
فروردین3سه شنبه
روز جهانی بهداشت

فروردین4چهار شنبه
هفته بهداشت و درمان - روز دندانپزشکی 

فروردین5پنجشنبه
نظافت و آماده سازی خوابگاه

برون سپاری غذای دانشجویی به پیمانکار سلف آزاد موقت    فروردین14شنبه

شروع فعالیتهای ورزشی -بازگشایی خوابگاه  فروردین15یکشنبه

فروردین20جمعه
تحویل نرخنامه جدید واحد ها به دفتر طرح و برنامه جهت ثبت تایید ساالنه نرخ ها در هیئت رئیسه 

فروردین21شنبه
تحویل تقویم اجرایی پیش بینی شده سال جدید واحدها به دفتر طرح و برنامه 

فروردین22یکشنبه
 شروع برنامه غذایی ماه رمضان تغییر ساعت توزیع غذا

فروردین25چهار شنبه
شروع ماه مبارک رمضان  

فروردین26پنجشنبه
شروع مسابقات جام رمضان 

اردیبهشت1چهار شنبه
هفته سالمتی 

اردیبهشت2پنجشنبه
شروع مسابقات به مناسبت هفته خوابگاهها 

فشار خون باال- روز خانواده   - (اسکان مکانیزه)شروع فرآیند اسکان مهر اردیبهشت4شنبه

اردیبهشت5یکشنبه
( اردیبهشت سال بعد5پایان قراداد )شروع  قرارداد بیمه مسئولیت مدنی 

پایان مسابقات هفته خوابگاهها -پایان بازه تمدید ثبت نام وام ترم قبل اردیبهشت8چهار شنبه

اردیبهشت10جمعه
شروع مسابقات به مناسبت روز ملی خلیج فارس و آزاد سازی خرمشهر

  آغاز هفته سالمت آغاز هفته خوابگاههااردیبهشت14سه شنبه

  پایان هفته سالمتپایان هفته خوابگاههااردیبهشت20دوشنبه

اردیبهشت23پنجشنبه
عیدفطر

اردیبهشت31جمعه
پایان مسابقات به مناسبت روز ملی خلیج فارس و آزاد سازی خرمشهر

خرداد1شنبه
هفته جهانی تیروئید 

خرداد2یکشنبه
هفته ملی بدون دخانیات 

(ره)رحلت امام خمینیخرداد14جمعه

خرداد15شنبه
قیام پانزده خرداد 

خرداد22شنبه
پایان کالسها 

خرداد23یکشنبه
 پایان کالسهای پردیس 

خرداد24دوشنبه
 شروع امتحانات آزمایشگاه 

خرداد25سه شنبه

پایان کالسها -پایان امتحانات آزمایشگاه خرداد26چهار شنبه

تیر2چهار شنبه
روز جهانی بیماری های مشترک انسان و دام

تیر3پنجشنبه
هفته جمعیت و باروری سالم

تیر5شنبه
شروع امتحانات 

برنامه ریزی جهت معرفی کارمند نمونه توسط ادارات معاونت دانشجویی در روز کارمند- تخلیه خوابگاه - شروع فرایند اسکان تابستان تیر15سه شنبه

پایان ترم تحصیلی -پایان طبخ غذا دانشجویی  - پایان امتحانات تیر16چهار شنبه

تیر17پنجشنبه
شروع اردوی تیم های ورزشی جهت اعزام به مسابقات 

تیر25جمعه
(همگانی و قهرمانی  )شروع المپیاد ورزشی دانشجویان دختر 

تمدید یا تغییر قرارداد واحدهای صنفیتیر30چهار شنبه

(همگانی و قهرمانی  )  پایان المپیاد ورزشی دانشجویان دختر تیر31پنجشنبه

(همگانی و قهرمانی )شروع مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان پسر  -روز جهانی هپاتیت مرداد1جمعه

مرداد10یکشنبه
(همگانی و قهرمانی )پایان مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان پسر 

شهریور1دوشنبه
روز پزشک

شهریور3چهار شنبه
دوره آموزشی کمک های اولیه ویژه کارکنان 

معرفی کارمند نمونه و برگزاری مراسم قدردانی از کارکنان و بازنشستگان حوزه معاونت دانشجویی-  روز کارمند شهریور4پنجشنبه

فعالسازی کارت تغذیه دانشجویان جدیدالورود تحصیالت تکمیلیو  شروع بازه ثبت خوابگاهشهریور10چهار شنبه

شروع تعمیرات و بهداشت غذاخوری ها -شروع تعمیرات تابستان خوابگاه- پایان اسکان تابستانشهریور13شنبه

شروع ثبت نام وامها -شروع آماده سازی خوابگاه شهریور15دوشنبه

شروع بازه ثبت نام وام صندوق رفاه نیمسال اول- (با توجه به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا  )شروع طبخ غذا کارمندی و دکتری شهریور17چهار شنبه

