مهر ماه 1398
روز

هفته آموزشی

مناسبت های مذهبی و ملی

تاریخ

رویداد های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

هفته پایانی شهریور ماه

هفته دوم

دوشنبه

1398-07-01

سه شنبه

1398-07-02

سلسله جلسات هم اندیشی نهاد های دانشجویی با مسئوالن فرهنگی دانشگاه
سه شنبه سبز

چهارشنبه

 1398-07-03شهادت حضرت امام زین العابدین (ع)

ابالغ بودجه نهادهای دانشجویی

پنجشنبه

1398-07-04

گرامیداشت هفته دفاع مقدس (بسیج اساتید و بسیج دانشجویی)

جمعه

 1398-07-05شکست حصر آبادان در عملیات ثامن االئمه (ع)

آغاز فرآیند عضوگیری نهادهای دانشجویی

شنبه

1398-07-06

یکشنبه

 1398-07-07روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس-شهادت سرداران اسالم :
ناجی فکوری نامجم کالهدوز و جهان آرا-روز آتش نشانی و ایمنی -روز مراسم معارفه دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی ورودی جدید
کالس فلسفه نماز و پاسخ به شبهات نماز (نهاد رهبری)
 1398-07-08روز بزرگداشت مولوی

سه شنبه
چهارشنبه

کارگاه شیوه های دعوت به نماز (نهاد رهبری)
 1398-07-09روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی -روز جهانی سالمند
جلسه اخالق در نهج البالغه (نهاد رهبری)
1398-07-10

پنجشنبه

1398-07-11

جمعه

1398-07-12

یکشنبه

 1398-07-13هجرت امام خمینی از عراق به پاریس -روز نیروی انتظامی
فارسیجلسه مشترک تشکلها با هیات نظارت بر تشکل های دانشگاه
برگزاری
 1398-07-14روز دامپزشکی -شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع)-روزبزرگداشت سلمان
فراخوان ثبت نام راهپیمایی اربعین (بسیج دانشجویی)
 1398-07-15روز روستا و عشایر

نشست هم اندیشی دبیران و اساتید مشاور انجمن های علمی دانشجویی با مسئوالن فرهنگی دانشگاه

دوشنبه

هفته سوم

کارگاه توانمندسازی اعضای انجمن علمی دانشجویی (اداره فرهنگی و اجتماعی)

شنبه
دوشنبه

هفته چهارم

سه شنبه

1398-07-16

کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی

چهارشنبه

1398-07-17

تور یزدگردی دانشجویان بین المللی (دفتر دانشجویان غیرایرانی)

پنجشنبه

1398-07-18

جمعه

1398-07-19

شنبه

 1398-07-20روز بزرگداشت حافظ

برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی (بسیج دانشجویی)

یکشنبه

1398-07-21

هم اندیشی با دبیران کانون های فرهنگی با مسئوالن فرهنگی دانشگاه

سه شنبه
چهارشنبه

 1398-07-22روز جهانی استاندارد
 1398-07-23شهادت آیت ا..اشرفی اصفهانی-روز جهانی نابینایان (عصای سفید)
 1398-07-24روز ملی پاراالمپیک

برنامه ویژه کانون اوای زندگی به مناسبت روز عصای سفید

پنجشنبه

1398-07-25

جمعه

 1398-07-26روز تربیت بدنی و ورزش

دوشنبه

هفته پنجم

هفته ششم

آغاز هفته ثبت نام دانشجویان جدید الورود و تشکیل استقبال دانشجویی

کرسی تالوت قران (نهاد رهبری)

اربعین حسینی

شنبه

1398-07-27

یکشنبه

1398-07-28

دوشنبه

 1398-07-29روز صادرات

سه شنبه

هم اندیشی مسئول نشریات دانشجویی با مسئوالن فرهنگی دانشگاه
مراسم عزاداری اربعین حسینی

1398-07-30

برنامه های هفتگی ماه :
نام برنامه

دعای کمیل

دعای ندبه

زمان و مکان برگزاری

پنجشنبه شب ها – خوابگاه برادران

صبح های جمعه – خوابگاه برادران

زیارت عاشورا

محفل قرآن

صبح های دوشنبه – مسجد

خوابگاه

دانشگاه

برادران

جلسات هفتگی مطالعه وتفکر
یکشنبه ها ویژه اساتید /دوشنبه ها ویژه کارکنان/سه شنبه ها ویژه کارمندان

