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 به همراه متولی هر بخشمذهبی  –ملی  مناسبت های سال 

 همکاران برنامه متولی برنامه   مناسبت زمان ردیف

 مناسبت های  محوله به روابط عمومی دانشگاه

 کلیه واحد های تابعه دانشگاه روابط عمومی دانشگاه هفته سالمت فروردین ماه   .1

 - ابط عمومی دانشگاه رو روز روابط عمومی وارتباطات  فروردین  23  .2

 مناسبت های  محوله به معاونت توسعه و منابع دانشگاه

 - معاونت توسعه و منابع دانشگاه روز کارگر اردی بهشت  11  .3

 - معاونت توسعه و منابع دانشگاه  روز کارمند  شهریور 4  .4

 مناسبت های  محوله به آموزشی دانشگاه ودانشکده های تابعه

  معاونت آموزشی  ز معلم و استادرو اردیبهشت 12  .5

با موافقت و نظارت برر محتروای فرهنگری توسرط معاونرت فرهنگری و امرور  معاونت آموزشی  جشن های فارغ التحصیلی کلیه رشته های تحصیلی -  .6

 .دانشجویی می باشد

 معاونت فرهنگی و امور دانشجویی   معاونت آموزشی مراسم توجیهی دانشجویان جدیدالورود -  .7

 معاونت فرهنگی وامور دانشجویی دانشکده پیراپزشکی روز اسناد ملی و مدارک پزشکی)بخش دانشجویی( اردی بهشت 17  .8

 معاونت فرهنگی وامور دانشجویی دانشکده پیراپزشکی روز علوم آزمایشگاهی)بخش دانشجویی( فروردین  30  .9

 معاونت فرهنگی وامور دانشجویی اپزشکیدانشکده پیر روز جهانی اتاق عمل)بخش دانشجویی( نوامبر  14  .10

 معاونت فرهنگی وامور دانشجویی دانشکده بهداشت (روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای ) بخش دانشجویی آوریل  28  .11

 معاونت فرهنگی وامور دانشجویی دانشکده بهداشت   روز بهداشت محیط )بخش دانشجویی( اسفند  11  .12

 معاونت فرهنگی وامور دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی شکی)بخش دانشجویی(فوریت های پز ه اردیبهشت   .13

 معاونت فرهنگی وامور دانشجویی دانشکده پرستاری ومامایی روز ماما )بخش دانشجویی( اردیبهشت  15  .14

 اونت فرهنگی وامور دانشجوییمع دانشکده پرستاری و مامایی )بخش دانشجویی(والدت حضرت زینب )ص( و روز پرستار  جمادی االول  5  .15

 معاونت فرهنگی وامور دانشجویی دانشکده دندانپزشکی روزدندانپزشکی )بخش دانشجویی( فروردین  23  .16

 معاونت فرهنگی وامور دانشجویی اروسازید -پزشکی دانشکده  داروساز )بخش دانشجویی( روز  –پزشک روز شهریور1-2  .17

 دانشگاه  مناسبت های  محوله به معاونت درمان

  معاونت امور درمان )روز بمباران شیمیایی سردشت(محکومیت بمباران های شیمیایی تیر  7  .18

 نظام پزشکی و سایر واحد های مرتبط معاونت درمان روز پزشک شهریور 1  .19

 دانشکده پرستاری وماماییبا  تعامل الزم معاونت درمان روز ماما )بخش کارمندی( اردیبهشت  15  .20

 دانشکده پرستاری وماماییبا تعامل الزم  معاونت درمان )بخش کارمندی(والدت حضرت زینب )ص( و روز پرستار  ی االول جماد 5  .21

 دانشکده پرستاری وماماییبا تعامل الزم  معاونت درمان  فوریت های پزشکی)بخش کارمندی( ه اردیبهشت   .22

 دانشکده پیراپزشکیبا تعامل الزم  درمانمعاونت  روز علوم آزمایشگاهی)بخش کارمندی( فروردین  30  .23

 دانشکده پیراپزشکی باتعامل الزم  معاونت درمان روز جهانی اتاق عمل)بخش کارمندی( نوامبر  14  .24

 دانشکده پیراپزشکیبا تعامل الزم  معاونت درمان روز اسناد ملی و مدارک پزشکی)بخش کارمندی( اردی بهشت 17  .25

 ت بهداشتی  دانشگاهمناسبت های  محوله به معاون

  معاونت بهداشتی روز بهورز شهریور 12  .26

  معاونت بهداشتی روز جهانی مبازره با ایدز آذر  10  .27

  معاونت بهداشتی روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای)بخش کارمندی( آوریل  28  .28

