادههای پاسداران؛

 -تأسیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان سپاه در راستای انجام پژوهشهاییمرتبط با زنان و خانواده در حوزه سپاه پاسداران انقالب اسالمی.

سازمان بسیج مستضعفین

 -کمکرسانی خواهران بسیج مردمی به جبهههای جنگ در زمان هشتسال دفاع مقدس از طریق پایگاههای بسیج در مساجد و تهیه موادغذایی و

بستهبندی آنها ،تهیه پوشاک خاص مقابله با عملیات شیمیایی دشمن در
زمان هشت سال دفاع مقدس و اعزام گروههای خواهران بسیجی در آغاز

پیروزی انقالب جهت کمک به کشاورزان در مناطق محروم و تشکیل گروه

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

انصارالمجاهدین در دوران دفاع مقدس جهت تجلیل و کمک به خانوادههایی

که همسر و پدرشان در جبهههای دفاع مقدس حضور دارند.

 -نشر گفتمان ایثار و شهادت و ارزشهای دفاع مقدس و معرفی الگویانقالبیگری از طریق تولید صدها کتاب در موضوعات شهادت و دفاع
مقدس ،جنگ نرم ،زندگینامه زنان شهیده و تولید آثار هنری از قبیل فیلم

و نماهنگ در موضوع بانوان شهیده ،تهیه مستند ،برنامههای تلویزیونی ،تله
فیلم ،فیلم کوتاه و برگزاری جشنواره و برگزاری کنگره  7000زن شهیده

کشور و انتشار مقاالت کنگره؛
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شهیده عزتالملوک کاووسی ،شهیده مریم فرهانیان ،شهیده نسرین افضل،
شهیده مرجان نازقلچی ،شهیده زینب کمائی ،شهیده فهیمه سیاری ،یادواره

شهدای زن استانها و برگزاری کرسیآزاداندیشی سیره شهدای زن ،یادواره

شهدای زن جامعه پزشکی ،یادواره شهدای زن ترور و یادواره شهدای زن

عشایر؛

 -فعالیت در فضای مجازی در خصوص دفاع مقدس از جمله راهاندازی سایت 3زبانه زنان شهیده ،راهاندازی سایت  3زبانه ما زندهایم ،راهاندازی سایت

مسیر عرشیان در جهت ارتباط معنوی با شهدای زن و تهیه نرمافزارهای 2

و  1با موضوع زن و دفاع مقدس؛

 -وجود  350پایگاه فرهنگی در مناطق مختلف کشور و در زمانهایپربازدید گردشگری و پخش محصوالت فرهنگی دفاع مقدس؛

 -برگزاری اردوهای راهیان نور و بازدید بانوان از مناطق جنگی بازمانده ازجنگ ایران و عراق در غرب و جنوب غربی کشور توسط بسیج خواهران.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

 -بازنمایی مشارکت بانوان در هشت سال دفاع مقدس و پاسداشت و انتقالاین ارزشها به نسل جوان از طریق تأسیس دفتر امور زنان بنیاد حفظ آثار

و نشر ارزشهای دفاع مقدس( )1379و ارتقای آن به سازمان نشر آثار و
ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس ( )1392و تأسیس دفاتر این
سازمان در سطح استانها.

 -تجلیل از مقام شامخ  7000شهیده زن دفاع مقدس با برگزاری آیینهاییادبود و انتشار خاطرات آنان و تهیه فیلم و برگزاری همایش و کنگره و تهیه
سرود و ساخت تندیس و انجام امور فرهنگی و تبلیغی؛
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- -برگزاری یادوارههای زنان شهیده از جمله یادواره شهیده ناهید فاتحی،

 -پاسداشت نقش ارزنده بانوان به عنوان مادران شهدای معزز انقالب و دفاعمقدس و همسران شهدا و همسران جانبازان و آزادگان جنگ تحمیلی از
طریق برپایی جشنواره ،نمایشگاه ،یادواره ،همایش ،تهیه کتابهای صوتی و

ترسیم تصاویر مادران شهدا؛

 -تأسیس باشگاه دختران جهت ارائه سبک زندگی اسالمی  -ایرانی و ترویجفرهنگ صبر و ایثار و شبکه سازی از دختران انقالبی در فضای مجازی؛

 -تربیت مدرس و مبلغ انقالب و ارزشهای دفاع مقدس برای نشر و بازگوییفرهنگ دفاع مقدس در قالب طرح عقیله و طرح فهیما؛

 -برگزاری اردوهای راهیان نور و مشارکت فعال بانوان در این اردوها وبرگزاری جشنواره «حس پروانگی» با هدف شناسایی زنان و دختران تحول
یافته به واسطه سفر به سرزمین نور در قالب اردوهای راهیان نور؛

 -ترویج ارزشهای انقالب اسالمی و دفاع مقدس به نسل سوم انقالب درقالب طرح ساللهها (نوههای شهدای انقالب و دفاع مقدس)؛

- -تجلیل از مقام همسران مدافعان حرم در قالب طرح حریم ریحانه؛

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

- -انتشار فصلنامه زنان و دفاع مقدس در سطح استانهای کشور.
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 .5حقوقی و قضایی

قوه مقننه

تصویب قوانین

 -در تعداد  161عنوان قانون ،موادی در رابطه با زنان و خانواده در دوره اولتا دوره دهم مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده است.

تعداد نمایندگان

 -تعداد زنان نماینده مجلس شورای اسالمی در دوره اول  2نفر ،دوره دوم 4نفر ،دوره سوم  3نفر ،دوره چهارم  9نفر ،دوره پنجم  10نفر ،دوره ششم

 11نفر ،دوره هفتم  12نفر ،دوره هشتم  8نفر ،دوره نهم  9نفر و دوره دهم

 17نفر بوده است.

1

قوه قضائیه

امور اداری و تشکیالتی

- -تأسیس دادگاههای خانواده در سال  1376به منظور احقاق حق و اجرای

بهتر عدالت در موضوع خانواده و طرح  18موضوع از دعاوی خانواده در این

دادگاهها و حضور مشاور قضایی زن جهت رسیدگی به پروندهها؛

- -ایجاد مراکز ارشاد و معاضدت قضایی در مجاورت دادگاههای خانواده

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

جهت ارائه مشاورههای بدون حقالزحمه و اخذ وکیل معاضدتی با معرفی به
کانون وکال و امور مشاوران و الزام مراجعه زوجین متقاضی طالق جهت صلح

و سازش به مراکز مشاوره براساس قانون حمایت از خانواده؛

 -ایجاد اداره حمایت از حقوق زنان و کودکان در نهاد قوه قضائیه از سال1381؛

 -1گزارش وضعیت زنان و خانواده در آیینه آمار طی سالهای  ،1390-95معاونت بررسیهای
راهبردی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری.1395 ،
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مردمی قوه قضائیه؛

- -تأسیس مجتمع قضائی ویژه دوجنسیتیها.

توانمندسازی قضات و بهره مندی ازتوان بانوان

 -برگزاری  403ساعت دوره آموزشی برای مشاوران و مددکاران دفاترحمایت به منظور آموزش تکنیکهای مداخله در کاهش طالق و تحکیم

بنیان خانواده1؛

 -برگزاری  7نشست علمی  -منطقهای برای قضات خانواده و اطفال سراسرکشور؛

 -برگزاری  6نشست هماندیشی برای مدیران و کارشناسان دفاتر حمایت ازکمی و کیفی سطوح حمایت از حقوق
حقوق زنان و کودکان با هدف ارتقای ّ

زنان و کودکان در دادگستریهای سراسر کشور؛

 -انتخاب مستشار زن در دادگاههای تجدیدنظر استان؛- -انتخاب بانوان در دادسراها به عنوان دادیار ناظر؛

- -انتخاب یک زن به عنوان سرپرست مجتمع قضایی؛

- -انتخاب  2000زن به عنوان قاضی در دادگستریهای کشور؛

 -انتخاب معاون دادستان ،معاون قضائی ،رئیس کل دادگستری ،معاونسرپرست مجتمع قضائی و قاضی اجرای احکام از بین بانوان؛

- -بازجویی از افراد نابالغ توسط ضابطان قضائی زن.

 -1گزارش دریافتی از قوه قضائیه.
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کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

- -راهاندازی بنیاد صیانت از خانواده در سال  1390در اداره کل پیشگیریهای

جدول تعداد قضات زن کل کشور به تفکیک سمتهای قضائی در سال 1395
دادیار

مشاور قضائی

معاون دادستان

معاون قضائی

جمع کل

422

86

7

13

528

منبع :گزارش وضعیت زنان و خانواده در آیینه آمار طی سالهای .1390 -1395
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری.

سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

- -سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی وابسته به قوه قضاییه،

سیاستهایی را در خصوص زنان زندانی اتخاذ نموده است که عبارتند از:
حفظ و ارتقاء سطح سالمت جسمانی و روانی زنان زندانی ،جلوگیری از
تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان ،کاهش جرائم محیط زندان ،حمایت

از زنان با جرائم غیرعمد ،حمایت از زنان سرپرست خانوار زندانی ،پیشگیری
از توسعه بیماریهایی مانند ایدز و هپاتیت در جامعه و درمان زودهنگام

زنان معتاد و :...

اقدامات حمایتی از خانواده زندانیان
کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

 -تمهید امکان مالقات شرعی در زندانها ،گفتگو با مسئولین و مقامات قضاییو حتی با قاضی در خصوص مرخصیهای طوالنی و تمدید مرخصیهای زندانی

برای رسیدگی به خانواده در موارد خاص در چارچوب قانون.

اقدامات حمایتی از زنان زندانی

- -ایجاد زندانهای ویژه بانوان و ساماندهی آنها؛

  -پیگیری الزم در خصوص مالقاتها ،تعلیق مجازات ،عفو و بخشودگی وهر اقدامی که موجب تخفیف یا کاهش مجازات زنان زندانی باشد حسب
نیاز و به تناسب نوع جرم ایشان؛
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به آزادی آنها در عفوهای مقام معظم رهبری؛

 -حمایت از زنان زندانی باردار و شیرده (در صورتی که زنان زندانی ،کودکزیر دو سال داشته باشند ،به دلیل شیردهی در بند مادران شیرده و در

صورت باردار بودن در همان بند نگهداری میشوند)؛

 -مساعدت برای تهیه شیرخشک ،پوشاک و پوشک فرزندان زیر  2سالزنان زندانی؛

 -اعزام کودکان باالی دو سال زنان زندانی به بهزیستی در صورتی کهسرپرست ذیصالح نداشته باشند؛

 -ارائه خدمات مشاوره حقوقی و قضایی به زنان زندانی و خانواده آنها وتأسیس مهدکودک در برخی زندانهای زنان؛

- -تمهید امکان مالقات شرعی زنان زندانی با همسرانشان در زندانها؛

  -طبقهبندی و تفکیک زندانیان زن براساس نوع جرم ،سن ،تکرار جرم وپیشینه کیفری؛

 -اولویت زنان محکوم در جرائم غیرعمد در زمینه آزادی و اختصاصکمکهای مردمی و گلریزان به آنها؛

- -ایجاد درمانگاه با کلیه امکانات در زندانها برای زنان و نیز استفاده از

حمایتهای مردمی و معرفی به بیمارستانهای دولتی و مکاتبه با کمیته
امداد امام خمینی (ره) و تهیه دفترچه بیمه برای زندانیان زن؛

- -اجرای طرح غربالگری سرطان ،ایدز و بیماریهای زنان در زندان؛

 -راهاندازی کلینیکهای مشاورهای و ارائه خدمات بهداشتی در زندان بهزنان؛
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- -کمک به آزادی زنان زندانی از طریق پرداخت دیه توسط خیرین و کمک

- -مراقبت از مجرمان زن باردار و واکسیناسیون آنها؛

- -فراهم کردن امکان نگهداری کودکان شیرخوار در کنار مادرانشان؛

اقدامات فرهنگی و آموزشی برای زنان زندانی

- -انجام امور فرهنگی در زندان بانوان جهت ارتقاء فرهنگی مجرمان زن

نظیر تأسیس کتابخانه ،برگزاری مسابقات کتابخوانی ،برگزاری مسابقات
قرآن ،برگزاری نمایشگاههای هنری و صنایع دستی ،پخش فیلم و برگزاری

مراسمهای مذهبی و مناسبتی؛

 -برگزاری دورههای آموزشی سوادآموزی ،مهارتهای زندگی ،کالسهایاعتقادی و کالسهای بهداشتی؛

- -تجهیز مراکز ورزشی در زندانها و برگزاری مسابقات ورزشی؛

 -برگزاری دورههای حرفهآموزی و اشتغال و توانمندسازی بانوان مجرمجهت اشتغال پس از آزادی؛

حمایت و بازتوانی زنان معتاد

 -نگهداری مددجویان معتاد در قرنطینه تا اتمام مرحله پاکسازی و معرفیآنها به مراکز ترک اعتیاد بعد از حبس؛

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

 -حمایت از زندانیان زن از طریق سازمانهای مردمنهاد و تا حد امکان تهیهمسکن و شغل برای آنها در صورتی که اعتیادشان به خاطر عدم اشتغال یا

اسکان باشد.

برنامه تخفیف مجازات زنان مجرم

 -مکاتبه و مذاکره با قضات محترم دادگاه درخصوص تخفیف مجازات زنانزندانی مددجو در مواردی که در وضعیت خاصی همچون بیماری قرار دارد و

یا وضعیتی که ادامه حبس باعث از همپاشیدگی کانون خانواده وی میشود؛

 -پیگیری مشکالت زنان زندانی مددجو در چارچوب قانون در ارتباط بامشکالت قابل حل و پیشنهاد راههای قانونی ،انعکاس شرایط مددجویان به
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تعلیق مجازات و مرخصیهای طوالنی؛

حمایت از کودکان بزهکار

- -تأسیس دادگاه ویژه اطفال و تفکیک آنها از دادگاهها و دادسراهای عمومی؛

 -ارجاع اطفال و نوجوانان بزهکار به کانونهای اصالح و تربیت و تفکیکآنها از زندان بزرگساالن.