اردوی زیارتی ویژه خوابگاه خواهران
پنجشنبه ها  -امامزاده جعفر

دورهمی کتاب
یکشنبه ها – بوستان معرفت

آبان ماه 1398
هفته آموزشی

هفته ششم

روز

مناسبت های مذهبی و ملی

تاریخ

رویداد های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

چهارشنبه

1398-08-01

انتخابات میان دوره ای انجمن های علمی دانشجویی
برنامه ریزی برنامه های آموزشی – ترویجی با محوریت فعالیت های اجتماعی و کارآفرینی

پنجشنبه

1398-08-02

جمعه

1398-08-03

نشست هم اندیشی دبیران تشکلهای اسالمی با مدیر و معاون فرهنگی
فرآیند برگزاری انتخابات تشکل توسعه و اعتدال
هم اندیشی اساتید با محوریت بیانیه گام دوم انقالب

شنبه
یکشنبه
دوشنبه

1398-08-04
1398-08-05
1398-08-06

اعتراض امام خمینی علیه کاپیتوالسیون -روز وقف
رحلت حضرت رسول -شهادت امام حسن مجتبی

سه شنبه

1398-08-07

شهادت امام رضا (ع)

چهارشنبه

1398-08-08

شهادت محمدحسین فهمیده -روز نوجوان و بسیج دانش آموزی -هجرت پیامبر از

پنجشنبه
جمعه
شنبه

1398-08-09
1398-08-10
1398-08-11

یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

1398-08-12
1398-08-13
1398-08-14
1398-08-15
1398-08-16

جمعه

کارگاه عفاف و حجاب( استانی)

هفته هفتم

مرحله دوم کارگاه نشریات دانشجویی دانشجویی
کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی

مکه به مدینه

هفته هشتم

هفته نهم

شهادت آیت اهلل طباطبایی اولین شهید محراب
برپایی نمایشگاه استکبار ستیزی
تسخیر النه جاسوسی-روز ملی مبارزه با استکبار جهانی -روز دانش آموز
روز فرهنگ عمومی
شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) -آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج)

هم اندیشی دبیران کانون های فرهنگی و هنری
راهپیمایی  13آبان
هم اندیشی مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشجویی
تریبون دانشجویی با موضوع استکبارستیزی توسط تشکلهای دانشجویی
تور یزدگردی دانشجویان بین المللی توسط دفتر دانشجویان غیر ایرانی

1398-08-17

مناظره دانشجویی

شنبه

1398-08-18

برگزاری جشن هفته وحدت توسط بسیج دانشجویی

یکشنبه

1398-08-19

روز جهانی علم درخدمت صلح و توسعه-والدت حضرت رسول-آغاز هفته وحدتبرپایی نمایشگاه کتاب توسط نهادهای دانشجویی
نشستهای کتاب و کتابخوانی در بوستان معرفت
انتشار نشریه انجمن علمی کتابداری با موضوع کتاب

دوشنبه

1398-08-20

سه شنبه
چهارشنبه

1398-08-21
1398-08-22

پنجشنبه

1398-08-23

جمعه

1398-08-24

شنبه
یکشنبه

1398-08-25
1398-08-26

زیارت امام زاده جعفر (ع)
اردوی فرهنگی – تفریحی

دوشنبه
سه شنبه

1398-08-27
1398-08-28

کارگروه های تخصص و همایش بررسی موانع فرهنگی و اجرایی کاربردی شدن پایان نامه ها

چهارشنبه

1398-08-29

پنجشنبه

1398-08-30

گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی

روزکتاب و کتابخوانی و کتابدار-روز بزرگداشت عالمه طباطبایی-والدت
حضرت رسول-روز اخالق و مهرورزی-والدت امام جعفرصادق

هفته دهم

انتشار ویژه نامه سیزدهم آبان ماه توسط تشکلهای دانشجویی
دومین جلسه کمیته هماهنگی برگزاری جشنواره تشکلهای دانشجویی پیرامون شاخص بندی فرآیندهای جشنواره تشکلهای دانشجویی
سه شنبه سبز
اردوی مشهد مقدس
زیارت امام زاده جعفر

جلسه اخالق در نهج البالغه
گرامیداشت روز جهانی علم (انجمن های علمی دانشجویی)
مرحله منطقه ای هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
کرسی تالوت قران

کرسی ازاد اندیشی دانشجویان
مرحله استانی چهارمین دوره مسابقات ملی دفاع  3دقیقه ای پایان نامه های دانشچویی (جهاد دانشگاهی)

برنامه های هفتگی ماه :
نام برنامه

دعای کمیل

دعای ندبه

زمان و مکان برگزاری پنجشنبه شب ها – خوابگاه برادران صبح های جمعه – خوابگاه برادران

