
 مجري برنامه روز اجراء تاریخ شرح برنامه مناسبت ردیف

1 
 تاسوعا و عاشوراي حسینی 

 نصب بنر و سیاهه
 پیامک تسلیت به کلیه دانشجویان

 واحد فرهنگی سه شنبه 27/06/97

 گرامیداشت هفته تربیت بدنی 2
در رشته هاي برگزاري مسابقات درون دانشگاهی 

 تنیس روي میز-تیراندازي-طناب کشی-فوتسال
 واحد تربیت بدنی پنج شنبه 26/07/97

 واحد فرهنگی -  97مهر ماه پخش فیلم - 3

4 
 واحد دانشجوئی - 97مهرماه  دانشجوئی)یک روزه(اردوي  خوش آمدگوئی ورودي هاي جدید

5 
 واحد فرهنگی و بسیج دانشجوئی پنج شنبه 03/08/97 راهپیمایی اربعینمراسم بدرقه دانشجویان براي  راهپیمایی اربعین

6 
 آبان اربعین حسینی 8

 برگزاري مراسم سوگواري
 نصب بنر

 واحد فرهنگی شنبه دو 07/08/97

مبارزه با استکبار  آبان روز  13 7
 و روز دانش آموز جهانی

 دانشجوئیواحد فرهنگی و بسیج  یک شنبه 13/08/97 شرکت در راهپیمایی

 تربیت بدنیواحد  یک شنبه 20/08/97 برنامه تفریحی پینت بال - 8

9 
 آبان روز کتاب و کتابخوانی 24

 دانشجوئی خوان برگزاري نشست کتاب
 اي برپایی نمایشگاه درون کتابخانه

 واحد فرهنگی و  دانشجوئی پنج شنبه 24/08/97

آذر میالد رسول اکرم و امام جعفر  4 10
 السالم صادق علیه

 واحد فرهنگی دوشنبه 05/09/97 پخش شیرینی و موسیقی

 واحد دانشجوئی پنج شنبه 08/09/97 جشنواره غذا و آشپزي آذر آذر روز، جشن آذرگان 9 11

12 
 واحد دانشجوئی پنج شنبه 15/09/97 مراسم تقدیر و تشکر از دانشجویان نمونه آذر روز دانشجو 16

 97-98ی و ورزشی سال تحصیلی تقویم فرهنگ



 

13 
 واحد دانشجوئی یک شنبه 02/10/97 سفره هفت سینمسابقه بهترین  شب یلدا

14 
 بسیج دانشجوئی - 97بهمن ماه  اعزام دانشجویان به اردوي راهیان نور -

15 
 بهمن 22

 نصب بنر
 فضاي سازي دانشگاه
 شرکت در راهپیمایی

 واحد فرهنگی و بسیج دانشجوئی دوشنبه 11/97/ 22

16 
 واحد دانشجوئی چهارشنبه 15/12/97 درخت در حیاط دانشگاهاصلحه  15کاشتن  اسفند روز درختکاري 15

17 
 واحد دانشجوئی - 97اسفند ماه  اردوي دانشجوئی -

علی اکبر علیه حضرت والدت  18
 السالم و روز جوان

 نصب بنر
 برگزاري مسابقات درون دانشگاهی

 واحد تربیت بدنی چهارشنبه 28/01/98

19 
والدت حضرت قائم  فروردین 31

اهللا تعالی فرجه و جشن نیمه  عجل
 شعبان

 نصب بنر
 پیام تبریک به کلیه دانشجویان

 فضاسازي دانشگاه
 پخش شربت و شیرینی

 واحد فرهنگی و بسیج دانشجوئی یک شنبه 01/02/97

 واحد دانشجوئی - 98اردیبهشت ماه  دانشجوئی) یک روزه(اردوي - 20

 واحد دانشجوئی پنج شنبه 12/02/97 نمونهمراسم تقدیر و تشکر از اساتید  روز معلم 21

 واحد فرهنگی - 98اردیبهشت ماه  پخش فیلم - 22

23 
فتح خرمشهر در عملیات خرداد  3

  بیت المقدس
 واحد فرهنگی و  بسیج دانشجوئی پنج شنبه 02/03/98 برپایی نمایشگاه 