وزارت دادگستری

 -تأسیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و دبیرخانه آن در وزارتدادگستری و تهیه و ارسال گزارشهای ادواری جمهوری اسالمی ایران به
کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد (گزارش مقدماتی (اول) در اوت

( 1996مرداد  )1375دسامبر ( 1997آذر  )1376ارائه شده است .گزارش

دوم در اوت ( 2001مرداد  ،)1380جوالی ( 2002تیر )1381ارائه گردیده
است و گزارش سوم در اوت ( 2006مرداد  )1385وگزارش سوم و چهارم

در فوریه ( 2010بهمن  )1388آوریل ( 2013فروردین  )1392ارائه شده

است).

 -ایجاد دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستریها در  30مرکزاستانی و  60نمایندگی شهرستانها از سال 1391؛

- -ایجاد  200انجمن حمایت از خانواده زندانیان در سراسر کشور؛

 -تأسیس مراکز مالقات فرزندان با والدی که با او زندگی نمیکنند (پساز طالق والدین)؛
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مسئولین قضایی و استخراج بهترین راهکار از جمله آزادی ،عفو و بخشودگی،

سازمان تعزیرات حکومتی

- -توجه به حقوق مصرفکننده و احقاق حق خانوادهها در دریافت کاال و

خدمات سالم و نظارت بر عملکرد صنوف نظیر آرایشگاههای زنانه ،عکاسان،
فیلمبرداران ،تاالرهای پذیرایی و مرتبط با مراسم ازدواج ،رعایت حقوق

مصرفکنندگان و نیز بازرسی از این اصناف جهت جلوگیری از جرائم

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

پیشبینی شده و سوء استفادههای احتمالی از بانوان در این صنوف.1

 -1گزارش دریافتی از سازمان تعزیرات حکومتی.
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 .6مشارکت اجتماعی

سازمان بسیج مستضعفین

 -تشکیل جامعه بسیج زنان کشور به عنوان نخستین تشکل بزرگ مردمیجهت مشارکتهای اجتماعی زنان در عرصههای مختلف بعد از انقالب در
 5آذر 1358؛

 -تدوین سند راهبردی و چشمانداز توسعه در عرصههای فرهنگی ،اجتماعی،ورزشی و علمی نیروهای بسیج خواهران؛

 -جذب و سازماندهی 9000000نفر از اقشار مختلف زنان کشور جهتحفظ دستاوردهای انقالب اسالمی در قالب بسیج مساجد 1و محالت و بسیج

اقشار 2و بسیج متخصصین .این تشکل بزرگترین سازمان مرم نهاد زنان در
جهان است.

3

 -تشکیل  19109پایگاه مقاومت و واحد خواهران در سراسر کشور جهتجذب و پذیرش داوطلبین سازمان بسیج کشور؛

4

 -تشکیل  7600گردان الزهرا(س) و  350گردان کوثر با هدف واکنشسریع به موقعیتهای بحرانی و آمادگی جهت مقابله با بحرانها.

5

امداد رسانی و محرومیت زدایی

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

 -امدادرسانی بسیج خواهران در بحرانها و سوانح به ویژه برای زنان وخانوادهها به جهت بسیج محالت نظیر حادثه بم و کمک-رسانی و ارائه
مشاوره به دختران و زنان و در حوادث طبیعی نظیر برف گیالن؛

 -1بسیج محالت و مساجد یکی از فعالترین و پر جمعیتترین اقشار بسیج است که اشخاص
میتوانند به صورت داوطلبانه و خودجوش به عضویت آن درآمده و در سطوح مختلف به فعالیت
بپردازند و در کنار آن از آموزشهای فرهنگی ،دینی و نظامی مختلفی بهرمند شوند.
 -2بسیح اقشار شامل طالب ،اساتید ،پزشکان ،مهندسان ،حقوقدانان ،دانشجویان ،دانشآموزان،
مساجد ،کارگری و  ...میباشد.
 -3گزارش دریافتی از بسیج جامعه زنان.
 -4همان.
 -5همان.
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و اهدای هدایای مردمی به نیازمندان و محرومان؛

- -گسترش روحیه مشارکت مردمی در امر خدمترسانی به محرومان به

ویژه در امر ازدواج با تهیه  10000جهیزیه و برگزاری  1452مراسم جشن

پیوند؛

1

 -تشکیل  1000گروه جهادی از دختران جهت اعزام به مناطق محروم واعزام  1000گروه مشاور به صورت جهادی در سراسر کشور.

2

 -حمایت از زنان و مشاغل خانگی (هر استان  500شغل خانگی) در قالببوکار پس از آموزش و
طرح معین و ارائه تسهیالت جهت راهاندازی کس 
کسب مهارت از سوی بانوان و تهیه بانک  3000نفری از بانوان کارآفرین.

3

سالمت و بهداشت

 -همکاری بسیج خواهران با وزارت بهداشت در سال  1357جهت ریشهکنیفلجاطفال در سراسر کشور؛

 -همکاری در طرح آموزش تغذیه با شیر مادر در همکاری با وزارت بهداشتجهت انتقال پیامهای بهداشتی سالمت مادر و کودک .

کودکان

 -اجرای طرح نشاط و تعالی  5000دانشآموز دختر و پسر در  24هزارپایگاه بسیج در سراسر کشور.4

 -فعالیت در حوزه فضای مجازی در خصوص کودک نظیر فعالیت انجمنتصویرگران کودک در فضای مجازی ،انجمن ادبی کودک در فضای مجازی

و پرتال جامع نسل خورشید؛

 -1گزارش دریافتی از بسیج جامعه زنان.
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
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- -طرح تجلی محبت جهت محرومیتزدایی از  20استان کشور ،جمعآوری

 -تأسیس  3000مهدکودک قرآنی و پیشدبستانیهای قرآنی در مساجدسراسر کشور جهت انتقال فرهنگ قرآنی و تربیت نسل صالح و تربیت و
آموزش  4000مربیمهدهای نونهاالن به صورت متمرکز و تهیه  12جلد

کتاب در  2مقطع پیشدبستان و مهد و توزیع در بین  36000نوآموز
و پذیرش کودکان تحتپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در مهد
مساجد1؛

 -اجرای طرح مادرانه در بسیج خواهران جهت آشنایی مادران با دانشرسانهای.

آستان قدس رضوی

 -برگزاری جشنواره جایزه جهانی گوهرشاد با هدف معرفی بانوان نیکوکارو موفق در سطح ملی و بینالمللی در موضوعات ایثار و شهادت ،مقاومت و
بیداری اسالمی ،آموزشی ،علمی ،پژوهشی ،فرهنگی ،هنری ،رسانهای ،وقف
و امور خیریه ،امور عمرانی ،امور پزشکی ،مدیریت و کارآفرینی؛

 -اجرای طرح حسنا یا حامیان سنت نبوی ازدواج از طریق شناساییواسطین ازدواج و شبکهسازی آنها و توانمندسازی خادمیاران ازدواج و

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

وساطت براساس آموزههای دینی؛

 -تأسیس شبکه مردمی خادمیاران خانواده در جهت توسعه فرهنگتعالیبخش خانواده با تأسیس  700کانون خانواده و  400کانون در حوزه
علمیه و  300کانون در سازمانهای مردم نهاد.

2

 -1گزارش دریافتی از بسیج جامعه زنان.
 -2گزارش دریافتی از مرکز زنان و خانواده آستان قدس رضوی.
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- -از سال  1357تا کنون حدود  7500نفر از بانوان اقدام به انجام عمل

حسنه وقف در امور مختلف نمودهاند که با احتساب این آمار ،حدود 25

درصد از واقفین را بانوان تشکیل میدهند.1

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

 -مجمع خیرین سالمت :تشکیل مجمع خیرین سالمت و مشارکتفعال بانوان در این مجمع و انجام فعالیتهای خیرخواهانه نظیر ساخت
بیمارستان ،مراکز درمانی ،تهیه تجهیزات پزشکی ،دارو و ....

 -وجود درمانگاههای خیریه در سطح کشور از مشارکتهای مردمی دربخش درمان می باشد که کارکنان پزشکی بسیاری از این مراکز درمانی

خیریهای از بین بانوان میباشند.
وزارت ورزش و جوانان

- -تعداد سازمانهای مردم نهاد جوانان دارای اعتبار نامه فعالیت مرتبط با

موضوع زنان و خانواده طی سالهای  1393تا مهر ماه  1397در مجموع

 184مورد بوده است.2

ستاد عالی کانونهای مساجد کشور

 -در سال  1397تعداد اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد295652و تعداد مدیران زن کانونهای فرهنگی هنری مساجد  2029بوده است.

 -1گزارش دریافتی از سازمان اوقاف و امور خیریه.
 -2گزارش دریافتی از وزارت ورزش وجوانان.
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سازمان اوقاف و امور خیریه

وزارت کشور

 -تعداد کل دهیاران زن در دوره اول  ،150در دوره دوم  400و در دورهسوم شوراهای اسالمی شهر و روستا  888و در دوره چهارم  1323و در

پایان دوره چهارم  2167نفر بوده است.

1

 -تعداد  3نفر فرماندار زن ،تعداد  5نفر معاون فرمانداز زن و تعداد  24نفربخشدار زن در سال  1394بوده است.

2

 -تعداد زنان منتخب شورای اسالمی شهر در سراسر کشور در دوره اول ،1375در دوره دوم  2336نفر و در دوره سوم  1491و در دوره چهارم
 6096نفر بوده است.

3

* مواردی از مشارکتهای گسترده زنان و خانوادهها پس از پیروزی انقالب
اسالمی را میتوان چنین برشمرد:

- -حضور صدها هزار نفری زنان و خانوادهها در سفر عارفانه راهیان نور؛

 -تشییع باشکوه شهدای دفاع مقدس و مدافعین حرم حضرت زینب(س) بااستقبال صدها هزار نفری بانوان.

- -پرداخت بیش از  300میلیارد تومان فطریه در سال  ،1397نشانۀ استقبال

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

خانوادهها براساس باورهای دینی مردم در جهت کمک به رفع فقر در جامعه
است.

 -راهپیمایی میلیونی روزهداران روز قدس در سراسر کشور با حضورخانوادهها؛

 -1گزارش وضعیت زنان و خانواده در آیینه آمار طی سالهای  .1390-95معاونت بررسیهای
راهبردی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری.1395 ،
 -2همان.
 -3همان.
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شهرستان ،شهر و بخش و روستای کشور؛

 -مدیریت روستاها پس از انقالب ،از خانمحور به شورامحور تبدیل شده است.تأسیس شوراها و دهیاریها در کشور و تبدیل نظام ارباب رعیتی روستاها به

نظام مردمساالری دینی طی سالهای بعد از انقالب از افتخارات جمهوری
اسالمی میباشد .بسیاری از اعضای این شوراها و دهیاریها بانوان میباشند.

 -امروزه مساجد بهویژه در شهرستانها و روستاها پناهگاه و مکان مناسببرای رسیدگی به اختالفات و منازعات خانوادگی مردم میباشند و ائمه

جماعات و مومنین معتمد در امر داوری و حل اختالفات خانوادگی نقش

مهمی دارند که این در زمان رژیم گذشته بسیار اندک بود.

 -تعداد سازمانهای مردمنهاد ویژۀ زنان پیش از انقالب اندک بوده که امروزافزایش بسیار زیادی داشته است.

- -سازمانهای تشریفاتی زنان که در انحصار خاندان پهلوی و وابستگان آنها

بود به نهادهای فراگیر در داخل و در سطح بینالملل با نقشآفرینی زنان

فرهیخته و دانشمند توسعه یافت.

 -تشکیل مجمع بانوان خیر مدرسهساز و بهرهمندی از پتانسیل آنها درساخت و ساز و تجهیز مدارس.
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- -حضور میلیونی خانوادهها و زنان در راهپیمایی  22بهمن در بیش از هزار

 .7معنویت و دینداری

اقدامات و فعالیتها

استفاده از ظرفیت فرهنگی و دینی اماکن مقدسه جهت اشاعه شعائر

مذهبی و تعمیق باورهای دینی خانوادههای زائر به ویژه بهرهمندی از
ظرفیتهای آستان قدس رضوی ،آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)

و آستان مقدس عبدالعظیم حسنی در شهر ری و سایر اماکن زیارتی در
ایران.