اردوی زیارتی ویژه خوابگاه خواهران

دورهمی کتاب

پنجشنبه ها  -امامزاده جعفر

یکشنبه ها – بوستان

زیارت عاشورا

محفل قرآن

جلسات هفتگی مطالعه وتفکر

صبح های دوشنبه – مسجد دانشگاه

خوابگاه برادران

یکشنبه ها ویژه اساتید /دوشنبه ها ویژه کارکنان/سه شنبه ها ویژه کارمندان

آذر ماه 1398
هفته آموزشی

روز
جمعه

هفته یازدهم

مناسبت های مذهبی و ملی

تاریخ

رویداد های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

1398-09-01

شنبه

1398-09-02

نشست دبیران انجمن های علمی دانشجویی با مدیر و معاون فرهنگی

یکشنبه
دوشنبه

1398-09-03
139809-04

نشست دبیران تشکلهای دانشجویی با اعضای هیات نظارت بر تشکلهای دانشجویی
زیارت امام زاده جعفر (ع)

سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

1398-09-05
139809-06
1398-09-07

روز بسیج مستضعفان

سه شنبه سبز  -گرامیداشت روز بسیج مستضعفان
مناظره دانشجویی

روز نیروی دریایی

کارگاه عفاف و حجاب( استانی)

جمعه

139809-08

شنبه
یکشنبه

1398-09-09
139809-10

روز بزرگداشت شیخ مفید
شهادت آیت اهلل حسن مدرس -روز مجلس

میالد امام حسن عسکری (ع) در خوابگاههای دانشجویی (تشکلهای اسالمی)
بازدید کانون اوای زندگی از خانه سالمندان تفت یا مهریز

1398-09-11
1398-09-12

روز قانون اساسی -روز جهانی معلوالن

کارگاه پیشرفته نشریات دانشجویی

چهارشنبه
پنجشنبه

1398-09-13
1398-09-14

والدت حضرت امام حسن عسکری

جمعه

1398-09-15

دوشنبه
هفته دوازدهم سه شنبه

شنبه

1398-09-16

یکشنبه

1398-09-17

مرحله کشوری هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

روز دانشجو -وفات حضرت معصومه (ع)

برگزاری مراسم جشن روز دانشجو
برپایی نمایشگاه به مناسبت روز دانشجو

دوشنبه

1398-09-18

سه شنبه

1398-09-19

تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی

1398-09-20

شهادت آیت اهلل دستغیب

هفته سیزدهم چهارشنبه

شرکت در جشنواره ملی حرکت انجمن های علمی دانشجویی

زیارت امام زاده جعفر (ع)
برپایی تریبون دانشجویی
جلسه مشترک دبیران نهادهای دانشجویی با ریاست دانشگاه

پنجشنبه

1398-09-21

آغاز فرآیند تحلیل محتوایی نشریات دانشجویی
چاپ نشریه با موضوع دانشجو

جمعه

1398-09-22

کرسی تالوت قران
کرسی آزاد اندیشی
جلسه اخالق در نهج البالغه

شنبه

1398-09-23

دریافت گزارش عملکرد انجمن های علمی در نیمسال اول

یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

1398-09-24
1398-09-25
1398-09-26

روز پژوهش

آغاز فرآیند برگزاری ثبت نام اردوی کبوتر حرم (انجمن اسالمی)
اعالم فراخوان دریافت گزارش عملکرد تشکلهای دانشجویی در نیم سال اول تحصیل

چهارشنبه

1398-09-27

شهادت آیت اهلل مفتح -روز وحدت حوزه و دانشگاه -روز جهانی عاری از خشونت

پنجشنبه

1398-09-28

جمعه

1398-09-29

هفته پانزدهم شنبه

1398-09-30

هفته چهاردهم

اردوی یزدگردی
و افراطی گری

شب یلدا

برنامه های هفتگی ماه :
نام برنامه

دعای کمیل

زمان و مکان برگزاری پنجشنبه شب ها – خوابگاه برادران

دعای ندبه

زیارت عاشورا

محفل قرآن

جلسات هفتگی مطالعه وتفکر

صبح های جمعه – خوابگاه برادران

صبح های دوشنبه – مسجد دانشگاه

خوابگاه برادران

یکشنبه ها ویژه اساتید /دوشنبه ها ویژه کارکنان/سه شنبه ها ویژه

اردوی زیارتی ویژه خوابگاه خواهران دورهمی کتاب
پنجشنبه ها  -امامزاده جعفر یکشنبه ها – بوستان