  معاونت بهداشتی روز بهداشت محیط)بخش کارمندی( اسفند  11  .29

 ه به معاونت تحقیقات و فناوری  دانشگاهمناسبت های  محول

  معاونت تحقیقات و فناوری هفته کتاب وکتابخوانی آبان 24  .30
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 انشگاهستادی با محوریت معاونت فرهنگی و امور دانشجویی د مذهبی -مناسبت های ملی 

 همکاران  برنامه  محوریت  برنامه عنوان برنامه  ردیف 

 برگزاریاعضای ستاد  امور دانشجویی معاونت فرهنگی و رحلت امام خمینی)ره(   .17

 برگزاریاعضای ستاد امور دانشجویی معاونت فرهنگی و روز جهانی قدس  .18

 برگزاری عضای ستادا امور دانشجویی معاونت فرهنگی و سوم خرداد وآزادسازی خرمشهر  .19

 برگزاری اعضای ستاد امور دانشجویی معاونت فرهنگی و هفته دفاع مقدس  .20

 برگزاری اعضای ستاد امور دانشجویی معاونت فرهنگی و هفته بسیج  .21

 برگزاری اعضای ستاد امور دانشجویی معاونت فرهنگی و دی( 9میثاق امت با والیت )  .22

 برگزاری اعضای ستاد امور دانشجویی اونت فرهنگی ومع دهه فجر وپیروزی انقالب اسالمی  .23

 برگزاری اعضای ستاد امور دانشجویی معاونت فرهنگی و ایام فاطمیه  .24

 برگزاری اعضای ستاد امور دانشجویی معاونت فرهنگی و میالد حضرت مهدی )عج( )نیمه شعبان(  .25

 برگزاری اعضای ستاد ییامور دانشجو معاونت فرهنگی و شب های قدر و شهادت حضرت علی )ع(  .26

 برگزاری اعضای ستاد امور دانشجویی معاونت فرهنگی و دهه محرم و صفر  .27

  معاونت تحقیقات و فناوری پژوهش آذر  25  .31

 مناسبت های  محوله به بسیج جامعه پزشکی  دانشگاه

  بسیج جامعه پزشکی  روز بسیج اساتید خرداد  31  .32

 مناسبت های  محوله به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه  

 معاونت فرهنگی و امور دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه  روز وحدت حوزه ودانشگاه آذر  27  .33

 مناسبت های غیر ستادی با محوریت معاونت فرهنگی و امور دانشجویی

 همکاران  برنامه  ولی برنامهمت عنوان برنامه  ردیف 

 کلیه واحد های تابعه دانشگاه امور دانشجویی معاونت فرهنگی و   تیر ( 21روز عفاف وحجاب )   .1

 دفتر مشاوره امور بانوان امور دانشجویی معاونت فرهنگی و جمادی االول( 20والدت حضرت فاطمه )س( وروز زن)  .2

 کانون بازنشستگان امور دانشجویی معاونت فرهنگی و (مهر 28روز خانواده وتکریم بازنشستگان )  .3

 معاونت آموزشی دانشگاه امور دانشجویی معاونت فرهنگی و روز دانشجو  .4

 - امور دانشجویی معاونت فرهنگی و هفته تربیت بدنی  .5

 - امور دانشجویی معاونت فرهنگی و هفته خوابگاهها  .6

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری انشجوییامور د معاونت فرهنگی و مبعث حضرت محمد )ص(  .7

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری امور دانشجویی معاونت فرهنگی و شهادت امام جعفر صادق )ع(  .8

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و دفتر مشاور امور بانوان امور دانشجویی معاونت فرهنگی و میالد امام رضا)ع( وحضرت معصومه )ع( دهه کرامت  .9

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری امور دانشجویی معاونت فرهنگی و دهه والیت )قربان تا غدیر(  .10

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری امور دانشجویی معاونت فرهنگی و میالد حضرت علی )ع( )آغاز ایام البیض ( اعتکاف  .11

 معظم رهبرینهاد نمایندگی مقام  امور دانشجویی معاونت فرهنگی و روز عرفه  .12

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری امور دانشجویی معاونت فرهنگی و رحلت حضرت رسول اکرم )ص(  .13

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری امور دانشجویی معاونت فرهنگی و میالد پیامبر )ص(  .14

 مقام معظم رهبری و دفتر مشاور امور بانوان نهاد نمایندگی امور دانشجویی معاونت فرهنگی و میالد حضرت علی اکبر )ع( وهفته جوان  .15

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و دفتر مشاور امور بانوان امور دانشجویی معاونت فرهنگی و سالروز ازدواج حضرت علی )ع( وحضرت فاطمه )س( هفته ازدواج  .16
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