آستان قدس رضوی

 -تأسیس مرکز امور بانوان و خانواده در آستان قدس رضوی در سال 1395در راستای تبیین و تعمیق هویت زن مسلمان انقالبی در عرصههای فردی،

خانوادگی و اجتماعی و توجه به تشکیل ،تحکیم و تعالی خانواده؛

 -تدوین اسناد راهبردی با محوریت زنان و خانواده و ارتقای امنیت بانوانزائر و تعالی جایگاه و منزلت خانواده خدام و کارکنان آستان قدس رضوی؛

 -تمهید شرایط ارائه مشاورههای دینی توسط  1800نفر از خواهران طلبهدر مرکز تخصصی مشاوره آستان قدس رضوی و تهیه پروتکلهای درمانی

مشاوره با رویکرد دینی؛

1

 -ارائه مشاورههای رایگان آستان قدس رضوی به زوجهای جوان و برگزاریدوره آموزشی سبک زندگی رضوی برای  7000زوج؛

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

2

 -تشکیل کانون روحانیون خادمیار خانواده رضوی از بین طالب خواهر وگذراندن دورههای آموزشی مشاوره و روانشناسی بعد از قبولی در آزمون؛

- -استفاده از ظرفیتهای آستان قدس رضوی در جهت استفاده عمومی

و نشاطآفرینی و امیدبخشی از جمله افتتاح باغ خاتون به عنوان نخستین
مرکز فرهنگی ،تفریحی ویژه بانوان در مشهد؛

 -1گزارش دریافتی از مرکز زنان و خانواده آستان قدس رضوی.
 -2همان.
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پیشکسوت در رشتههای قرآنی؛

 -حمایت از اقشار محروم و نیازمند توسط ظرفیت مالی آستان قدسرضوی از جمله اعطای جهیزیه به زوجهای جوان نیازمند ،اعطای کمک
هزینه خرید جهیزیه ،اعطای وام بدون کارمزد به زوجهای جوان نیازمند؛

 -ایجاد مرکز تخصصی خدمات مشاورهای ازدواج و خانواده با رویکرد دینیبا نام «آستان مهر» و ارتقای مهارتهای زندگی فردی و اجتماعی جوانان

و خانوادههای جوان با برگزاری دورههای آموزشی ویژه جوانان متأهل و
مجرد و برگزاری نشستهای تخصصی ازدواج ،ارائه مشاوره فردی ،تلفنی و
 ...و تأسیس باشگاه همسران جوان و باشگاه مجردها جهت عرضه خدمات

مشاورهای ،آموزشی ،فرهنگی و پژوهشی؛

ایجـاد نهادهـا و ارگانهـای مـروج آرمانهـای فرهنگـی و دینـی
از جملـه سـازمان تبلیغـات اسلامی ،دفتر تبلیغـات اسلامی و مرکز

مدیریـت حوزههـای علمیـه خواهـران و انجـام فعالیتهـای تبلیغی،
فرهنگـی و دینـی بـرای تمـام اقشـار از جملـه بانـوان و خانوادهها.

سازمان تبلیغات اسالمی

 -تأسیس سازمان تبلیغات اسالمی در سال  1360با هدف اشاعه اندیشهاسالم و دفاع از اصول اسالم و ترویج اخالق اسالمی و گسترش فرهنگ

اسالمی در جامعه و ایجاد دفتر امور خواهران سازمان در سال 1371و
ارتقای آن به دفتر امور زنان و خانواده سازمان تبلیغات اسالمی در سال

1393؛

1

 -1گزارش دریافتی از دفتر امور زنان و خانواده سازمان تبلیغات اسالمی.
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- -برگزاری همایش بینالمللی بانوان قرآنپژوه با هدف تکریم از بانوان

- -طرح ساماندهی زنان نخبه ،فرهیخته و فعال دینی در سال  1388از

طریق ایجاد جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی و شناسایی

 2000نفر از این بانوان در سراسر کشور و تشکیل کارگروههای تخصصی با
توجه به نیازهای استانی در محورهای خانواده ،نحلههای انحرافی ،عفاف و

حجاب و ...و تشکیل سایت و وبالگ و شبکه اجتماعی مرتبط با جمعیت؛

1

 -توسعه فرهنگ عفاف و حجاب با رویکرد تعامل و همکاری با اتحادیهاصناف تولیدکننده و فروشنده پوشاک در  10استان؛

 -استفاده سازمان تبلیغات اسالمی از ظرفیت فضای مجازی نظیر سایتها،وبالگها ،شبکههای اجتماعی و اشاعه فرهنگ؛

- -ایجاد سازمان زنان انقالب اسالمی وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی

و شبکه مبلغین فرهنگی -دینی و شناسایی عالقمندان جهت انجام
فعالیتهای فرهنگی و دینی؛

 -تأسیس مدارس دخترانه صدرا ( 15مدرسه) و مدارس دخترانه علوم ومعارف اسالمی صدرا ( 56مدرسه)؛

2

- -ایجاد حوزه علمیه خواهران کوثر در شهر تهران و اصفهان و افتتاح

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

پژوهشکده تخصصی کوثر در سال 1397؛

 -ایجاد وبسایت تبیان به عنوان جامعترین سایت فرهنگی  -دینی در ایرانتوسط سازمان تبلیغات اسالمی و بارگذاری مطالب ارزنده در موضوعات زنان

و خانواده؛

 -ایجاد سایت همسانگزینی و انتخاب همسر از طریق فضای مجازی سالماز طریق وبسایت تبیان ( 47هزار نفر در سامانه ثبتنام کردهاند 18 ،هزار

 -1گزارش دریافتی از سازمان تبلیغات اسالمی.
 -2همان.
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 -ایجاد مؤسسه فرهنگی تسنیم نور در سال  1384توسط سازمان تبلیغاتاسالمی و برگزاری حلقههای معرفت در موضوعات حجاب و عفاف ،روابط

دختر و پسر برای دختران ،پسران و نوجوانان در طرح ملی سپهر ایرانی؛

 -تأسیس دارالقرآن کریم در سال  1388برای تربیت حافظان و قاریانقرآن کریم با طرحهای جشنواره قرآنی خانواده ،طرح ساماندهی مؤسسات و

خانههای قرآن با مدیریت بانوان؛

 -تربیت مبلغات دینی توسط سازمان تبلیغات اسالمی با طرحهایی نظیرطرح شناسایی و ساماندهی مبلغات سنتی و حوزوی ،طرح برگزاری کارگاه

آموزشی ویژه مبلغات سنتی؛

 -انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه زنان و خانواده از طریق تأسیسگروه مطالعات زنان و خانواده پژوهشکده باقرالعلوم و نقد دیدگاههای

فمینیستی دنیای مدرن؛

 -تأسیس اداره کل ادیان و مذاهب و برگزاری کنگره ساالنه و منطقهای«بانوی آفتاب» از دیدگاه مذاهب اسالمی از سال  1382تاکنون.

حوزه نمایندگی ولیفقیه در حج و زیارت

 -تأسیس حوزه نمایندگی ولیفقیه در امور حج و زیارت به دستور مقاممعظم رهبری و ایجاد واحد خواهران بعثه و توجه به موضوعات زنان و

خانواده در عتبات و حج و زیارت؛

 -توجه به تعامل بین مجموعه کارگزاران حج و زیارت با خانواده زائرین وزائرین زن؛

 -1گزارش دریافتی از سازمان تبلیغات اسالمی.
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مورد به هم معرفی شدهاند و  3هزار نفر هم ازدواج کردهاند)؛

1

 -ایجاد زمینه تعامل و همفکری با بانوان اندیشمند جهان اسالم در زمانحج تمتع ،عمره و عتبات؛

 -اجرای طرح طلبه معینه کاروانهای زیارتی حج تمتع و عمره در جهتراهنمایی بانوان زائر؛

 - -انتخاب و جذب  2664نفر از مبلغههای فاضل حوزههای علمیه خواهران

از سال  1379و برگزاری  16دوره آموزشی برای  1166نفر از خواهران

مبلغه و معینه کاروانهای زیارتی؛

1

 -اعزام خواهران مبلغه و معینه در موسم حج و عمره جهت پاسخگویی بهسواالت دینی و مناسکی بانوان زائر (هر سال  150نفر و در عمره مفرده

 100نفر و در عتبات ساالنه  50نفر معینه و مبلغه اعزام میشوند)؛

2

 -استفاده از فضای مجازی جهت آموزش بانوان زائر در موضوعات احکام ومناسک ،اخالق و آداب سفر؛

- -برگزاری همایش ویژه بانوان حجگزار و عمرهگزار در کل استانهای کشور

جهت آشنایی با موضوعات احکام زیارت ،مناسک ،اسرار حج ،معارف حج،

بهداشت زنان در سفر حج؛

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

 -برگزاری سلسله نشستهای کوثرشناسی در موسم عمره و فرصت حجو زیارت؛

 -برگزاری همایش جایگاه و منزلت زنان در جهان اسالم در زمان حج تمتع؛ -پیشنهاد و تصویب رشته تخصصی سطح سه تبلیغ با گرایش حج و زیارتو جذب دانشجو در جامعه الزهرا (س) از سال 1394؛

 -تهیه بستههای فرهنگی در موضوعات معرفتی ،حجاب و عفاف جهتترویج ارزشهای دینی در بین بانوان زائر؛

 -1گزارش دریافتی از حوزه نمایندگی ولی فقیه در حج و زیارت.
 -2همان.
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در محل اسکان آنها؛

 -تشکیل شورای راهبردی آموزش فرهنگی اربعین در نهادها و مؤسساتدولتی ،عمومی و مردمی و تقویت نقش ارزنده بانوان؛

 -برگزاری همایش ویژه زنان در موسم اربعین و طرح مسائل زنان درکشورهای اسالمی و تبیین فلسفه قیام عاشورا و مدیریت زینبی (س).

سازمان اوقاف و امور خیریه

- -فعالیت سازمان اوقاف و امور خیریه در  3محور فعالیت قرآنی ،اوقاف و

بقاع متبرکه و استفاده از ظرفیت این سازمان در جهت امور تبلیغی و دینی

بانوان؛

توسعه و ترویج فرهنگ وقف در جامعه زنان

  -برگزاری سه دوره همایش بررسی نقش زنان در توسعه و ترویج فرهنگوقف طی سالهای  1390تا  1392و تجلیل از زنان واقف و فعال در

عرصههای مختلف وقف در این همایش؛
گسترش و توسعه فعالیتهای قرآنی

  -برگزاری مسابقات کشوری قرآن کریم بانوان از سال  1360تا کنون بهعنوان معتبرترین مسابقات قرآن کریم در سطح کشور؛

1

 -اعزام حافظان خواهر برگزیده در بخش حفظ کل و حفظ  20جزء بهعنوان نمایندگان جمهوری اسالمی ایران جهت شرکت در مسابقات حفظ
قرآن کریم کشورهای اسالمی از سال  1386تا کنون؛

2

 -1گزارش دریافتی از سازمان اوقاف و امور خیریه.
 -2همان.
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- -طرح مباحث خانواده در محافل انس و معرفت در زمان حج تمتع و عمره،

- -برگزاری دو دوره مسابقات بین المللی حفظ قرآن کریم بانوان با حضور

نمایندگان بیش از  20کشور جهان اسالم از سال  1396به میزبانی جمهوری
اسالمی ایران؛

1

- -برگزاری هفت دوره همایش بین المللی تجلیل از بانوان فعال در عرصههای

مختلف قرآن کریم و تجلیل از بیش از  100نفر از بانوان فعال در این عرصه

در سطح ملی و بین المللی؛

2

 -همکاری در اجرای فعالیتهای قرآنی در ایام برگزاری مراسم اربعین حسینی.مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران

- -تربیت خواهران طلبه در علوم دینی با تأسیس مراکز حوزوی ویژه خواهران

و تأسیس مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران جهت ساماندهی مراکز

حوزوی خواهران؛

 -تأسیس بزرگترین مرکز حوزوی خواهران با نام جامعه الزهرا (س) درشهر قم؛

 -تقویت بنیه خواهران طلبه در زمینه آشنایی با قرآن و عترت از طریقدورههای فیض نور ،جشنوارهها و مسابقات قرآنی و طرح گفتگوی قرآنی،

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

تفسیر موضوعی قرآن ،تربیت خبرنگار قرآنی و..

 -ارتقای سطح علمی اساتید زن حوزهها با تشکیل انجمن علمی اساتیدفقه ،کالم و اصول؛

 -مشارکت بانوان طلبه و مبلغه در مراسم حج جهت تبلیغ در بین بانوانحج گزار و نیز در راهپیمایی بزرگ اربعین از طریق تشکیل کمیته بانوان

ستاد اربعین استان قم و گزینش زباندانان و مبلغین زن جهت تبلیغ برای

زائران کشورهای مختلف ؛

 -1گزارش دریافتی از سازمان اوقاف و امور خیریه.
 -2همان.
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 -تأسیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها از سال 1372با مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی با هدف ارتباط مفید و مؤثر
حوزه با دانشگاه و تأسیس واحد خواهران در سال 1374؛

فرهنگی  -اجتماعی

 -اجرای طرح حلقههای معرفت از سال  1388جهت آشنایی دانشجویان بامباحث معرفتی ،فرهنگی؛

 -اجرای طرح بصیرت و برگزاری دورههای معرفتافزایی نسبت به مباحثروز ،عفاف و حجاب ،سبک زندگی اسالمی  -ایرانی؛

- -برگزاری کرسیهای آزاداندیشی ،جلسات بحث آزاد ،تریبون آزاد،

حلقههای گفتمان در ازدواج با  15موضوع جزئیتر ،محور تحکیم خانواده
با  30موضوع جزئی ،محور عفاف و حجاب با  20موضوع فرعی ،محور نقد
فمینیسم با  10محور فرعی و محور مسائل دختران با  10محور فرعی؛

 -فعالیت  579کانون فرهنگی ،هنری ،اجتماعی در دانشگاهها با دبیریخواهران.

1

دینی  -معرفتی

 -توسعه و ارتقاء آگاهیهای دینی از طریق اعزام خواهران مبلغه در ماههایرمضان ،محرم و صفر به خوابگاه-های دانشجویی و اردوهای دانشجویی؛

 -برگزاری کارگاههای دینپژوهی و پاسخگویی به شبهات فقهی  -حقوقیدانشجویان در زمینه روابط دختر و پسر و حقوق زن در اسالم؛

- -تربیت مبلغه خواهر در زمینه پاسخدهی به شبهات؛

 -1گزارش دریافتی از مرکز زنان و خانواده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.
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نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

 -تربیت ،سازماندهی و اعزام مشاوران مذهبی و مبلغه خواهر جهت ارائهمشاوره در خوابگاههای دختران؛

 -برگزاری جلسات تفسیر قرآن ویژه دختران دانشجو و کارکنان زن دانشگاه؛- -تمهید شرکت دختران دانشجو در مراسم معنوی اعتکاف؛

- -عضویت دختران دانشجو در  110هیئت مذهبی در سطح دانشگاهها؛

1

- -اجرای طرح حکمت ویژه دانشجویان با حضور خواهران مبلغه؛

 -اعزام دانشجویان دختر به عمره مفرده برای  18دوره و شرکت  108هزارنفر از دانشجویان دختر؛

2

 -اعزام دانشجویان دختر به عتبات عالیات برای  19دوره و شرکت  52هزارنفر دانشجوی دختر؛

3

 -تأسیس مراکز علوم اسالمی دانشگاهیان کشور و اختصاص دو مرکز ویژهخواهران در سال  1389و فعالیت  42مرکز تاکنون.