دی ماه 1398
هفته آموزشی

روز

1398-10-01

آغاز ثبت نام اردوی کبوتر حرم

دوشنبه

1398-10-02

برنامه کانون هالل احمر به مناسبت روز ایمنی

سه شنبه

1398-10-03

سه شنبه سبز

یکشنبه

هفته پانزدهم

چهارشنبه

1398-10-04

والدت حضرت عیسی مسیح

فضا سازی فرهنگی سطح دانشگاه

پنجشنبه

1398-10-05

روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش بالیای طبیعی

هم اندیشی با محوریت بیانیه گام دوم

جمعه

1398-10-06

شنبه

1398-10-07

سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی

نشست تشکلها پیرامون پاسداشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

یکشنبه

1398-10-08

دوشنبه
هفته شانزدهم سه شنبه

1398-10-10

چهارشنبه

1398-10-11

پنجشنبه

1398-10-12

جمعه

1398-10-13

هفته هفدهم

مناسبت های مذهبی و ملی

تاریخ

رویداد های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

1398-10-09

ارزیابی اولیه کانون های فرهنگی وهنری
فعالیت کانون هالل احمر به مناسبت روز پرستار

روز بصیرت و میثاق امت با والیت

کارگاه تفسیر (سه جلسه)
آغاز سال 2020میالدی-والدت حضرت زینب -روز پرستار

شنبه

1398-10-14

سالروز حضور تاریخی مقام معظم رهبری در دانشگاه یزد

یکشنبه

1398-10-15

ارزیابی عملکرد نیم سال اول انجمن های علمی دانشجویی

دوشنبه

1398-10-16

ارزیابی عملکرد تشکل های دانشجویی

سه شنبه

1398-10-17

برگزاری جشنواره قرآن وعترت

چهارشنبه

1398-10-18

انتشار نشریه با موضوع قیام خونین مردم قم

پنجشنبه

1398-10-19

قیام خونین مردم قم -شهادت حضرت فاطمه (ع)

نشست مشترک تشکلهای دانشجویی

جمعه

1398-10-20

شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر

چهارمین رویداد کارآفرینی اکسیر

شنبه

1398-10-21

یکشنبه

1398-10-22

مسابقات نوپام
اردوی کبوتر حرم توسط انجمن اسالمی دانشجویان

تشکیل شورای انقالب

دوشنبه
هفته هجدهم سه شنبه

1398-10-23

اخالق در نهج البالغه

1398-10-24

ضیافت اندیشه اساتید بمدت 5روز

چهارشنبه

1398-10-25

پنجشنبه

1398-10-26

فرار شاه معدوم

جمعه

1398-10-27

شهادت نواب صفریطهماسبی برادران واحدو و ذوالقدر از فدائیان اسالم

شنبه

1398-10-28

یکشنبه

1398-10-29

دوشنبه

1398-10-30

دومین نشست تشکلها پیرامون پاسداشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
برگزاری جشنهای دانش آموختگان

روز غزه

نام نویسی داوطلبان شرکت در انتخابات نشریات دانشجویی

برنامه های هفتگی ماه :
نام برنامه

دعای کمیل

دعای ندبه

زیارت عاشورا

محفل قرآن

جلسات هفتگی مطالعه وتفکر

اردوی زیارتی ویژه خوابگاه خواهران

دورهمی کتاب

زمان و مکان برگزاری

پنجشنبه شب ها – خوابگاه

صبح های جمعه – خوابگاه

صبح های دوشنبه – مسجد دانشگاه

خوابگاه برادران

یکشنبه ها ویژه اساتید /دوشنبه ها ویژه کارکنان /سه شنبه ها ویژه

پنجشنبه ها  -امامزاده جعفر

یکشنبه ها – بوستان معرفت

بهمن ماه 1398
روز

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

هفته پنجم

مناسبت های مذهبی و ملی

تاریخ

رویداد های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

سه شنبه

1398-11-01

سه شنبه سبز

چهارشنبه

1398-11-02

دومین رویداد ایده گاه فرهنگ

پنجشنبه

1398-11-03

جمعه

1398-11-04

شنبه

1398-11-05

یکشنبه

1398-11-06

مراسم گرامیداشت شهادت حضرت زهرا (س) در خوابگاهها توسط تشکلهای دانشجویی و هیات فاطمیون
فضاسازی دانشگاه یه مناسبت دهه فجر

سالروز حماسه مردم آمل

دوشنبه

1398-11-07

برگزاری انتخابات نمایندگان دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی

سه شنبه

1398-11-08

تور داخل استانی دانشجویان بین المللی توسط دفتر دانشجویان غیر ایرانی

چهارشنبه

1398-11-09

پنجشنبه

1398-11-10

جمعه

1398-11-11

شنبه

1398-11-12

یکشنبه

1398-11-13

دوشنبه

1398-11-14

سه شنبه

1398-11-15

چهارشنبه

1398-11-16

پنجشنبه

1398-11-17

جمعه

1398-11-18

شنبه

1398-11-19

یکشنبه

1398-11-20

دوشنبه

1398-11-21

سه شنبه

1398-11-22

چهارشنبه

1398-11-23

پنجشنبه

1398-11-24

جمعه

1398-11-25

شنبه

1398-11-26

یکشنبه

1398-11-27

دوشنبه

1398-11-28

سه شنبه

1398-11-29

چهارشنبه

1398-11-30

شهادت حضرت فاطمه (ع)

برنامه های گرامیداشت ایام دهه فجر

بازگشت حضرت امام خمینی -اغاز دهه فجر

کارگاه شیوه های دعوت به نماز
کالس فلسفه نماز و پاسخ به شبهات نماز

روز فناوری فضایی

روز نیروی هوایی-سالروز والدت ام البنین -روز تکریم مادران و همسران شهدا مسابقات طراحی پارچه لباس (انجمن علمی دانشجویی نساجی)
برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی
حضور دانشگتهیان در راهپیمایی  22بهمن
سالروز تاسیس دانشگاه یزد و پذیرش اولین دوره دانشجویان دانشگاه (  23بهمن )1367

پیروزی انقالب اسالمی

والدت حضرت فاطمه (ع) -روز زن -تولد امام خمینی

کرسی تالوت قران
جلسه اخالق در نهج البالغه
برگزاری مسابقات دانشجویی پل ماکارونی (انجمن علمی دانشجویی عمران)
مراسم بزرگداشت روز میالد حضرت فاطمه (س) و روز زن
جشن بزرگ انقالب توسط تشکل های دانشجویی
اردوی مشهد مقدس

قیام مردم تبریز -روز اقتصاد مقاومتی وکارآفرینی

نشست دانشجویی با موضوع بیانیه گام دوم انقالب و نقش نمایندگان مجلس

برنامه های هفتگی ماه :
نام برنامه

دعای کمیل

زمان و مکان برگزاری پنجشنبه شب ها – خوابگاه برادران

دعای ندبه

زیارت عاشورا

محفل قرآن

جلسات هفتگی مطالعه وتفکر

اردوی زیارتی

دور همی کتاب

صبح های جمعه – خوابگاه برادران

صبح های دوشنبه – مسجد

خوابگاه برادران

یکشنبه ها ویژه اساتید /دوشنبه ها ویژه کارکنان /سه شنبه ها ویژه کارمندان

پنجشنبه ها  -امامزاده

یکشنبه ها – بوستان

اسفند ماه 1398
روز

هفته

هفته دوم

مناسبت های مذهبی و ملی

تاریخ

پنجشنبه

1398-12-01

جمعه

1398-12-02

شنبه

1398-12-03

یکشنبه
دوشنبه

1398-12-04
1398-12-05

سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

1398-12-06
1398-12-07
1398-12-08

جمعه

1398-12-09

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

1398-12-10
1398-12-11
1398-12-12
1398-12-13

چهارشنبه
پنجشنبه

1398-12-14
1398-12-15

جمعه

1398-12-16

رویداد های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
جشنواره ملی عکس دانشجویی (کانون فیلم و عکس)
بزرگداشت روز مهندس (انجمنهای علمی دانشجویی)

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی -روز مهندس
والدت امام محمد باقر(ع)

آغاز ثبت نام اردوی راهیان نور
برگزاری جلسه مشترک دبیران تشکلها با هیات نظارت
سه شنبه سبز

شهادت امام علی النقی (ع)

فعالیت کانون محیط زیست به مناسبت روز درختکاری با مشارکت انجمن های علمی
برگزاری بخش کتبی جشنواره قرآن و عترت
هم اندیشی اساتید با محوریت بیانیه گام دوم انقالب
زیارت امام زاده جعفر (ع)

هفته سوم

شنبه

برگزاری بخش شفاهی جشنواره قرآن و عترت
انتشار نشریه با موضوع درختکاری
روز احسان و نیکوکاری
روز درختکاری -والدت امام محمد تقی (ع)

برگزاری هفته دانشگاه سبز
مسابقات موشک های آبی (انجمن علمی دانشجویی مکانیک)

