
 

فرهنگي و  فعاليت هاي دانشجويي   تقويم 
تحصيلي   1396 -1397سال 

الملل بين  پرديس  فرهنگي  و  دانشجويي   معاونت 
تهران پزشكي  علوم   دانشگاه 



 الهام رضازاده: تهيه و تنظيم –معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران 

شتي ردماني   تهراندااگشنه علوم زپشكي  و خدمات بهدا
 رپديس نيب الملل

 معاونت دانشجويي و فرهنگي



 ماهه اول 6 -در يك نگاه  96 - 97تقويم فرهنگي سال تحصيلي 

 الهام رضازاده: تهيه و تنظيم –معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران 

 ماه عناوين برنامه ها

 فروردين در خوابگاه ها (ع)برگزاري جشن والدت حضرت علي 

مراسم 
گراميداشت 

مقام استاد 
 دردانشكده ها

اعياد شعبانيه در ستاد،  جشن
 دانشكده ها و خوابگاهها

از  بازديد
نمايشگاه  
بين المللي 

كتاب 
 تهران

ضيافت انديشه   اردوي
دانشجويان دختر در 

مشاركت با  -شيراز
نهاد مقام معظم رهبري  

 در دانشگاه

مبعث  جشن
حضرت 

پيامبر در 
 خوابگاه ها

 برگزاري مسابقات
 گراميداشت

 هفته خوابگاهها

 اردوي
و  كاشان

قمصر 
 همكاران

 اردوي 
 قمصر و كاشان

 دانشجويان دختر

 اردوي
 كاشان و 

 قمصر
دانشجويان 

 پسر

 ارديبهشت

 برگزاري جشن والدت امام
 مراسم افطاري در و( ع)حسن 

   پرديس كيش و تهران

مراسم عزاداري شهادت 
و شب هاي (  ع)حضرت علي 

خوابگاه ها و  قدردر ستاد،
 دانشكده ها

از  نمايشگاه بين المللي  قرآن  بازديد
كريم و بازديد از جماران با 

مشاركت نهاد مقام معظم رهبري در 
 دانشگاه

كاركنان   حضور تيم
 در مسابقات واليبال 

 جام رمضان

حضور تيم هاي كاركنان و 
مسابقات در  دانشجويان 

 جام رمضان فوتسال

برگزاري مسابقه 
   كتابخواني

به مناسبت ماه مبارك  
 رمضان

 خرداد

شهادت  حضرت امام صادق  مراسم عزاداري
 در معاونت، دانشكده ها و خوابگاه ها( ع)

 برگزاري اردوي باغ گياه شناسي ملي
 دانشجويان پسر

 اردوي باغ گياه شناسي ملي برگزاري
 دانشجويان دختر

برگزاري اردوي ورزشي 
دانشجويان  با مشاركت تربيت 

 بدني دانشگاه

 حضور
در راهپيمايي روز جهاني  

 قدس

 تير

حضور در المپياد ورزشي 
دانشجويان دختر سراسر 

 كشور درمشهد مقدس

مراسم عزاداري شهادت 
در ( ع)حضرت امام جواد 

 و خوابگاه ها  ستاد 

 (ع)والدت حضرت  امام رضا  جشن
 در ستاد  و خوابگاه ها

 پارس دهكده آبي اردوي
 همكاران

 دهكده آبي پارس اردوي
 دانشجويان پسر

 دهكده آبي پارس اردوي 
 دختر دانشجويان

 مرداد

 شيراز اردوي
 دانشجويان دختر

 اردوي شيراز
 پسر دانشجويان

مراسم والدت حضرت امام 
در ستاد ( ع)موسي كاظم

 وخوابگاه ها

جشن عيد قربان  و عيد غدير خم و 
در ( ع)والدت حضرت امام هادي

 ستاد

مراسم عزاداري شهادت حضرت امام 
 و خوابگاه ها   در ستاد( ع)محمد باقر

 اردوي كندلوس
 همكاران

 روز كارمند گراميداشت

 شهريور



 ماهه دوم 6 -در يك نگاه  96 - 97تقويم فرهنگي سال تحصيلي 

 الهام رضازاده: تهيه و تنظيم –دانشجويي و فرهنگي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران  معاونت