4

عفاف و حجاب

 -تشکیل کارگروه عفاف و حجاب در دفتر نهاد نمایندگی مقام معظمرهبری در دانشگاههای کل کشور؛

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

 -برگزاری نمایشگاههایی در موضوع پوشش در  30استان ،نمایشگاه پوستر باموضوع عفاف و حجاب ،برگزاری جشنواره دختران آفتاب ،برگزاری کرسی آزاد

اندیشی و تریبون آزاد با موضوع عفاف و حجاب ،برگزاری کارگاههای آموزشی

با موضوع شبهات فقهی و حقوقی عفاف و حجاب ،برگزاری نمایشگاه حدیث

حسن شامل تصاویری در موضوعات حجاب در سایر ادیان و بازگشت به عفاف.

 -1گزارش دریافتی از مرکز زنان و خانواده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.
 -2همان.
 -3همان
 -4همان.
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 -تهیه بستههای فرهنگی عفاف و حجاب جهت بهرهمندی مسئولینواحدهای خواهران در قالب «طرح راقی» و تهیه بستههای فرهنگی مناسب
برای اساتید ،مبلغین و مشاورین مذهبی در موضوع عفاف و حجاب در قالب

اجرای «طرح نسیم معرفت»؛

 -تأسیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی طهورا در راستای اعتالی فرهنگفاطمی (س).

آموزش مسائل زنان

 -برگزاری طرح طهورا (دورههای آموزشی آشنایی با مسایل زنان) سال1384؛

 -برگزاری همایش حکمت مطهر (سیر مطالعاتی آثار استاد شهید مطهریو برگزاری جشنوارة دوساالنة «حكمت مطهر») از سال 1383؛

- -جذب خواهران دانشجو در «مرکز اسالمی زبان انگلیسی دانشگاهیان»

ویژه خواهران با هدف تقویت زبان انگلیسی عمومی و مکالمه و تبلیغ
مباحث اسالمی به زبان انگلیسی در زمینه تاریخ اسالم ،شیعه شناسی و

عقاید اسالمی؛

 -طراحی سایت «حقوق زن» با هدف پاسخگویی به شبهات و سواالتدانشجویان در این حوزه (نشريه پرسمان) و انتشار  20عنوان کتاب در نقد

فمینیسم و  170عنوان کتاب در حوزه زنان و خانواده توسط نشر معارف

وابسته به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.

1

 -1گزارش دریافتی از مرکز زنان و خانواده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.
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- -برگزاری دورههای آموزشی تربیت مربی در موضوعات عفاف و حجاب؛

ازدواج و همسرگزینی

 -تاسیس ستاد ازدواج دانشجویی از سال  1367و برگزاری جشن ازدواجدانشجویی با  150زوج و گسترش فعالیت ستاد در  31استان کشور و

برگزاری  22دوره مراسم ازدواج دانشجویی برای  400هزار زوج در قالب

طرح ملی همسفر تا بهشت؛

1

 -تشکیل ستاد سایبان مهر جهت ارائه مشاورههای ازدواج به دانشجویانمجرد جهت انتخاب همسر و ازدواج آگاهانه و آسان و بهنگام؛

 -توانمندسازی زوجین جوان از طریق آموزش و مشاوره و راهنمایی وتربیت فرزند و داشتن ازدواجی پایدار.

برنامههای اوقات فراغت دانشجویان در خوابگاهها

 -بهرهمندی از اوقات فراغت دانشجویان دختر در خوابگاههای دانشجوییدر جهت آشنایی با مباحث عفاف و حجاب ،نقد فمینیسم ،برگزاری جلسات
پرسش و پاسخ در مورد مسائل زنان و خانواده ،مسائل و مشکالت دختران در

خوابگاهها ،جایگاه زن در نظام هستی در قالب حلقه معرفتی و نشستهای

دورهمی؛

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

 -ارتقای معنویت در فضای خوابگاههای دانشجویان دختر از طریق برگزاریمراسم معنوی ماه مبارک رمضان ،برگزاری مراسم شهادت ائمه اطهار (ع) و

میالد حضرت زهرا (س) و ترویج سبک زندگی دینی؛

 -ارتقای مهارتهای زندگی در دانشجویان با ارائه مشاورههای فردی،برگزاری نشستهایی با موضوع مهارتهای زندگی ،مشاوره انتخاب همسر،

آسیبهای فضای مجازی ،آسیبشناسی روابط با جنس مخالف.

 -1گزارش دریافتی از مرکز زنان و خانواده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.
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 -اجرای طرح تربیت مربی ویژه اساتید درس دانش خانواده و جمعیت ازسال 1395؛

 -طرح تربیت مربی ویژه اساتید رشتههای معارف ،علوم تربیتی و روانشناسیبا هدف ارتقاء سطح دانش و بروزرسانی اطالعات در حوزه «سبک زندگی
مبتنی بر آموزههای دینی» در  13استان کشور در  4محور «ازدواج و

خانواده»« ،تربیت فرزند و فرزندآوری»« ،مدیریت اقتصادی مالی خانواده» و
«زن ،زیبایی و سالمت» (با نگاهی نو به بحث عفاف و حجاب)؛

 -اجرای طرح طليعه جهت آموزش سبک زندگي به دانشجويان در دو بخششامل :برگزاری دورههای تربیت مربی ویژه اساتید « در خصوص آموزش

سبک زندگی اسالمی  -ایرانی در استانهای مختلف و بخش دوم برگزاری

دورههای آموزشی آشنایی با سبک زندگی دانشجویان سراسر کشور با هدف

آشناسازی و آموزش اساتید مجرب و متخصص در خصوص سبک و روش

زندگی دانشجویان در استانهای مختلف؛

 -اجرای طرح دانش افزایی وتوانمندسازی اعضاي هيأت علمی مؤسساتآموزشی و پژوهشی با عنوان ضیافت اندیشه اساتید و شرکت صدها نفر از

اساتید زن در کارگاههای آموزشی و برگزاری  20كارگاه و نشست با موضوع

تربيت فرزند ،خانواده قرآني ،فرزندان قرآني ،سبك زندگي ،همسرداري،

حقوق خانواده از منظر اسالم ،اخالق در قرآن ،تغذيه سالم ،خانواده و آرامش
براي همسران استادان در دورههاي دانش افزايي.

سازمان بسیج مستضعفین

 -تعمیق معنویت و تربیت دینی از طریق اجرای طرح شجره طیبه صالحینو راهاندازی حلقههای تربیتی با هدف ایجاد تغییر مخاطبان براساس مکتب
تربیتی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و برگزاری کنگره ملی زینبشناسی
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برنامههای معطوف به اعضای هیأت علمی و اساتید

در  5استان ،همایش شیرخواران حسینی ،زینبیون ،منتظران موعود و 3
سالههای حسینی؛

 -تأسیس هیئتهای قرآنی در سطح پایگاههای بسیج خواهران در مساجد؛ -تشکیل  110هزار حلقه صالحین و  360طلبه سطح سه حوزه به عنوانمربی و  5هزار سرمربی در سطح دو حوزه و  100هزار سرگروه در این

حلقهها؛

1

 -برگزاری  15کنگره فاطمهشناسی (س) و تولید  8000اثر ارزشمند درزمینه سیره حضرت زهرا(س)؛

2

 -تالش جهت الگوسازی از زن مسلمان ایرانی در بین سایر کشورهایاسالمی با برگزاری  45نشست بینالمللی از کشورهای مختلف؛

 -توانمندسازی فرهنگیان در زمینه پاسخگویی به سواالت دانش آموزان درمورد حجاب و عفاف از طریق آموزش  300هزار معلم زن در طرح حجاب

و عفاف؛

3

 -تأسیس پژوهشکده عفاف در فضای مجازی و همکاری  7هزار صاحبنظردر موضوع عفاف و شبکهسازی در این زمینه؛

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

 -اجرای ترویج عفاف و حجاب چهره به چهره در سطح حوزهها و پایگاههایبسیج و توسط حلقههای صالحین؛

- -برگزاری دورههای مربیگری عفاف و حجاب به منظور پاسخگویی

به شبهات جوانان و ایجاد تغییر رفتار و برگزاری نشستهای مقابله با
آسیبهای اجتماعی و ترویج عفاف و حجاب؛

 -اجرای طرح سفیران نجابت و اعزام مبلغهها به مدارس برای پاسخگویی -1گزارش دریافتی از مرکز زنان و خانواده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.
 -2همان.
 -3همان.
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و فرهنگیان.

نیروی انتظامی

 -اجرای «طرح ارتقای امنيت اجتماعی و افزايش امنيت اخالقی شامل:پاکسازی پارکها ،مراکز تفریحی ،تفرجگاهها و برخورد با خودروهای
متخلف و برخورد با مزاحمان نوامیس مردم ،متجاوزان حریم خصوصی،
اراذل و اوباش ،آلودگی صوتی و برخورد با باندها و شبکههای ترویج و اشاعه

فساد ،برخورد با بدپوششی و بدحجابی ،برخورد با اخاللگران اجتماعی و

معتادان پرخطر.
وزارت کشور

- -اختصاص بخشی از پارکها در  30شهرستان ویژه بانوان و محصورسازی و

مناسب سازی فضاهای بالاستفاده شهری جهت تفریح ،بازاریابی محصوالت

و فعالیتهای فرهنگی -اجتماعی بانوان در سطح شهرستانها جهت ترویج
عفاف و آسایش بانوان.

مواردی از رشد معنویت و دینداری در جامعه زنان و اقدامات مرتبط با این

رشد را میتوان چنین برشمرد:

 -انجام طرحهای مختلف فرهنگی توسط نیروی انتظامی جهت ارتقایفرهنگ عفاف و حجاب با برگزاری نمایشگاههای تخصصی و عمومی در
فرهنگسراها و مراکز علمی و آموزشهای همگانی از طریق اطالعرسانی و

هشدار در قالب انتشار بروشور ،تراکت،بنر ،پوستر ،تلویزیونهای شهری در
سراسر کشور و آموزشهای حضوری چهره به چهره در جوامع هدف مثل
مدارس ،انجمن اولیاء و مربیان ،کارکنان دولت ،صنوف؛
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به شبهات فكری و اعتقادی در مورد حجاب و عفاف در بین دانش آموزان

 -اقدامات سایر دستگاهها جهت ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب ماننداختصاص دو بند از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی -اجتماعی کشور به
موضوع عفاف و حجاب توسط مجلس شورای اسالمی ،اختصاص بخشی از

کتابهای درسی دانش آموزان به این موضوع ،اختصاص بخشی از دروس

عمومی دانشگاهها به موضوع عفاف و حجاب ،اختصاص بخشی از برنامههای
صدا و سیما به این موضوع و...

- -انقالب اسالمی ،قرآن را از حاشیه و مجالس ختم و سفرههای نذری زنان

به عرصه زندگی زنان و از ساحت فردی به ساحت اجتماعی زندگی زنان
کشاند.

 -ایران ،تنها کشوری است که قوانین مربوط به زنان و خانوادهها در آن برمبنای قرآن است.

 -روخوانی جمعی قرآن کریم در ماه رمضان توسط صدها هزار نفر از زنان وبا حضور خانوادهها ،پدیدهی منحصر به فرد در جمهوری اسالمی ایران است.

 -افزایش حدود  3برابری تعداد مساجد کشور ،از  25هزار مسجد قبل ازانقالب به  72هزار مسجد در سال  1393و در نتیجه افزایش دسترسی

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

خانوادهها به مساجد1؛

 -ایجاد نمازخانه در تمامی مراکز و محیطهای عمومی و خدماتی بعداز انقالب و احداث دهها مسجد و نمازخانه بینراهی (در جادههای اصلی
کشور) امکان برگزاری نماز توسط بانوان را تسهیل کرده است.

 -قبل از انقالب ،توجه به مناسبتها و مراسمهایی مانند برگزاری دعایعرفه ،برگزاری مراسم شبهای قدر ،عزاداری اباعبداهلل الحسین(ع) در

حاشیه مطلق بود و حتی با هیئتهای خانوادگی برخورد میشد.

 -تجمع میلیونی خانوادهها در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی؛ -1چله انقالب ،گزارش  31نشست شنبههای انقالب از فروردین الی آبان .1397
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زنان و خانواده براساس اعتقادات دینی در تقویم رسمی ثبت شده است

مانند :روز مادر که در قبل از انقالب روز تولد یکی از فاسدترین زنان دربار

پهلوی بود ،بعد از انقالب ،به روز تولد بانوی دو عالم حضرت زهرا(س) (20

جمادیالثانی) تغییر یافت ،دهه کرامت که با سالروز تولد حضرت معصومه
(س) آغاز میشود 21 ،تیر روز عفاف و حجاب ،یکم ذیالقعده روز دختران
(والدت حضرت معصومه(س)) ،یکم ذیالحجه (سالروز ازدواج حضرت

علی(ع) و حضرت فاطمه (س) 25 ،ذیالحجه روز ملی خانواده (روز نزول آیه
در مدح ایثار خانوادگی حضرت فاطمه(س) و امام علی(ع) و امام حسن(ع)

و امام حسین(ع) 9 ،مهر روز همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی8 ،

آبان روز نوجوان (سالروز شهادت محمدحسین فهمیده) 5 ،جمادیالثانی
روز پرستار (روز والدت حضرت زینب(س)) 3 ،جمادیالثانی روز شهادت

حضرت فاطمه(س) که تعطیل رسمی میباشد 13 ،جمادیالثانی روز تکریم
مادران و همسران شهدا (سالروز وفات امالبنین(س)) و...