شهریور18پنجشنبه
پایان آماده سازی خوابگاه

شهریور20شنبه
شروع ثبت اطالعات خوابگاهی دانشجویان جدید الورود تمامی مقاطع- شروع تحویل اتاق 

(با توجه به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا  )و فعالسازی کارت تغذیه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی   شروع کار سرویس های خوابگاه- شروع طبخ غذا غذای دانشجویی-شروع کالسها شهریور22دوشنبه

شهریور27شنبه
 تحویل اتاق به دانشجویان جدید الورود 

شهریور31چهار شنبه
(اتمام پایان شهریور سال بعد)شروع قرارداد واحدهای صنفی 

1400تقویم پیشنهادی معاونت دانشجویی برای سال 



شروع کالس های فوق برنامه ورزشی -اتمام قرارداد بیمه حوادث پایان شهریور سال بعد)شروع قراداد بیمه حوادث  -روز جهانی قلب - روز جهانی هاری- روز جهانی بهداشت محیطمهر1پنجشنبه

مهر2جمعه
طرح پایش سالمت دانشجویان جدید الورود 

مهر3شنبه
روز جهانی تخم مرغ 

مهر4یکشنبه
روز ملی سالمت زنان 

مهر21چهار شنبه
بروزرسانی اطالعات از سیستم گلستان باتوجه به اعالم سازمان سنجش

مهر26دوشنبه
شروع مسابقات به مناسبت هفته تربیت بدنی- روز تربیت بدنی 

آبان1شنبه
هفته ملی هپاتیت 

آبان2یکشنبه
 پایان مسابقات به مناسبت هفته تربیت بدنی

آبان3دوشنبه
روز جهانی دیابت 

آبان4سه شنبه
طرح پایش سالمت دانشجویان جدیدالورود -هفته حمایت از بیماران کلیوی

آبان13پنجشنبه
 آبان 13برگزاری مسابقات به مناسبت 

آبان19چهار شنبه
پایان بازه ثبت نام وام صندوق رفاه نیمسال اول

آبان28جمعه
شروع فرآیند انتخابات شورای صنفی

شروع مسابقات منطقه ای -هفته اطالع رسانی ایدز آذر1دوشنبه

آذر16سه شنبه
برگزاری مسابقات به مناسبت روز دانشجو

آذر24چهار شنبه
پایان فرآیند انتخابات شورای صنفی

آذر30سه شنبه
(خوابگاهی و درون دانشگاهی  )پایان جشنواره پاییزی دانشجویان 

شروع جشنواره زمستانی - روز ایمنی در برابر زلزله دی1چهار شنبه

دی4شنبه
p

دی8چهار شنبه
پایان کالس ها

شروع برگزاری مسابقات به مناسبت گرامیداشت دهه فجر کارکنان -پایان امتحانات آزمایشگاهدی15چهار شنبه

دی20دوشنبه
شروع امتحانات

روز جهانی مبارزه با سرطان- هفته ارتقاء آگاهی درباره بارداری  -پایان کار سرویس خوابگاه-- پایان طبخ غذا دانشجویی -پایان امتحانات -  شروع بازه ثبت نام وام صندوق رفاه نیمسال دومبهمن2شنبه

شروع بازه درخواست تخلیه و جابجایی خوابگاه- پایان اسکان ترم اول بهمن4دوشنبه

بهمن8جمعه
پایان برگزاری مسابقات به مناسبت گرامیداشت دهه فجر کارکنان 

بهمن9شنبه
شروع اسکان نیمسال دوم

بهمن14پنجشنبه
 شروع برگزاری مسابقات به مناسبت گرامیداشت دهه فجر دانشجویان  

پایان برگزاری مسابقات به مناسبت گرامیداشت دهه فجر دانشجویان -روز پرستاربهمن22جمعه

شروع سرویس خوابگاه- شروع توزیع غذای دانشجوییبهمن23شنبه

پایان بازه درخواست تخلیه و جابجایی خوابگاهبهمن25دوشنبه

اسفند1یکشنبه
هفته ملی سالمت مردان 

اسفند2دوشنبه
روز ملی بهداشت محیط

شروع فرآیند تهیه ی پیش بینی نرخنامه سال آینده جهت بررسی و تصویب نهاییاسفند15یکشنبه

تحویل گزارشات عملکرد ساالنه واحدها به دفتر طرح و برنامه- پایان طبخ غذای دانشجویی- تعطیلی خوابگاهاسفند25چهار شنبه

-سم پاشی آشپزخانه و رستوران های توزیع غذا - سمپاشی خوابگاه اسفند26پنجشنبه

اسفند27جمعه
پایان جشنواره زمستانی-  پایان مسابقات منطقه ای 