 ماه عناوين برنامه ها

 اردوي
قم و جمكران  

 دانشجويان دختر

 اردوي
قم و جمكران  

 دانشجويان پسر

مراسم عزاداري شهادت 
(  ع)حضرت امام سجاد 

 دانشكده هاو  در معاونت

  تاسوعا و عاشوراي به مناسبت  مراسم عزاداري
 حسيني

 دانشكده ها و  خوابگاه ها در معاونت، 

 به مناسبت  زيارت عاشورا مراسم
معاونت و  دراول محرم  دهه

 دانشكده ها

سفيد  و جشن آغاز  جشن روپوش
سال تحصيلي در ستاد مركزي 

 دانشگاه

 مهر

 اردوي قم و جمكران 
 همكاران

مراسم عزاداري رحلت پيامبر و شهادت امام 
در دانشكده ها و  (ع)رضا  و امام( ع)حسن 

 واحدهاي تابعه

ورزشي  برگزاري اردوي
دانشجويان  با مشاركت 

 تربيت بدني دانشگاه

مراسم عزاداري اربعين 
ها و  در ستاد دانشكده

 واحدهاي تابعه

 اردوي مشهد مقدس
 دانشجويان دختر

 مقدس اردوي مشهد
 دانشجويان پسر

 آبان

  مراسم عزاداري
در ( س)رحلت پيامبر 

 ستاد  و خوابگاه ها

اردوي قم و جمكران 
 دانشجويان متاهل

جشن شب يلدا در 
 خوابگاهها

(  ع)جشن هفته  وحدت و والدت حضرت امام صادق
 و جشن روز دانشجو

 در ستاد مركزي

حضور در جشنواره 
 دانشجويي ابن سينا

مراسم عزاداري شهادت امام حسن 
ها و  دانشكده و در معاونت( ع)عسگري

 خوابگاه ها

 آذر

نيمه دوم دي و نيمه  عدم برگزاري برنامه در
 اول بهمن به دليل امتحانات دانشجويان

برگزاري اردوي ورزشي دانشجويان   اردوي توچال همكاران
 بدني دانشگاه با مشاركت تربيت

 (ُع)جشن والدت حضرت امام حسن 
 و دانشكده ها عسگري در معاونت

 مراسم جشن كريسمس
 دانشجويان خارجي 

 دي

مراسم عزاداري شهادت حضرت 
در معاونت، دانشكده ( س)فاطمه 

 ها و خوابگاه ها

 اردوي جماران
 به مناسبت دهه فجر

 دانشجويان پسر

 اردوي جماران 
 به مناسبت دهه فجر

 دانشجويان دختر

 اردوي توچال
 دانشجويان پسر 

 اردوي توچال
 دانشجويان دختر

و (  س)جشن والدت حضرت زينب 
دانشكده ها  روز پرستار در معاونت،

 پرديس كيش و 

 بهمن

مشاركت در برنامه ضيافت انديشه 
 رهبري در دانشگاهمعظم  نهاد مقام

مراسم جشن والدت حضرت امام 
 در ستاد ( ع)محمد باقر 

 والدت حضرت  مراسم جشن
ستاد، دانشكده ها  در( س)فاطمه 

 و خوابگاه ها

ورزشي  برگزاري مسابقه 
به مناسبت روز زن در ستاد، 

 دانشكده ها و خوابگاه ها

 برگزاري بازارچه
خيريه  دانشجويي در 

 دانشكده ها

المپياد ورزشي  برگزاري
دانشجويان خارجي كل 

 كشور

 اسفند



 همواره سالمت و سربلند باشيد
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