 -امروزه جشنهای باشکوه دهه کرامت که با سالروز والدت حضرت معصومه(س) آغاز میشود با میزبانی  10هزار خادم از زائران حرم رضوی در بیش

از  350بقاع متبرکه امامزادگان برگزار میگردد.

- -در نوروز  ،1396بیش از  10میلیون زائر به حرم حضرت معصومه(س)

مشرف شدهاند .این امر بهدلیل ارزشگذاری نظام به مقام مقدس این بانوی

بزرگوار میباشد.

 -شرکت میلیونی زنان و خانوادهها در برپایی نماز عید سعید فطر درمساجد کشور؛
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- -بهدلیل اهمیت جایگاه خانواده و نیز مقام زن ،برخی روزهای مرتبط با

 -مشارکت بانوان و خانوادهها دردعای کمیل جمعیهزاران نفری ،دعایعرفه جمعی هزاران نفری و نماز عید فطر دهها هزار نفری؛

 -شبزندهداریهای دستهجمعی میلیونها ایرانی در شبهای قدر و برپاییبزرگترین اجتماع قرآنی جهان در ماه مبارک رمضان که معموالً با حضور
خانوادهها برگزار میشود از برکات انقالب اسالمی ایران است.

  -حکم تعطیل شدهی قرآنی نماز جمعه ،با انقالب اسالمی برپا شد و بههمۀ شهرهای کشور تعمیم یافت و سنت قرآنی فراموش شدۀ اعتکاف نیز
بعد از پیروزی انقالب اسالمی به عبادتی فراگیر و جذاب تبدیل شد که در

هر دو مراسم حضور بانوان چشمگیر است.

 -برگزاری سالیانۀ جشن تکلیف برای صدها هزار دختر دانشآموز در سراسرکشور بعد از انقالب اسالمی؛

 -امروزه دهه فاطمیه در انقالب اسالمی با حضور میلیونی مردم عزادار،زمینهساز ترویج فرهنگ فاطمی و الگوی طراز بانوان در کشور و جهان شده
است.

 -برگزاری میلیونی همایش شیرخوارگان حسینی در بیش از  4000شهرو روستا و  839بقاع متبرکه کشور حاصل اهتمام ویژۀ انقالب اسالمی به

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

نقش تربیتی مادران است.

 -یکی از رویشهای معنوی پس از انقالب اسالمی حضور پرشور و با نشاطدانشگاهیان در مراسم اعتکاف بوده است ،بهطوریکه در سال  1397در

بیش از  200دانشگاه کشور ،بیش از  150هزار نفر از دانشجویان در این

مراسم معنوی شرکت کردند که حدود نیمی از این دانشجویان معتکف،

دختران بودند.

 -تنها نظام جهان که از برگزاری جلسات عالی آن گرفته تا کالسهایدانشگاهی و مدارس آن غالبا با وقت نماز تنظیم میشود نظام جمهوری
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محیطهای آموزشی زنان نیز میباشد.

 -مدارس دخترانه که در آنها نمازی اقامه نمیشد با پیروزی انقالب اسالمیبه نمازهای جماعت مزین شدند.

 -به برکت پیروزی انقالب اسالمی ساخت هزاران مسجد و نمازخانۀبینراهی ،اقامۀ نماز را برای خانوادههایی که در سفرها برای یافتن مکان
مناسب نماز بهسختی میافتادند ،هموار کرد.

 -تأسیس مجمع خیرین مسجدساز با هدف استفاده از ظرفیتهای مردمیدر ساخت و تکمیل هزاران مسجد کوچک و ارزان در مناطق روستایی و
محروم و پرجمعیت ،از برکات پیروزی انقالب اسالمی است .تعداد قابل

توجهی از این خیرین مسجدساز زنان هستند.

 -مساجد با برنامههای مختلف آموزشی ،توجیهی و مشاوره ویژۀ خانوادههادر مقابل توطئۀ دشمنان برای نابودی بنیان خانوادههای ایرانی و تخریب

نقش تربیتی مادران ایستادهاند.

  80-درصد مخاطبان  11هزار مؤسسات قرآنی کشور  6میلیون نفر از زنانهستند.
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اسالمی ایران است .این برنامهریزی شامل جلسات مدیریتی بانوان و نیز

 .8فرهنگی ،هنری و ارتباطات

اقدامات و فعالیتها
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
فرهنگی هنری و ارتباطات

- -افزایش مشارکت بانوان درعرصه نویسندگی از  80نویسنده دراوایل

انقالب به  28هزار و  239نفر زن نویسنده بعد انقالب اسالمی و مشارکت
در حوزه شعر و شاعری و تشکیل انجمنهای مربوطه و ورود  712زن به
حوزه نشر نسبت به نبود حتی یک ناشر زن قبل از انقالب ؛

1

 -افزایش تعداد بانوان داستان نویسان زن از کمتر از انگشتان دست به ۴هزار نفر داستان نویس زن ،بعد از انقالب اسالمی تاکنون؛

2

- -مشارکت بانوان در عرصه هنرهای نمایشی با رعایت شئونات اسالمی و

توجه به مضامین فیلمنامهها و دیالوگها و اجتناب از طرح مسائل خالف
اخالق و تصاویر خالف عفت عمومی در تولیدات سینمایی و هنری و

بازنمایی متفاوتی از نقش و تصویر زن در سینمای پس از انقالب اسالمی ؛

  -افزایش میزان حضور زنان در هنرهای نمایشی نسبت به قبل از انقالباز جمله در نمایشنامهنویسی ،کارگردانی ،طراحی صحنه ،طراحی لباس و

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

ساخت عروسک و عروسک گردانی در 40سال گذشته ؛

 -حضور فزاینده زنان در آفرینش آثار ادبی به ویژه ادبیات داستانی معاصرنسبت به قبل از انقالب و حضور صعودی و سیر پر شتاب رمان نویسان زن

در  4دهه اخیر و ایجاد ادبیات داستانی زنانه؛

 -ایجاد گرایش در برخی زنان داستان نویس در جهت نگارش کتابخاطرات زنان و دفاع مقدس در قالب ادبیات جنگ و دفاع مقدس؛

 -1دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه «زنان و خانواده ،ایسنا ۹،بهمن .۱۳۹۷
 -2همان.
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و همراهی برخی از آنها در انتقال ارزشهای انقالب اسالمی در قالب شعر و
تأسیس انجمن زنان شاعر در سال 1388؛

- -افزایش حضور بانوان به عنوان ناشر و تشکیل انجمن زنان ناشر؛

 -انتصاب مشاوران زنان و خانواده در حوزه صف و ستادی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی در جهت تعامل با زنان حوزه فرهنگ و هنر و نیز بانوان نخبه،
فعال و کارآفرین در این حوزه؛

 -برگزاری جشنوارهها و برپائی نمایشگاههای فرهنگی -هنری در جهتپاسداشت روز زن ،روز عفاف و حجاب و نیز جایگاه و منزلت زن مسلمان در

عرصه فرهنگ و هنر از جمله برگزاری جایزه ادبی پروین اعتصامی (از سال

1388تا کنون ) و برگزاری مراسم جایزه کتاب بانوی فرهنگ ( )1384و
جشنواره بانوان آسمانی ،کنگره ملی شعر حجاب و عفاف (مستور)؛

 -توجه به موضوع مد و الگوهای پوشش به ویژه در بین بانوان از طریقتشکیل کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و معرفی نمادها و الگوهای
برتر لباس ایرانی -اسالمی در جهت اشاعه مد اسالمی با برگزاری جشنواره

بین المللی مد و لباس در دهه فجر و برپائی نمایشگاههای عرضه لباس
ایرانی -اسالمی.

دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت

- -برگزاری جشنوارههای قرآنی نظیر جشنواره آیات و برگزاری هفتههای

قرآن و عترت در راستای توسعه فرهنگ قرآنی و حضور و مشارکت بانوان
در این عرصه و کسب امتیازات توسط بانوان و شناسایی استعدادها و

توانمندیهای قرآنی بانوان؛

 -عرضه و تجلی هنر بانوان در موضوعات قرآنی در نمایشگاه بینالمللی قرآنکریم با ارائه هنر و صنایع دستی و هنرهای نمایشی با موضوعات قرآنی؛
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- -حضور فعال بانوان در عرصه شعر و شاعری و تحوالت ژرف در این زمینه

- -برپائی نمایشگاه منزلت زن در احیای سبک زندگی قرآنی؛

 -مدیریت بیش از دو سوم موسسات فرهنگی -قرآنی توسط بانوان فعالدر این زمینه.

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

 -مشارکت زنان در حوزه گردشگری اعم از مدیر عاملی دفاتر خدماتگردشگری ،راهنمای گردشگری ،هتلداری ،بومگردی و استارت آپهای این

حوزه.

سازمان صدا و سیما

 -تغییر رویکرد تلویزیون ایران نسبت به نمایش تصاویر زنان و نحوه حضوربانوان در برنامهها و تولیدات تلویزیونی بر اساس آموزههای اسالم و رعایت
حجاب و عفاف؛

  -تدوین سند راهبری جایگاه زن و خانواده در رسانه ملی و نحوه حضور زندر این رسانه بر اساس بیانات مقام معظم رهبری؛

 -تشکیل شورای طراحی لباس رسانهای و تدوین طرح ساماندهی مد ولباس در رسانه ملی؛

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

 -تأسیس دفتر امور بانوان سازمان صدا و سیما از سال  1372با هدفنظارت محتوایی بر برنامههایی با محوریت زن و خانواده و ایجاد دفاتر مشاور
امور زنان و خانواده در مراکز استانی؛

- -برگزاری دو جشنواره تولیدات رسانه ای حجاب و عفاف ( 1390و )1386؛

 -برگزاری هم اندیشی مسائل زنان و خانواده ،رسانه ،توانمندسازی گروههایبرنامه ساز در زمینه مسائل زنان خانواده با برگزاری دورههای آموزشی در

مسائل خانواده؛
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ضرور( )1394و اجرای طرح عفاف و حجاب کارکنان سازمان؛

 -رصد برنامهها ،طرحها و فیلمهای تلویزیونی سیما با محوریت تحکیمخانواده از طریق تشکیل کارگروهی مرکب از بانوان متخصص و فرهیخته.

شهرداری تهران

 -ایجاد مجموعههای فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی با نام «شهربانو» جهتدسترسی بهتر بانوان به امکانات رفاهی ،اجتماعی و فرهنگی؛

 -ایجاد مجموعه فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی «شهردخت» ویژه دختراندانشجو با کاربری تفریحی ،فراغتی و خدماتی با هدف ترویج سبک زندگی

ایرانی -اسالمی؛

 -ایجاد  5بوستان ویژه بانوان در  5نقطه شهر تهران جهت ورزش و فراغت(بوستان بهشت مادران ،پردیس بانوان و پهنههایی از پارک چیتگر ،بوستان
والیت و پارک نرگس)؛

- -تأسیس پردیس رشد و توانمندسازی بانوان در مجموعههای شهربانو؛

 -ایجاد اتاق مادر و کودک در پایانهها و ایستگاههای مترو و برخی میادینمیوه و ترهبار؛

- -اختصاص واگنهای ویژه بانوان در مترو؛

- -تأسیس اولین مرکز ترک اعتیاد بانوان در سال 1387؛

 -تأسیس «مراکز بهاران» ویژه بانوان در سال  1395جهت توانمندسازیزنان معتاد بهبود یافته؛

- -تأسیس  2مرکز شبانه روزی جهت نگهداری زنان معتاد متجاهر؛
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- -اجرای طرح سالم سازی فضای اداری و جلوگیری از اختالط غیر

 -توجه به وضعیت زنان سرپرست خانوار نیازمند از طریق ارائه خدماتبیمهای به زنان سرپرست خانوار و اجرای طرح چکاپ  3300نفر از زنان
سرپرست خانوار و اجرای طرح غربالگری سرطان سینه از این بانوان؛

1

 -تصویب  21مصوبه در شورای اسالمی شهر تهران در رابطه با موضوعاتفرهنگی و اجتماعی بانوان شهر تهران از سال  1383تاکنون؛

2

 -توجه به موضوع تحکیم بنیان خانواده با اجرای طرحهایی نظیر طرحخانواده کارآمد و پایدار ،طرح پیوند یاران خانواده جهت احیای سنتهای

حل اختالف در بین خانوادههای شهر تهران توسط ریش سفیدان خانواده،
اجرای طرح شکوفههای عشق با هدف تحکیم خانواده و آموزش مهارتهای

زندگی و همسرداری؛

 -اجرای طرح غنچههای شهر با هدف توجه به کودکان به عنوان سرمایههایانسانی و اجرای طرح جشن گنج عشق شهر با هدف ارائه الگو از زوجین
موفق با  50سال زندگی مشترک؛

 -ایجاد خانههای تسنیم در  354محله شهر تهران (با ایجاد شبکههایاجتماعی از بانوان فعال و داوطلب محالت) و اجرای طرح جشنواره تسنیم

با  2محور خالقیتهای فرهنگی ،هنری و ابتکارات جامعه محور در محالت
کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

شهر تهران و نیز محور افزایش مشارکت اجتماعی زنان و بهرهمندی از
ظرفیت محالت با ایجاد کانونهای مردمی مانند کانون بانوان نخبه ،کانون

بانوان مبلغ ،کانون بانوان ایثارگر و ...در خانههای تسنیم؛

3

 -1گزارش دریافتی از شهرداری تهران.
 -2همان.
 -3همان.
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شهروند با تأکید بر خانواده معظم شهدا و ایثارگران که اعضای کانونهای

محالت بودند)؛

- -برگزاری  12دوره جشنواره روز ملی دختر و انتخاب دختران برگزیده؛

1

 -اجرای طرح دوره آموزشی گوهر رحمت با هدف آموزش آداب و مهارتهایزندگی و سبک زندگی اسالمی -ایرانی؛

 -برگزاری  9دوره همایش احیاگران نور و با حضور هیئتهای مذهبیبانوان و تجلیل از خواهران پیشکسوت در حوزه تبلیغ دینی؛

2

 -برگزاری  12دوره گردهمایی و میثاق زنان عاشورایی ویژه هیئتهایمذهبی بانوان درمحالت و برگزاری  10دوره جشن آغاز عبودیت دختران.