1398-12-17
یکشنبه

هفته چهارم

ثبت نام اردوی راهیان نور
جلسه تدوین نهایی شاخص های ارزیابی جشنواره تشکلهای دانشجویی

1398-12-18

دوشنبه

1398-12-19

سه شنبه
چهارشنبه

1398-12-20
1398-12-21

پنجشنبه

1398-12-22

جمعه

1398-12-23

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

1398-12-24
1398-12-25
1398-12-26
1398-12-27

چهارشنبه

1398-12-28

پنجشنبه

1398-12-29

جمعه

1398-12-30

روز بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی-سالروز تاسیس کانون های فرهنگی
هنری مساجد کشور-والدت امام علی (ع) -آغاز ایام البیض (اعتکاف)

اردوی راهیان نور توسط بسیج دانشجویی
گرامیداشت روز شهدا توسط بسیج دانشجویی
ثبت نام اردو های جهادی نوروزی توسط بسیج دانشجویی

روز راهیان نور-ارتحال حضرت زینب (ع) -تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکههماهنگی برای برگزاری مراسم پاسداشت شهدا توسط بسیج دانشجویی
دیدار با خانواده شهدا توسط کانون منتظران مهدی(عج)
روز بزرگداشت نظامی گنجوی
اردوی طبیعت گردی دانشجویان بین المللی توسط دفتر دانشجویان غیر ایرانی
کرسی تالوت قران

روز بزرگداشت شهدا

اخالق در نهج البالغه

هفته پنجم

ارودی جهادی نوروز توسط بسیج دانشجویی
انتشار نشریه به مناسبت روز پروین اعتصامی توسط انجمن علمی ادبیات

روز بزرگداشت پروین اعتصامی

برنامه های هفتگی ماه :
نام برنامه

دعای کمیل

زمان و مکان برگزاری پنجشنبه شب ها – خوابگاه برادران

دعای ندبه

زیارت عاشورا

محفل قرآن

جلسات هفتگی مطالعه وتفکر

اردوی زیارتی

دور همی کتاب

صبح های جمعه – خوابگاه برادران

صبح های دوشنبه – مسجد دانشگاه

خوابگاه برادران

یکشنبه ها ویژه اساتید /دوشنبه ها ویژه کارکنان/سه شنبه ها ویژه

پنجشنبه ها  -امامزاده

یکشنبه ها – بوستان

فروردین 1399
روز

هفته اول

مناسبت های مذهبی و ملی

تاریخ

رویداد های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

شنبه

1399-01-16

والدت علی اکبر علیه السالم و روز جوان

نشست هم اندیشی برگزاری جشنواره تشکل های دانشجویی

یکشنبه

1399-01-17

روز جهانی بهداشت

جشن میالد امام زمان (عج) در خوابگاهها

دوشنبه

1399-01-18

گرامیداشت روز انرژی هسته ای توسط تشکلهای دانشجویی

سه شنبه

1399-01-19

سه شنبه سبز
برنامه کانون محیط زیست به مناسبت روز بهداشت

والدت حضرت قائم (عج) و جشن نیمه شعبان

چهارشنبه

1399-01-20

پنجشنبه

1399-01-21

برنامه کانون بوی بهشت و منتظران مهدی به مناسبت والدت حضرت مهدی(عج)

جمعه

1399-01-22

فضاسازی دانشگاه به مناسبت نیمه شعبان
انتشار نشریات دانشجویی با موضوع روز جوان
انتشار نشریات دانشجویی با مموضوع حضرت مهدی (عج)

هفته دوم

هفته سوم

شنبه

1399-01-23

نشت هماهنگی برگزاری انتخابات تشکل های دانشجویی

یکشنبه

1399-01-24

نشست هماهنگی مراسم گرامیداشت شهدای گمنام دانشگاه

دوشنبه

1399-01-25

زیارت امام زاده جعفر(ع)

سه شنبه

1399-01-26

چهارشنبه

1399-01-27

پنجشنبه

1399-01-28

جمعه

1399-01-29

شنبه

1399-01-30

یکشنبه

1399-01-31

اردو

برنامه های هفتگی ماه :
نام برنامه

دعای کمیل

زمان و مکان برگزاری پنجشنبه شب ها – خوابگاه برادران

دعای ندبه

زیارت عاشورا

محفل قرآن

جلسات هفتگی مطالعه وتفکر

اردوی زیارتی

دور همی کتاب

صبح های جمعه – خوابگاه برادران

صبح های دوشنبه – مسجد دانشگاه

خوابگاه

یکشنبه ها ویژه اساتید /دوشنبه ها ویژه کارکنان/سه شنبه ها ویژه

پنجشنبه ها  -امامزاده

یکشنبه ها –

اردیبهشت 1399
روز

هفته اول

مناسبت های مذهبی و ملی

تاریخ

دوشنبه

1399-02-01

سه شنبه

1399-02-02

چهارشنبه

1399-02-03

پنجشنبه

1399-02-04

جمعه

1399-02-05

رویداد های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
جلسه توجیهی با دبیران و اساتید مشاور جهت مشارکت در انتخابات و تهیه گزارش عملکرد

