
 6931تقویم روابط عمومی سازمان سال 

برگزاری  چراغانی ملی تاریخ 

 مراسم

کانال 

 تلگرام

E.rog  بنر

 سایت

ارسال 

 پیامک

مصاحبه 

 یا خبر

اطالع 

رسانی در 

 برد ها 

         روز جمهوری اسالمی فروردین 21

         روز طبیعت فروردین 21

         روز جهانی بهداشت فروردین 21

         روز دندانپزشکی  فروردین 11

         روز آزمایشگاه فروردین  13

         سالمتملی هفته آغاز  اردیبهشت 2

         بزرگداشت سعدی اردیبهشت 2

         بزرگداشت شیخ بهایی اردیبهشت 1

         (ع)شهادت امام موسی کاظم  اردیبهشت 1

         (ص)مبعث حضرت رسول  اردیبهشت 5

         ایمنی و بهداشت حرفه ایروز جهانی  اردیبهشت 1

         روز شورا اردیبهشت 9

         روز پاسدار -(ع)والدت امام حسین  اردیبهشت23

         روز ملی خلیج فارس اردیبهشت23

         روز جهانی کار و کارگر اردیبهشت22

         روز جانباز–( ع)والدت حضرت ابوالفضل  اردیبهشت 22

          –( ع)والدت امام سجاد  اردیبهشت21

         روز معلم اردیبهشت21

         (مه  5)روز جهانی ماما  اردیبهشت25

         بزرگداشت شیخ صدوق اردیبهشت25

         (مه1) روز جهانی آسم اردیبهشت21

         (ع)والدت حضرت علی اکبر اردیبهشت21

         بزرگداشت شیخ کلینی اردیبهشت29

         (عج)والدت امام زمان  اردیبهشت11

         عمومی  روز ارتباطات و روابط اردیبهشت11

         بزرگداشت خیام اردیبهشت11

         روز اهدای عضو  اردیبهشت12

         روز بهره وری  خرداد 2

         بزرگداشت مالصدرا خرداد 1

         فتح خرمشهر خرداد  1

         روز دزفول خرداد 4

         آغاز ماه مبارک رمضان خرداد 6

         (تعطیل) (ره)رحلت حضرت امام خمینی خرداد 24

         (تعطیل)2141خرداد  25قیام خونین  خرداد 25



 6931تقویم روابط عمومی سازمان سال 

برگزاری  چراغانی ملی تاریخ 

 مراسم

کانال 

 تلگرام

E.rog  بنر

 سایت

ارسال 

 پیامک

مصاحبه 

 یا خبر

اطالع 

رسانی در 

 برد ها 

         (ع)والدت امام حسن  خرداد 13

         شب قدر خرداد 11

         (ع)ضربت خوردن حضرت علی  خرداد 14

         شب قدر خرداد 15

         (ع)شهادت حضرت علی  خرداد 16

         شب قدر خرداد 11

         درگذشت شریعتی خرداد 19

         شهادت دکتر چمران خرداد 12

         روز تبلیغ و اطالع رسانی تیر2

         روز جهانی قدس تیر  1

         عید فطر تیر 5

         عید فطر تیر  6

         تن 11شهادت دکتر بهشتی و  تیر  1

         شهادت آیت اله صدوقی تیر 22

         روز قلم تیر 24

         روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای تیر 12

         (ع)شهادت امام جعفر صادق  تیر 19

         روز فیزیوتراپی مرداد  1

         والدت حضرت معصومه مرداد 1

         سالروز عملیات مرصاد مرداد 5

         روز اهدای خون مرداد 9

         والدت امام رضا مرداد 21

         روز خبرنگار مرداد 21

         آغاز بازگشت آزادگان مرداد 16

         بزرگداشت عالمه مجلسی مرداد 13

         شهادت امام محمد تقی مرداد  12

و حضرت ( ع)سالروز ازدواج حضرت علی شهریور 2

 (س)زهرا 
        

         روز پزشک-ابوعلی سیناروز بزرگداشت  شهریور 2

        - آغاز هفته دولت شهریور 1

         روز کارمند شهریور 4

         روز داروسازی شهریور 5

         (ع)شهادت امام محمدباقر شهریور  1

         روز عرفه نیایش شهریور 9

         عید قربان شهریور 23



 6931تقویم روابط عمومی سازمان سال 

برگزاری  چراغانی ملی تاریخ 

 مراسم

کانال 

 تلگرام

E.rog  بنر

 سایت

ارسال 

 پیامک

مصاحبه 

 یا خبر

اطالع 

رسانی در 

 برد ها 