3

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 -برگزاری نمایشگاه ابداعات و اختراعات بانوان فعال ،پژوهشگر در حوزهارتباطات و فناوری اطالعات؛

 -برگزاری دورههای آموزشی خانواده و فضای مجازی در  31استان کشور؛- -برگزاری نشست بانوان فعال در حوزه  ICTدر تمام استانها؛

 -برگزاری همایش تخصصی «نقش ارتباطات و فناوری ارتباطات درتوانافزایی زنان»؛

 -برگزاری دو طرح ملی «خانواده و فضای مجازی» و «نقش فناوریاطالعات در توانافزایی زنان» با رویکرد کارآفرینی و اشتغال در سه سطح

مراکز استان ،شهرستانها و روستاها در سال  1396و سال 1397؛

4

 -1گزارش دریافتی از شهرداری تهران.
 -2همان.
 -3همان.
 -4گزارش دریافتی از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات.
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- -اجرای برنامه نگین آفرینش در سطح محالت (مخاطب برنامه بانوان

- -اجرای طرح ملی کارآفرینی زنان بر محور  ICTدر  50نقطه کشور.

« گزارشهای آماری»
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -طی سالهای  1364تا  108 ، 1396فیلم توسط کارگردانان زن در ایرانساخته شده است.

1

- -در سال  ،1397بانوان مدیر  14آموزشگا ه آزاد سینمایی (مجوز دائم)

و مدیر 5آموزشگاههای آزاد سینمایی (مجوز موقت) از بانوان هستند.

همچنین  3استودیو دار زن در کشور وجود دارد.

  -تاکنون  5جشنواره (پنجمین دوره ملی و اولین دوره بین المللی جشنوارهفیلم پروین اعتصامی و هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم پروین
اعتصامی ،نخستین دوره جشنواره ملی فیلم و عکس مادر) با محوریت زنان
تشکیل شده است.

 -تعداد فیلمهای مستند ساخته شده با موضوع زنان و خانواده تاکنون 175فیلم است و  57زن مستندساز و  5زن انیمیشن ساز در این عرصه فعال

هستند .همچنین  235نفر از زنان در عرصه فیلمسازی حرفهای و نیمه

حرفهای مشغول به فعالیت میباشند.
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2

 -حضور بینالمللی زنان فیلمساز( انجمن سینمای جوانان)  422نفر بودهاست و  96مورد جایزه بینالمللی توسط زنان فیلمساز دریافت شده است.

همچنین  30مورد جایزه در جشنوارههای منطقهای سینمای جوانان توسط
بانوان فیلمساز اخذ شده است.

3

 -1گزارش دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -2همان.
 -3همان.
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سال  1397تعداد  8003نفر از بانوان تسهیلگر در تشکیل باشگاههای
کتابخوانی شهرها و روستاهای کشور نقش داشتهاند.

1

- -در سال  1395تعداد  481نفر و در سال  1396تعداد  863نفر و در سال

 1397تعداد 1576نفر از بانوان مربی در تشکیل باشگاههای کتابخوانی
شهرها و روستاهای کشور نقش داشتهاند.

2

 -طبق آمار رسمی از سال  1366تا  1395تعداد نمایشنامهها چاپشده 419 ،عنوان بوده است که سهم زنان در این بخش ،چاپ  41عنوان

نمایشنامه بوده است.

3

 -در بخش کارگردانی در سال  685 ،1395-96اجرای نمایش وجود داشتهکه سهم زنان  126اثر در بخش کارگردانی بوده است.

4

 -حضور بانوان در مجامع و فعالیتهای گروهی ذیل از افتخارات بانوان درعرصه نمایش است:

5

1.1در انجمن عروسکی از  205نفر 119 ،نفر زنان هستند.

2.2در بخش نمایش خیابانی از  92نفر ،حضور زنان  7نفر است.
3.3در بخش موسیقی از  84نفر حضور زنان  16نفر می باشد.
4.4در بخش عکاسان از  57نفر سهم زنان  18نفر می باشد.

5.5در بخش فنی از  64نفر ،سهم زنان  5نفر است.

6.6در بخش حرکت از  67نفر ،سهم زنان  28نفر است.
7.7در بخش گریم از  50نفر ،سهم زنان  23نفر است.

 -1گزارش دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -2همان.
 -3همان
 -4همان.
 -5همان.
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- -در سال  1395تعداد  2196نفر و در سال  1396تعداد  3940نفر و در

8.8در بخش بازیگری از 664نفر ،سهم زنان  155نفر است.

9.9در بخش طراحی صحنه از  110نفر ،سهم زنان  44نفر است.

1010در بخش تئاتر کودکان از  212نفر ،سهم زنان  38نفر است.

1111در بخش نمایشنامه نویسان از  80نفر ،سهم زنان  42نفر است.
1212در بخش منتقدان از  35نفر ،سهم زنان  3نفر است.

1313در بخش کارگردانی از  220نفر ،سهم زنان  43نفر است.

 -در میان  580گروه تئاتر در ایران ،سهم زنان عضو این گروهها  655نفرمی باشد.

 -میانگین تمامی گروهها به ازای  8نفر  4400نفر بازیگر و کارگردان ونمایشنامه نویس محاسبه میشود که سهم زنان  655نفر می باشد.

1

 -از سال  1389-1397در مجموع  370نمایش در بخش دینی تولید شدهاست که سهم زنان و خانواده در این  370اثر بیش از  89درصد بوده است.

2

- -از سال  1383تا  6ماهه اول سال  1397در مجموع  2586نفر از بانوان

هنرمند و فعال عرصه هنرهای نمایشی جهت بهره مندی از بیمه تأمین

اجتماعی معرفی شدهاند.

3
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 -در عرصههای جهانی و بینالمللی مختلف ،بانوان ایرانی با  61نمایشنامهحضور داشتهاند.

4

  -در بخش دبیرخانه جشنوارهها ،همواره موضوع بنیانهای خانواده دراولویت رویدادهای تئاتر در سطح ملی و بینالمللی بوده است و در رویدادهای
ملی و بین المللی از حضور و توان بانوان هنرمند در کسوت هیأت انتخاب،

مدیران کمیتههای اجرایی و نیز هیات داوران بهره برداری شده است .در
 -1گزارش دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
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در رویدادهای -ملی و بین المللی تئاتر برگزار شده است و حضور کارگردانان

زن در سالهای اخیر در رویدادهای بین المللی خارج از کشور پیشرفت و
رشد قابل مالحظهای داشته است .بارزترین جلوه اختصاصی حوزه بانوان

در رویدادهای تئاتر ،برگزاری  8دور جشنواره سراسری تئاتر بانوان از سال

 1374تا  1388با مشارکت شهرداری بوده است.

1

 -در سال  31، 1395نفر ،در سال  32 ،1396نفر و در شش ماهه اول سال 21 ،1397نفر از بانوان در اجراهای صحنهای مشارکت داشتهاند.

2

 -در جشنواره یاس «ویژه بانوان» در سال  1383 ، 1382و  1384بهترتیب  92 ،53و  83نفر از بانوان در قالب  6 ، 7و  7گروه شرکت داشتهاند.

3

 -در جشنواره فجر در سال  1395،1394و  1396به ترتیب تعداد گروههایبانوان شرکت کننده  4 ،4و  2گروه بوده است.

4

- -در هفتمین دوره دوساالنههای مجسمه سازی ایران در سال 2 ،1396

نفر ،در دوره دهمین دوساالنه نگارگری ایران ،در سال  5 ،1395نفر و در

چهارمین دوره دوساالنه نگارگری ایران در  4 ،1395نفر از بانوان برگزیده

شدهاند.

5

 -در بیست و چهارمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در سال 1396در مجموع  10نفر از بانوان در رشتههای تصویرسازی ،پوستر،
عکاسی ،طراحی ،نقاشی و مجسمه پذیرفته شدهاند.

6

 -1گزارش دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
 -5همان.
 -6همان.
149

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

سالیان اخیر بیش از  24مورد تقدیر ،بزرگداشت بانوان هنرمند و پژوهشگر

- -در سال  8 ،1393مجوز نمایشگاه مد و لباس صادر شده است که از این

تعداد  6نفر آقا و  2نفرخانم بوده اند 5 .نمایشگاه در تهران و  2نمایشگاه در

خارج از کشور و  1نمایشگاه در شهرستان برگزار شده است.

1

 -در سال  21 ،1394مجوز نمایشگاه مد و لباس صادر شده است که از اینتعداد  17نفر آقا و  4نفر خانم بوده اند  17نمایشگاه در تهران و  2نمایشگاه
در خارج از کشور و  2نمایشگاه در شهرستان برگزار شده است.

2

- -در سال  16 ، 1395مجوز نمایشگاه مد و لباس صادر شده است که از این

تعداد  8نفر آقا و  8نفر خانم بوده اند  12نمایشگاه در تهران و  1نمایشگاه

در خارج از کشور و  2نمایشگاه در شهرستان برگزار شده است.

3

- -در سال  50 ،1396مجوز نمایشگاه مد و لباس صادر شده است که از

این تعداد  28نفر آقا و  22نفر خانم بودهاند 32 ،نمایشگاه در تهران و 3

نمایشگاه در خارج از کشور و  15نمایشگاه در شهرستان برگزار شده است.

4

- -در سال  50، 1397مجوز نمایشگاه مد و لباس صادر شده است که از

این تعداد  18نفرآقا و  32نفرخانم بوده اند  39نمایشگاه در تهران و 11

نمایشگاه در شهرستان برگزار شده است.

5

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

- -در سال  38 ، 1392مجوز برای موسسات تک منظوره صادر شده است

که از این تعداد  8نفر آقا و  30نفر خانم بوده اند 37 .مجوز در تهران و 1

مجوز در شهرستان صادر شده است.

6

 -1گزارش دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
 -5همان.
 -6همان.
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که از این تعداد 28نفر آقا و  52نفر خانم بوده اند 63 .مجوز در تهران و 17
مجوز در شهرستان صادر شده است.

1

- -در سال 45 ،1394مجوز برای موسسات تک منظوره صادر شده است

که از این تعداد 17نفرآقا و  28نفرخانم بوده اند 41 .مجوز در تهران صادر

شده است.

2

- -در سال  57 ،1395مجوز برای موسسات تک منظوره صادر شده است که

از این تعداد 14نفرآقا و  43نفرخانم بوده اند 48 .مجوز در تهران و  9مجوز

در شهرستان صادر شده است.

3

- -در سال  49 ،1396مجوز برای موسسات تک منظوره صادر شده است که

از این تعداد  14نفرآقا و  35نفرخانم بوده اند 42 .مجوز در تهران و  7مجوز

در شهرستان صادر شده است.

4

 -در سال 22 ،1397مجوز برای موسسات تک منظوره صادر شده است کهاز این تعداد 8نفرآقا و 14نفر خانم بوده اند 21 .مجوز در تهران و 1مجوز در
شهرستان صادر شده است.

5

 -در سال  1394تعداد  19مزون تأسیس شده است که از این تعداد 15خانم صاحب امتیاز و  4آقا صاحب امتیاز مزون را دارا می باشند .از این تعداد

 18مزون در تهران و  1مزون در شهرستان است.

6

-1گزارش دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
 -5همان.
 -6همان.
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کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

- -در سال  80 ،1393مجوز برای موسسات تک منظوره صادر شده است

 -در سال  1395تعداد  88مزون تأسیس شده است که از این تعداد 79خانم صاحب امتیاز و  9آقا صاحب امتیاز مزون را دارا می باشند .از این تعداد

 83مزون در تهران و  5مزون در شهرستان است.

1

 -در سال  1396تعداد  85مزون تأسیس شده است که از این تعداد 73خانم صاحب ا متیاز و  12آقا صاحب امتیاز مزون را دارا می باشند .از این
تعداد  80مزون در تهران و  5مزون در شهرستان است.

2

 -در نیم سال اول  1397تعداد 53مزون تأسیس شده است که از این تعداد 45خانم صاحب امتیاز و  8آقا صاحب امتیاز مزون را دارا می باشند .از این
تعداد  51مزون در تهران و  2مزون در شهرستان است.

3

 -در نخستین جشنواره شعر نیاوران از بین  22نفر برگزیده 3 ،نفر از بانوانبودهاند.

 -در دومین جشنواره شعر نیاوران از  34برگزیده  8 ،شاعر از بانوان بودهاست.

 -در سومین جشنواره شعر نیاوران از بین  25برگزیده 5 ،شاعر از بانوانبوده است.

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

 -در چهارمین جشنواره شعر نیاوران از بین  18برگزیده 4 ،شاعر از بانوانبوده است.