روز بزرگداشت سعدی

سه شنبه سبز
روز بزرگداشت شیخ بهایی -روزملی کارآفرینی -جشن گیاه آوری -روز زمین پاک اطالع رسانی در خصوص شروع فرآیند دریافت گزارش عملکرد انجمن های علمی دانشجویی

آغاز ماه مبارک رمضان

فرآیتد برگزاری انتخابات انجمن اسالمی دانشجویان
فرآیند برگزاری انتخابات جامعه اسالمی دانشجویان
فعالیت کانون ادبی در مورد بزرگداشت سعدی و شیخ بهایی
برگزاری مرحله منطقه ای جشنواره قران و عترت
زیارت امام زاده جعفر(ع)

هفته دوم

شنبه

1399-02-06

هفته سرآمدی آموزش

یکشنبه

1399-02-07

تبلیغات و نام نویسی کاندیداتوری انتخابات انجمن های علمی دانشجویی
آغاز ثبت نام کاندیداهای انجمن اسالمی دانشجویان

دوشنبه

1399-02-08

سه شنبه

1399-02-09

روز شوراها -روز جهانی روانشناس و مشاور

آغاز ثبت نام کاندیداهای جامعه اسالمی دانشجویان

چهارشنبه

1399-02-10

روز ملی خلیج فارس

فرآِیند برگزاری انتخابات انجمن اسالمی دانشجویان پیرو خط امام

پنجشنبه

1399-02-11

جمعه

1399-02-12

آغاز فرایند برگزاری انتخابات کانون های فرهنگی و هنری
برگزاری جشن هفته سراهای دانشجویی

شهادت استاد مرتضی مطهری-روزمعلم-روز جهانی کارگر

برگزاری اردو
مراسم بزرگداشت روز معلم

هفته سوم

شنبه

1399-02-13

تائید صالحیت کاندیداتوری انتخابات انجمن علمی دانشجویی و اعالم اسامی و رسیدگی به شکایات

یکشنبه

1399-02-14

مراسم گرامیداشت شهدای گمنام دانشگاه (ستاد پاسداشت شهدای گمنام بسیج دانشجویی)

دوشنبه

1399-02-15

روز شیراز

آغاز دریافت گزارش عملکرد یکساله تشکل های دانشجویی جهت شرکت در جشنواره تشکلها

سه شنبه

1399-02-16

روز جهانی ماما

آغاز ثبت نام کاندیداهای انجمن پیرو خط امام

چهارشنبه

1399-02-17

روز اسنادملی و میراث مکتوب

برنامه کانون هالل احمر به مناسبت روز هالل احمر

پنجشنبه

1399-02-18

جمعه

1399-02-19

برگزاری انتخابات کانون های فرهنگی و هنری
روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر-والدت امام حسن مجتبی علیه السالم

زیارت امام زاده جعفر(ع)
روز بین الملل دانشگاه و برگزاری نمایشگاه ملیتهای مختلف توسط دفتر دانشجویان غیر ایرانی

هفته پنجم

یکشنبه

1399-02-21

برگزاری انتخابات جامعه اسالمی دانشجویان

لیالی قدر

هفته چهارم

شنبه

1399-02-20

برگزاری انتخابات انجمن اسالمی دانشجویان
برگزاری مراسم توسط کانون های بوی بهشت /منتظران مهدی(عج) //قران و عترت به مناسبت شب های قدر

دوشنبه

1399-02-22

شب قدر

سه شنبه

1399-02-23

ضربت خوردن حضرت علی علیه السالم

چهارشنبه

1399-02-24

پنجشنبه

1399-02-25

روز بزرگداشت فردوسی-شهادت حضرت علی علیه السالم

جمعه

1399-02-26

شب قدر

شنبه

1399-02-27

روز ارتباطات و روابط عمومی

برگزاری انتخابات

یکشنبه

1399-02-28

روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

اعالم نتایج انتخابات

روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

پایان مهلت دریافت گزارش عملکرد انجمن ها جهت جشنواره حرکت دانشگاهی

انتشار نشریات دانشجویی با موضوع شب قدر
مرحله استانی نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