         ابوریحانبزرگداشت  شهریور  21

         (ع)والدت امام هادی  شهریور 25

         عید غدیر شهریور 21

         (ع)والدت امام موسی کاظم  شهریور 13

         خانواده و تکریم بازنشستگانروز  شهریور 15

         بزرگداشت شهریار شهریور 11

         آغاز ماه محرم  شهریور 12

آغاز هفته دفاع ) -آغاز جنگ تحمیلی شهریور 12

 (مقدس
        

شکست حصر آبادان در عملیات  مهر 5

 2163االئمه  ثامن
        

         روز جهانی هاری مهر 6

         روز جهانی قلب مهر 1

         روز آتش نشانی مهر 1

         تاسوعای حسینی مهر 1

         بزرگداشت مولوی مهر 1

         عاشورای حسینی مهر  9

         روز جهانی سالمندان مهر  9

         (ع)شهادت امام سجاد  مهر 22

         روز جهانی سالمت روان مهر 21

         بزرگداشت حافظ مهر 13

         هفته ملی سالمت روان  13مهر تا  11

         روز مبارزه با سل مهر  11

         (اکتبر 26) روزجهانی غذا مهر 14

         روز جهانی عصای سفید مهر 14

         روز تربیت بدنی و ورزش مهر 16

         روز جهانی پوکی استخوان مهر  11

         هفته ملی اطالع رسانی هپاتیت آبان  2

         بزرگداشت سلمان فارسی آبان 5

         روز جهانی سکته مغزی آبان 1

         روز پدافند غیرعامل آبان 1

         روز فرهنگ عمومی آبان  24

         نوامبر 1 روز رادیولوژی آبان  21

         اربعین حسینی آبان 21

         (عفونت ریه)روز پنومونی آبان 12



 6931تقویم روابط عمومی سازمان سال 

برگزاری  چراغانی ملی تاریخ 

 مراسم

کانال 

 تلگرام

E.rog  بنر

 سایت

ارسال 

 پیامک

مصاحبه 

 یا خبر

اطالع 

رسانی در 

 برد ها 

         هفته حمایت از بیماران کلیوی   آبان 11

         اتاق عمل   آبان 11

         روز جهانی دیابت آبان 11

         روز کتاب و کتاب خوانی آبان 14

         صفر رحلت پیامبر 11 آبان  16

         (ع)رضا  صفر شهادت امام 13 آبان 11

         هفته اطالع رسانی ایدز آذر 4

         شهادت امام حسن عسگری آذر 6

         تاج گذاری امام زمان آذر 1

         مفیدبزرگداشت شیخ  آذر 9

         والدت پیامبر روایت اهل سنت آذر 23

         روز جهانی معلوالن آذر 21

         روز حسابدار آذر 25

         (ع)والدت پیامبر و امام صادق آذر 25

         روز دانشجو آذر 26

         روز حمل و نقل آذر 16

         شب یلدا آذر13

         حضرت مسیحوالدت  دی 4

روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات  دی 5

 بالیای طبیعی
        

         (ع)والدت امام حسن عسگری  دی 6

         وفات حضرت معصومه دی 1

         آغاز سال نو میالدی دی 22

         والدت حضرت زینب روز پرستار بهمن  1

 25بهمن تا  1

 بهمن

         ملی مبارزه با سرطانهفته 

 (س)شهادت حضرت زهرا  بهمن 22

 روایت اول 
        

بازگشت ) آغاز دهه مبارک فجر انقالب بهمن 21

 (حضرت امام خمینی 
        

         انقالب اسالمی یپیروز بهمن 11

         (س)شهادت حضرت زهرا  اسفند  2

         روز مهندسی اسفند 5

         روز وکیل مدافع اسفند  1

         روز ملی بهداشت محیط اسفند 22



 6931تقویم روابط عمومی سازمان سال 

برگزاری  چراغانی ملی تاریخ 

 مراسم

کانال 

 تلگرام

E.rog  بنر

 سایت

ارسال 

 پیامک

مصاحبه 

 یا خبر

اطالع 

رسانی در 

 برد ها 

         وفات ام البنین اسفند  22

         روز احسان و نیکوکاری اسفند 24

 (س)والدت حضرت زهرا  اسفند  21

 روز زن
        

         روز راهیان نور اسفند13

         بزرگداشت شهدا اسفند  11

         (ع)والدت امام محمدباقر اسفند 11

         روز ملی صنعت نفت اسفند 19

 


