
 

 98-99 در نیمسال اول سالتحصیلیتقویم فرهنگی موسسه 

 ) ریال (  پیش بینی هزینه برنامه پیش بینی شده روز اجرا تاریخ اجرا مناسبتتاریخ  عنوان ردیف

مانور زلزله و آگاه سازی دانشجویان با  شنبه مهر 20 مهر 20 روز ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی 1

راه کارهای کاهش اثرات بالیای 

بازبینی و تکمیل لوازم  –طبیعی 

 کمک های اولیه و اتاق پزشک

10000000 

همایش کوه پیمائی عینالی با تعیین  سه شنبه مهر 30 مهر 26 روز تربیت بدنی و ورزش 2

 هدایا و انجام مراسم قرعه کشی

20000000 

برگزاری مراسم عزاداری و احسان  چهارشنبه مهر 24 مهر 27 اربعین حسینی 3

حسینی و سخنرانی مذهبی با دعوت 

 یکی از وعاظ و سخنرانان مذهبی

20000000 

رحلت حضرت رسول اکرم )ص( و شهادت  4

 امام حسن مجتبی )ع(

درج پیام تسلیت و برگزاری مراسم  شنبه آبان 4 آبان  5

عزاداری در نمازخانه و سخنرانی امام 

 جماعت

5000000 

درج پیام تسلیت و برگزاری مراسم  دوشنبه آبان 6 آبان 7 شهادت امام رضا )ع( 5

عزاداری در نمازخانه و سخنرانی امام 

 جماعت

5000000 



 

دانشگاهیان در شرکت دانشجویان و  دوشنبه آبان 13 آبان 13 روز ملی مبارزه با استکبار جهانی 6

 آبان 13راهپیمائی روز 

5000000 

شهادت امام حسن عسکری )ع( و آغاز امامت  7

 امام زمان )عج( 

درج پیام تسلیت در سایت و کانال  سه شنبه آبان 14 آبان 15

 دانشگاه و سخنرانی امام جماعت 

0 

آغاز هفته وحدت و روز جهانی علم در  8

 خدمت صلح و توسعه

برگزاری نمایشگاه از دستاوردهای  یکشنبه آبان 19 آبان 19

علمی گروههای مختلف آموزشی با 

 همکاری انجمن های علمی

10000000 

میالد حضرت رسول اکرم )ص( و امام جعفر  9

 صادق )ع(

برگزاری جشن میالد حضرت رسول  چهارشنبه آبان 22 آبان 24

 اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع(

60000000 

آگاه سازی و اطالع رسانی در  یکشنبه آذر 10 آذر 10 جهانی مبارزه با ایدزروز  10

خصوص بیماری ایدز و نحوه 

 پیشگیری و درمان آن

0 

همایش بررسی قانون اساسی با  سه شنبه آذر 12 آذر 12 روز قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 11

 همکاری انجمن علمی حقوق

20000000 

همایش روز حسابدار با همکاری  چهارشنبه آذر 13 آذر 15 روز حسابدار 12

 انجمن علمی حسابداری 

30000000 

 30000000 مراسم بزرگداشت روز دانشجو شنبه آذر 16 آذر 16 روز دانشجو –وفات حضرت معصومه )س(  13

وزه مراسم بزرگداشت روز وحدت ح چهارشنبه آذر 27 آذر 27 روز وحدت حوزه و دانشگاه 14

 دانشگاهو 

40000000 



 

 

 10000000 برگزاری جشن یلدا در خوابگاه شنبه آذر 30 آذر 30 شب یلدا 15

 5000000 برگزاری مراسم عزاداری  سه شنبه بهمن 8 بهمن 9 شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(  16

 نواختن زنگ انقالب و فضاسازی و شنبه بهمن 12 بهمن 12 آغاز دهه مبارک فجر انقالب اسالمی 17

 تبلیغات محیطی ویژه دهه فجر

5000000 

صدور بیانیه و دعوت به شرکت در  دوشنبه بهمن 21 بهمن 22 پیروزی انقالب اسالمی 18

 بهمن 22راهپیمائی 

0 

پخش شیرینی و درج پیام تبریک در  شنبه بهمن 26 بهمن 26 والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز مادر 19

 سایت و کانال

5000000 

درج پیام در کانال و سایت و تبلیغات  سه شنبه بهمن 29 بهمن 29 مردم تبریز قیام 20

 محیطی

0 