 -در سال  1394یک سری کارگاه روزنامهنگاری طی یک هفته برای 30نفر از زنان روزنامهنگار افغانستانی نیز در این دفتر برگزار شد.

4

 -1گزارش دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
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میشود و مابقی موسسات هم با مدیرمسئولی آقایان و اغلب با عضویت
بانوان به عنوان هیئت موسس فعال هستند.

1

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

 -در سال  1397تعداد  36اثر منتشر شده از سوی این سازمان را  31نفراز بانوان تألیف نمودهاند.

2

 -طی سالهای  1395تا  1397در فعالیتهای میدانی پژوهشگاه اینسازمان  21نفر از بانوان سرپرستی این فعالیتها را بر عهده داشتهاند.

3

 -تا آذر ماه سال  1397تعداد  304928مجوز تولیدی صنایع دستی برایبانوان اعم از پروانه تولید انفرادی ،جواز تأسیس کارگاهی ،پروانه تولید
کارگاهی و کارت شناسایی در سامانه هوشمند این سازمان صادر شده

است.

4

 -زنان در حوزه آموزش گردشگری ،دارای نقش فعالی هستند.در سال 1397تعداد  4772نفر از بانوان مدیر عامل شرکتهای خدمات مسافرتی و
گردشگری هستند و تعداد  3583نفر از بانوان نیز راهنمای گردشگران می
باشند.تعداد  4500نفر از فارغ التحصیل دورههای کوتاه مدت گردشگری از

بین بانوان می باشند .همچنین تعداد  342نفر از مدرسان این دورهها و 39
نفر از مدیران عامل موسسات مجری برگزاری دورههای کوتاه گردشگری از

بین بانوان میباشند.

5

 -1گزارش دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -2گزارش دریافتی از سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری.
 -3همان.
 -4همان.
 -5همان.
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کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

- -حدود  40درصد از موسسات فرهنگی هنری با مدیر مسئولی بانوان اداره

 -در حال حاضر 150نفر از مدیران و بهرهبرداران اقامتگاههای بومگردیو  600نفر از کارکنان شاغل در اقامتگاههای بومگردی را زنان تشکیل

میدهند.

1

- -تعداد اساتید زن فعال در دورههای آموزشی صنایع دستی با توجه اینکه

اکثریت افراد در حوزه یادگیری این رشتهها ،زن هستند؛ از حدود  800نفر

مربی فعال 547 ،نفر از آنها بانوان میباشند.

2

شهرداری تهران

 -از سـال  1387تـا کنـون 21مجموعـه شـهربانو بـا مسـاحتی بالـغ بـر188.222مترمربـع ایجـاد شـده اسـت ،کـه  19مجموعـه آ بهرهبـرداری
شـده اسـت از جمله شـهربانوی مناطق2( 7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1شـهربانو)2( 8 ،

شـهربانو) 2( ،14 ،13 ،10 ،9 ،شـهربانو) 20 ،16 ،19 ،15 ،و  21میباشـد

و همچنیـن شـهربانوی مناطـق12و 17در حال تجهیز و واگـذاری به بهره

برداران اسـت.

3

 -در سالهای گذشته  16خیابان به نام بانوان فرهیخته نامگذاری شدهاست.

4

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

 -طرح گوهر رحمت در راستای تحکیم و اعتالی کارآمدی و پایداری خانوادهطی سالهای  1389تا  1397اجرا شده است .در سال  39000 ،1396و در
سال  40000 ،1397دانشآموز دختر رده سنی ( 9- 18سال) شهر تهران با
اولویت مدارس محروم منطقه از این طرح بهرهمند شدهاند.

5

 -1گزارش دریافتی از سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری.
 -2همان.
 -3گزارش دریافتی از سازمان شهرداری تهران.
 -4همان.
 -5همان.
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خانواده طی سالهای  1389تا  1397اجرا شده است .در سال ، 1396

ج جوان و خانواد ه نوبنیاد از این طرح
 24000و در سال  23950 ،1397زو 
بهرهمند شدهاند.

1

 -طرح خانواده کارآمد و پایدار در راستای تحکیم و اعتالی کارآمدی وپایداری خانواده طی سالهای  1389تا  1397اجرا شده است .در سال

 13000 ، 1396و در سال  11000 ،1397خانواد ه در شهر تهران از این

طرح بهرهمند شدهاند.

2

- -طرح پیوندیاران خانواده در راستای تحکیم و اعتالی کارآمدی و پایداری

خانواده طی سالهای  1389تا  1397اجرا شده است .در سال ،1396

 4231و در سال  5427 ،1397مصلحین یا ریش سفیدهای خانواده در
مناطق 22گانه شهرداری در این طرح مشارکت داشتهاند.

3

 -طرح بهشت در راستای تحکیم و اعتالی کارآمدی و پایداری خانواده طیسالهای  1389تا  1397اجرا شده است .در سال  5000 ، 1396و در
سال  3000 ،1397زوجهای شهروند جوان که کمتر از پنج سال از زندگی
مشترک آنها گذشته باشد از این طرح بهرهمند شدهاند.

4

 -طرح ترمه و ترنج با هدف باالبردن هوش هیجانی دانشآموزان ،ایجادفضای مفرح و شاد در مدرسه ،فرهنگسازی تدریجی برای مخاطب ،ایجاد
فعالیتهای فرهنگی ،هنری در مدرسه ،ترکیب فضای تفریحی و آموزشی،
گسترش و تعمیق مهارتهای فردی ،تقویت هویت دینی و گسترش فرهنگ
 -1گزارش دریافتی از سازمان شهرداری تهران.
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
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- -طرح شکوفایی عشق در راستای تحکیم و اعتالی کارآمدی و پایداری

نماز خوانی طیسالهای  1389تا  1397اجرا شده است .در سال ،1396
 500و در سال  4000 1397دانش آموزان دختر از این طرح بهرهمند
شدهاند.

1

 -طرح غنچههای شهر با هدف ارج نهادن به مقام خانواده به عنوان اولینو مؤثرترین نهاد اجتماعی ،توجه به کودکان به عنوان سرمایههای انسانی
شهر از ابتدای تولد ،سرمایهگذاری برای توانمند نمودن والدین کودکان صفر
تا چهارسال ،ارتقای روحیهی شادی و نشاط در بین خانوادهها ،آشناسازی
خانوادهها با نیازهای فرهنگی و اجتماعی کودکان طیسالهای  1386تا
 1395اجرا شده است .در سال  82500 ، 1394و در سال 89208 ، 1395
خانواد ه دارای فرزند  0تا  4سال از این طرح بهرهمند شدهاند.

2

 -ستاد توانمند سازی به زنان سرپرست خانوار طی سالهای  1386تا 1397خدمات متنوعی در حوزههای مددکاری ،آموزشی  ،اشتغالزایی و
حمایتی به زنان سرپرست خانوار ارائه نموده است .در سال 884 ،1397
مورد خدمات مددکاری 1481،مورد خدمات آموزشی 656 ،مورد خدمات
اشتغالزایی و  2528مورد خدمات حمایتی ارائه شده است.
کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

3

 -1گزارش دریافتی از سازمان شهرداری تهران.
 -2همان.
 -3همان.
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جدول تعداد بانوان کاربر اینترنت،رایانه و تلفن همراه از سال  1387تا 1397
شاخص

1387

1389

1392

1394

1396

1397

تعداد کاربران
اینترنت (بر حسب
میلیون نفر)

3.4

4.7

8.9

15.7

-

21.99

تعداد استفاده
کنندگان رایانه (بر
حسب میلیون نفر)

-

7.7

10.5

14.2

-

-

تعداد استفاده
کنندگان از تلفن
همراه

-

13.1

19.3

25.5

32.53

32.53

مراجع :اطالعات دریافتی از سازمان فناوری اطالعات ایران؛ نامه شماره  241393مورخ
97/8/1
اطالعات دریافتی از شرکت ایرانیان نت
اطالعات دریافتی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،نامه شماره
 100/57264مورخ 97/8/15
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وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات

 .9بین الملل

وزارت امور خارجه

 -تأسیس اداره بین المللی زنان ،خانواده ،کودک در وزارت امور خارجه ازسال  1371با هدف پرداختن به مسائل بین المللی زنان؛

 -اظهارنظر در مورد اسناد بین المللی -منطقهای و بین الدولی مربوطبه زنان ،کودکان و خانواده جهت ممانعت از ورود مفاهیم غیرمطلوب و
جلوگیری از جریان سازی علیه نظام به این وسیله؛

 -پاسخدهی به ادعاهای ضدحقوق بشری علیه ایران به ویژه در موضوعزنان ،کودک و خانواده؛

 -اطالع رسانی به مراجع ذیربط داخلی درخصوص تحوالت بین المللیحوزه زنان ،کودک و خانواده؛

 -برگزاری نشستهای بین المللی و منطقهای و بین الدولی در موضوع زنان،کودکان و خانواده و همکاری با نهادهای داخلی در برگزاری این نشستها؛

 -تهیه گزارشات متعدد از پیشرفت زنان در جمهوری اسالمی ایران جهتارائه درسطح بین الملل؛

- -ظرفیت سنجی جهت ایجاد تعامالت دوجانبه و چندجانبه با کشورها و

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

نهادهای داخلی در حوزه زنان ،کودک و خانواده؛

 -تأسیس انجمن دیپلماتیک بانوان جمهوری اسالمی ایران متشکل ازکارمندان وزارت خارجه و همسران دیپلماتهای ایرانی و جذب بانوان
دیپلماتیک  45نمایندگی ایران در سایر کشورها با هدف اطالع رسانی
در مورد نقض حقوق بشر زنان در کشورهای غربی ،نقد استراتژی برابری

جنسیتی و تبیین موضع ایران در زمینه حقوق زنان ،کودکان و خانواده؛

 -تأسیس انجمن دیپلماتیک بانوان کشورهای اسالمی (متشکل از همسراندیپلماتهای کشورهای اسالمی مقیم ایران)؛
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 -ارائه گزارش در مورد قطعنامه  1325شورای امنیت در زمینه زنان ،صلحو امنیت و طرح مطالبات جمهوری اسالمی ایران از مجامع بین المللی؛

 -ارائه نظرات جمهوری اسالمی ایران در پانزدهمین اجالس وزرای کشورهایغیرمتعهد در سال  1387در زمینه حقوق زنان ،کودکان و خانواده؛

 -تهیه گزارش نقض حقوق بشر در کشور نروژ و عملکرد ضعیف دولاروپایی در قبال خشونت علیه زنان؛

 -میزبانی اولین اجالس کارشناسان امور زنان کشورهای عضو سازمانهمکاریهای اسالمی در سال  1373و پایهگذاری نشست ساالنه وزرای
امور زنان کشورهای عضو؛

 -برگزاری سومین نشست وزرای زن عضو سازمان کنفرانس اسالمی درتهران.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

 -تأسیس اداره توسعه روابط فرهنگی بین المللی زنان وابسته به سازمانفرهنگ و ارتباطات اسالمی در سال  1374با هدف برقراری تعامل میان

زنان مسلمان در جهان و همگرایی بین بانوان کشورهای اسالمی براساس

آموزههای اسالمی با برگزاری همایشهای بین المللی در داخل کشور از
جمله :همایش تجلیل از بانوان مروج فرهنگ رضوی و همایش زنان مسلمان

اندیشمند؛

 -اعزام بانوان فرهیخته ،هنرمند و فعال اجتماعی برای شرکت در نشستهاو همایشها به منظور اشاعه فرهنگ انقالب اسالمی و دیدگاه اسالم در
زمینه مشارکت اجتماعی بانوان؛
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- -تهیه و تصویب قطعنامه ارتقای جایگاه زنان در  OICدر یازدهمین نشست

 -برگزاری دورههای بین المللی با موضوع زنان و خانواده با حضور زناناندیشمند و فرهیخته و صاحب منصب از جهان اسالم در این دورهها؛

 -برگزاری گفتگوهای فرهنگی و نیز برگزاری هفتههای دوستی بین ایران وسایر کشورها در موضوعات زنان و مناسبتهای ملی و اسالمی و آشناسازی
این کشورها با فرهنگ و تمدن ایرانی -اسالمی؛

 -گفتمان دینی با مجامع و نهادهای دینی غیرمسلمان در زمینه حقوقزنان در ادیان مختلف و جایگاه خانواده در ادیان الهی؛

 -طرح دیدگاههای اسالم و انقالب در مورد زن و خانواده برای بانوانفرهیخته مسلمان ،حداقل در  40کشور جهان؛

 -ایجاد همگرایی در موضوعات بنیادی جهانی در حوزه زنان و خانواده نظیرموضوع مادری و موضوع خانواده؛

- -فراهم نمودن زمینه معرفی زنان برجسته و مسلمان ایرانی و ارائه چشمانداز

جایگاه زن و خانواده در تفکر اسالم ناب محمدی از طریق طرح دیدگاههای
رهبران جمهوری اسالمی ایران در مورد زنان و خانواده و معرفی تشکیالت

دولتی زنان در ایران و تبیین فعالیتها و اقدامات این تشکیالت؛

 -بهرهمندی از ظرفیتهای نظام اسالمی در بخش دولتی و غیردولتی جهتکارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

تعامالت بین المللی با جهان اسالم و طرح دیدگاههای متعالی اسالم و

انقالب در موضوع زن و خانواده.
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 .10مشارکت اقتصادی

وزارت جهاد کشاورزی

 -تأسیس دفترتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایریوابسته به وزارت جهاد کشاورزی از سال  1372با هدف سازماندهی و

برنامهریزی مشارکت زنان روستایی در تولید و اقتصاد کشور؛

 -اجرای طرح« انتخاب ،آموزش و سازماندهی زنان تسهیل گر روستایی»جهت ارتقای سطح دانش و توسعه توانمندیهای زنان روستایی و عشایری

در زمینه فعالیتهای کشاورزی ()1378؛

 -تشکیل تعاونیهای روستایی زنان و تصویب اساسنامه آن در سال 1372در دو بخش کشاورزی و توسعه روستایی .بخش کشاورزی با هدف تأمین
نهادها و ماشین آالت کشاورزی و دامداری ،تولید محصوالت کشاورزی و

دامی و اجرای پروژههای منابع تکمیلی و فرآوری و بسته بندی محصوالت

عالوه بر فعالیتهای خانگی و فروش و توزیع محصوالت و بخش توسعه
روستایی با هدف تولید مصنوعات از ضایعات کشاورزی ،تولید محصوالت

صنایع دستی و کارگاههای تولیدی؛

- -اجرای طرحهای آموزشی برای تعاونیهای روستایی به ویژه تعاونیهای

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

روستایی زنان جهت ارتقاء دانش و بهرهوری بیشتر آنها در فعالیتهای

مربوطه؛

- -تأمین فرصتهایی جهت فروش محصوالت و تولیدات زنان روستایی و

عشایری از طریق برگزاری نمایشگاه از سال  1375و نمایش توانمندیهای

زنان و تبادل تجربیات بین آنها ؛
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و ایجاد  2200صندوق روستایی و  307صندوق عشایری در سراسر کشور
در حمایت از فعالیتهای تولیدی زنان روستایی و عشایری؛

1

 -توجه به موضوع کارآفرینی زنان با اجرای طرحهای  :آموزش و ترویجکارآفرینی زنان روستایی ،طرح ترویج کارآفرینی روستایی و توسعه کسب و
کار خرد و نوآورانه زنان روستایی در 6استان محروم کشور در بین 192000
زن روستایی و عشایری و اجرای طرح آموزش و ترویج کارآفرینی برای زنان
و دختران فارغ التحصیل و جویای کار در سال  1395با اولویت مناطق
محروم و گروههای آسیب پذیر.