دوشنبه

1399-02-29

سه شنبه

1399-02-30

برگزاری انتخابات انجمن اسالمی پیرو خط امام

چهارشنبه

1399-02-31

آغاز فرآیند داوری تشکلهای دانشجویی
برگزاری اردوهای فرهنگی و بازدید از موزه توسط کانون ها
فراخوان و جمع آوری آثار جشنواره قران بخش هنری

برنامه های هفتگی ماه :
نام برنامه

دعای کمیل

زمان و مکان برگزاری پنجشنبه شب ها – خوابگاه برادران

دعای ندبه
صبح های جمعه – خوابگاه برادران

زیارت عاشورا

محفل قرآن

صبح های دوشنبه – مسجد دانشگاه خوابگاه برادران

جلسات هفتگی مطالعه وتفکر

اردوی زیارتی

دور همی کتاب

یکشنبه ها ویژه اساتید /دوشنبه ها ویژه کارکنان /سه شنبه ها ویژه

پنجشنبه ها  -امامزاده جعفر

یکشنبه ها – بوستان معرفت

خرداد 1399
روز

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

مناسبت های مذهبی و ملی

تاریخ

پنجشنبه

1399-03-01

جمعه

1399-03-02

رویداد های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

روز بهره وری و بهینه سازی مصرف ،روز بزرگداشت مالصدرا

تعیین تیم داوری جشنواره تجلیل از نهاد های دانشجویی
مراسم گرامیداشت سوم خرداد

شنبه

1399-03-03

فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت ،ایثار و پیروزی

انتشار نشریات دانشجویی با موضوع معلم و شهادت استاد مطری

یکشنبه

1399-03-04

عید سعید فطر  -روز مقاومت و پایداری

برپایی نماز باشکوه عید سعید فطر

دوشنبه

1399-03-05

عید سعید فطر

سه شنبه

1399-03-06

چهارشنبه

1399-03-07

پنجشنبه

1399-03-08

جمعه

1399-03-09

سه شنبه سبز

شنبه

1399-03-10

دریافت نتایج داوری

یکشنبه

1399-03-11

گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و قیام پانزده خرداد (تشکلهای دانشجویی)

دوشنبه

1399-03-12

فضاسازی برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام (ره)

سه شنبه

1399-03-13

چهارشنبه

1399-03-14

رحلت حضرت امام خمینی

پنجشنبه

1399-03-15

قیام  15خرداد

جمعه

1399-03-16

روز جهانی محیط زیست

شنبه

1399-03-17

یکشنبه

1399-03-18

دوشنبه

1399-03-19

سه شنبه

1399-03-20

چهارشنبه

1399-03-21

پنجشنبه

1399-03-22

جمعه

1399-03-23

شنبه

1399-03-24

یکشنبه

1399-03-25

برگزاری مرحله دانشگاهی جشنواره های دانشجویی (جشنواره حرکت ،رویش ،تیتر) و تجلیل از نهادهای دانشجویی برتر
روز جهانی صنایع دستی
روز جهانی مبارزه با کار کودکان
هماهنگی جهت برگزاری اردو های درون تشکیالتی تشکلهای دانشجویی ،کانونها ،و هیات
برگزاری جشن های دانش آموختگان

روز ملی گل وگیاه -روز جهانی اهدای خون

دوشنبه

1399-03-26

انتشار نشریات دانشجویی فرهنگی اجتماعی سیاسی با موضوع شهادت دکتر چمران

سه شنبه

1399-03-27

اردوی خارج استان دانشجویان بین المللی توسط دفتر دانشجویان غیر ایرانی

چهارشنبه

1399-03-28

پنجشنبه

1399-03-29

جمعه

1399-03-30

شنبه

1399-03-31

درگذشت دکتر علی شریعتی
شهادت دکتر مصطفی چمران

برنامه های هفتگی ماه :
نام برنامه

دعای کمیل

زمان و مکان برگزاری پنجشنبه شب ها – خوابگاه برادران

دعای ندبه

زیارت عاشورا

محفل قرآن

جلسات هفتگی مطالعه وتفکر

اردوی زیارتی

دور همی کتاب

صبح های جمعه – خوابگاه برادران

صبح های دوشنبه – مسجد دانشگاه

خوابگاه برادران

یکشنبه ها ویژه اساتید /دوشنبه ها ویژه کارکنان /سه شنبه ها ویژه

پنجشنبه ها  -امامزاده

یکشنبه ها – بوستان معرفت