2

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

 -تشکیل بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی زنان ایران از سال  1389با هدفشناسایی زمینههای مناسب اشتغال ،ایجاد شرایط مساعدتر براي توسعه
کارآفرینی و کسب و کار زنان و کمک به توسعه بازار تولیدات شرکتهای
تعاونی بانوان و ایجاد اشتغال براي بیش از  20000نفر زنان عالقمند در
حوزه کسب و کارهاي کوچک و خانگی ،برگزاري دورههای آموزشی و
مهارتی براي  16350نفر از زنان بیکار فاقد مهارت شغلی و ارائه مشاوره به
بیش از  75000نفر از زنان جویاي کار در زمینههای آشنایی با قوانین بخش
تعاون و کار توسط بنیاد مذکور؛

3

 -1گزارش دریافتی از امور زنان و خانواده وزارت جهاد کشاورزی.
 -2همان.
 -3گزارش دریافتی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
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- -اجرای طرح حمایت از صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی ()1379

 -تشکیل جمعیت زنان تعاونگر کشور با امکان تحت پوشش قرار دادنحدود  200نفر از بانوان تعاونگر و کارآفرین در فاز اولیه طرح و اهدافی از
جمله ارتقاء سطح مهارت و توانمندسازي شغلی براي بانوان ,ایجاد فضاي

مناسب جهت ارتقاء جایگاه زنان تعاونگر و تولید و توسعه ایدههای نوین در

کسب وکارهاي مناسب براي بانوان؛

1

 -تشکیل اتاق فکر بانوان تعاونگر متشکل از نمایندگان بخش دولتی بخشتعاون ،مدیران موفق تعاونیهای زنان ،بانک توسعه تعاون ،اتاق تعاون ایران،
خانه تعاونگران و بانوان کارآفرین موفق در حوزه کسب و کار زنان؛

 -تشکیل کمیسیونهای بانوان در اتاق تعاون ایران ،خانه تعاونگران با هدفبه اشتراك گذاري ظرفیتها و توانمندیهای تعاونیهاي بانوان؛

 -اعطاي کمکهای مالی و تسهیالتی به شرکتهای تعاونی بانوان در قالببودجه توانمندسازي تعاونیها.

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

 -تأسیس دفتر امور بانوان وزارت صنعت ،معدن و تجارت جهت ارتقاء سطحعلمی بانوان به منظور افزایش بهره وری در امور صنعتی ،معدنی و تجاری،

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

ایجاد نهضت کارآفرینی ،اشتغالزایی ،تالش در راستای افزایش نقش زنان
در تولید و صادرات کاالی ایرانی ،ترویج مصرف کاالی ایرانی در بین بانوان،

ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین زنان شاغل در بخشهای خصوصی و
دولتی و شناسائي و بررسی مشكالت زنان جوياي كار و ارائه راهکار جهت

حل مشكالت آنها؛

 -تشکیل میز ویژه کارآفرینان زن در وزارت صنعت به منظور رسیدگی بهمشکالت این قشر؛

 -1گزارش دریافتی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
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فعالیت بانوان کارآفرین صنعتی؛

 -ارایه تسهیالت به زنان سرپرست خانوار کارآفرین و دارای طرح توجیهی تاسقف  ۲۰میلیون تومان با بازپرداخت  ۵ساله از صندوق توسعه ملی؛

- -راه اندازی تعاونیهای زنان کارآفرین در کشور با تالش بخش خصوصی؛

 -حمایت از ایجاد صندوق حمایت از زنان کارآفرین در راستای حمایت ازفعالیتهای کارآفرینانه؛

 -برگزاری دو دوره نمایشگاههای نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار درسالهای  1393و 1394؛

1

 -پیگری راهاندازی کلینیکهای صنعت و معدن براي رفع مشكل واحدهايصنعتي و توليدي و تجاري زنان صنعتگر.

وزارت راه و شهرسازی

 -راه اندازی اتاق مادر و کودک ،صدور مجوز مهدکودک و استقرار مشاورخانواده در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)؛

 -ایجاد فضاها و تسهیالت رفاهی برای زنان دارای فرزند خردسال درپایانههای هوایی و ریلی؛

 -تسهیل تردد بانوان از  /به ایستگاهها به /از شهرها با لحاظ نگرش حمل ونقل تركیبی و تعامل با مدیریت شهری؛

- -بكارگيری ناوگان تك صندلی به ویژه در مسيرهاي پر تردد دانشجويی؛

 -1گزارش دریافتی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت.
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- -فعال شدن خط اعتباری صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک برای

 -تأمین امنیت بانوان در هنگام حضور و تردد در ایستگاهها با حضورنیروهای انتظامی در تمامی ایستگاههای مسافری به ویژه پلیس بانوان در

ایستگاههای پرتردد؛

 -نصب دوربینهای مدار بسته در ایستگاههای مسافری مراكز ادارات كلو نیز در برخی از قطارها به منظور افزایش امنیت مسافرین به ویژه بانوان؛

 -نصب دستگاههای  x-rayدر ایستگاههای پرتردد و بااهمیت باالتر بهمنظور افزایش امنیت بانوان در این ایستگاهها؛

- -راهاندازی اتاق مادر و كودك در ایستگاههای تهران ،زنجان و ...

- -راهاندازی فضای بازی كودكان در ایستگاه راه آهن مشهد؛

 -توجه به نیازها و شرایط بانوان با همراهی نوزادان و تجهیز ایستگاههایمسافری به تخته تعویض پوشك در سرویسهای بهداشتی بانوان در

ایستگاههای مشهد ،نیشابور ،تهران ،اصفهان ،كاشان ،شیراز ،سعادت شهر،
صفاشهر ،اقلید ،آباده ،شهررضا ،زنجان ،كرمان ،زرند ،بم و تبریز و...؛

 -اختصاص واگن ویژه بانوان و ارائه خدمات توسط مهمانداران خانم دراینگونه واگنها.

1
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وزارت کشور

 -اجرای طرحهای توانمندسازی اقتصادی بانوان و اجرای  2دوره برگزاریجشنواره زنان نامآور و نانآور و راه اندازی مرکز کارآفرینی و رشد ویژه زنان
در  3استان کشور؛

2

 -1گزارش دریافتی از وزارت راه و شهرسازی.
 -2گزارش دریافتی از وزارت کشور.
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کارآفرینی زنان؛

1

 -توسعه تورهای مسافرتی زنان به منظور اشتغالزایی فارغالتحصیالن زنرشته گردشگری؛

2

 -توسعه و همکاری با شهرداریها در زمینه توسعه بازارچههای خوداشتغالیزنان کارآفرین سرپرست خانوار.

3

شهای آماری»
«گزار 
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

- -در سال  1370تعداد اعضای تعاونیهای ثبت شده اعم از زن و مرد

 7028215نفر بوده است که از این میان  662309زن و  6365906مرد

بودهاند؛

4

- -در سال  1380تعداد اعضای تعاونیهای ثبت شده اعم از زن و مرد

 10578823بوده است که از این میان  1181316زن و  9397507مرد

بودهاند؛

5

- -در سال  1390تعداد اعضای تعاونیهای ثبت شده اعم از زن و مرد

 50119928بوده است که از این میان  12521314زن و 37598614
مرد بودهاند؛

6

 - 1گزارش دریافتی از وزارت کشور.
 -2همان.
 -3همان.
 -4گزارش دریافتی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی -مرکز آمار و اطالعات راهبردی.
 -5همان.
 -6همان.
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- -تأسیس اتحادیه تعاونیهای بانوان جهت ایجاد و افزایش اشتغال و

- -درپایان مهر سال  1397تعداد اعضای تعاونیهای ثبت شده اعم از زن و

مرد  50914848بوده است که از این میان  12698092زن و 38216756

نفر مرد بودهاند؛

1

 -بر اساس آمار ارائه شده تعاونیهای فعال بانوان در پایان سال  1375تعداد 215تعاونی و تعداد تعاونیهای غیرفعال  823تعاونی بوده است .در سال
 1380تعداد تعاونیهای فعال و غیرفعال بانوان به ترتیب  691و 2608
بوده است .در سال  1385نیز تعداد تعاونیهای فعال و غیرفعال بانوان به
ترتیب  2198و  6364بوده است .این ارقام در پایان مهر ماه  1397برای
تعاونیهای فعال  10032و تعاونیهای غیر فعال  11258بوده است؛

2

 -در سال  1396 -1397تعداد  601شرکت تعاونی بانوان در حال اجرا یابهره برداری می باشد.

3

 -بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درسال  ،1396تعداد  92186مجوز در خصوص مشاغل خانگی صادر گردیده
است.

4

 -در سال  1396به  27603نفر از افراد ،وام مشاغل خانگی اعطاء شدهکارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

است .همچنین میزان تسهیالت مصوب جهت پرداخت  8000میلیارد
ریال بوده که 2332میلیارد ریال آن پرداخت شده است 5.هرچند میزان
مجوزهای صادره برای اجرای قانون مشاغل خانگی از سال  1391تا 1396
با فراز و نشیب روبرو بوده است ،ولی در نگاهی کلی باید اذعان داشت
 -1گزارش دریافتی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی -مرکز آمار و اطالعات راهبردی.
 -2همان.
 -3گزارش دریافتی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
 -4همان.
 -5همان.
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مشاغل خانگی اختصاص داده است.

 -در سال  1396از مجموع کارآفرینان ثبت نام شده در جشنواره کارآفرینانبرتر  1204نفر زن بودهاند.

1

 -در سال  1396از مجموع  12نفر کارآفرین منتخب ملی  9نفر مرد و  3نفرزن بودهاند و هر سه کارآفرین زن منتخب در حوزه صنعت فعال بودهاند.

2

- -در مجموع شرکتهاي تعاونی و اتحادیههای فعال زنان در  82گرایش از

رشته فعالیتهاي تولیدي ،خدماتی و توزیعی اشتغال دارند که به ترتیب

تعاونیها و اتحادیههای خدمات ،صنعت و معدن ،کشاورزي ،فرش دستباف
(معادل  93درصد) بیشترین تعداد را شامل می شوند .از سوي دیگر می
توان گفت بالغ بر (  61درصد) تعاونیهای زنان در بخش تولیدي ،فعالیت

مینمایند .عالوه بر آنان تعداد  9شرکت تعاونی زنان با  30150نفر عضو و

اشتغالزایی  46879نفردر وضعیت در دست اجرا وجود دارد که بیشترین

فراوانی آنها در سه گرایش نساجی ،چرم و پوشاك ،فرش دستباف و زراعت

است.

3

 -براساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تا قبل از آغازانقالب اسالمی ایران میزان مشارکت زنان در عضویت شرکتهای تعاونی

معادل  7درصد بوده است که بیشترین مشارکت در شرکتهای تعاونی

اعتبار بوده است؛ ولی پس از پیروزی انقالب اسالمی و تا سال 1397میزان

مشارکت زنان در عضویت شرکتهای تعاونی به میزان  27درصد رسیده
است که در مجموع از رشد  286درصدی برخوردار میباشد.

4

 -1گزارش دریافتی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
 -2همان.
 -3همان.
 -4همان.
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کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

جمهوری اسالمی ایران جهت حمایت از خانوادهها همواره تسهیالتی به

 - -در سال  1397تعداد  12شرکت تعاونی فعال دانش بنیان در حوزه کسب

و کارهاي بانوان وجود دارد که داراي  86نفر عضو و  170نفر اشتغالزایی

می باشند.

1

 -سهم زنان در مدیریت تعاونیها به گونه ایی است که بیش از  14درصدمدیران عامل 20 ،درصد اعضای هئیت مدیره و  5درصد بازرسان شرکتهای

تعاونی تشکیل شده در سال  ،1396زنان می باشند.

کارنمای  4دهه تالش در حوزه زنان و خانواده

2

 -1گزارش دریافتی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
 -2همان.
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