
 

 1401-1402سالتحصیلی  بهار و تابستان در دانشگاهتقویم فرهنگی 

 

 
 توضیح تاریخ اجرا عنوان

 سایت   اینستاگرام و  پیام تسلیت در کانال تلگرام،  و  صب بنر در محوطه بیرونی دانشگاهن 03/02/1401 شهادت حضرت علی)ع( و شب قدر  1

 و سایت   اینستاگرام  ،در کانال تلگرام  پیام تبریک  و  دانشگاهنصب بنر در محوطه بیرونی   13/02/1401 عید سعید فطر  2

 5/4/1401نصب پوستر و بنر)اطالعیه مراسم  03/03/1401 اعالم جشن فارغ التحصیلی 3

 و سایت   اینستاگرام،  پیام تسلیت در کانال تلگرام   ونصب بنر   05/03/1401 )ع( شهادت امام صادق  4

 قلعه دره سی(   -)کلیبر 06/03/1401 برادران -برگزاری اردو 5

 اطالع رسانی مسابقات داخلی دانشگاه در رشته های مختلف  07/03/1401 برگزاری مسابقات ورزشی  6

 معصومه هستند اهدای یادبود به دخترانی که هم نام حضرت   11/03/1401 والدت حضرت معصومه )روز دختر(  7

 قلعه دره سی(   -)کلیبر 12/03/1401 خواهران-برگزاری اردو 8

 و سایت   ،اینستاگرامدر کانال تلگرامو    صب بنر وپیام تسلیت در محوطه بیرونی دانشگاهن 14/03/1401 رحلت امام خمینی)ره(  9

 و سایت   ،اینستاگرامدر کانال تلگرامو    دانشگاهصب بنر وپیام تسلیت در محوطه بیرونی  ن 15/03/1401 خرداد   15قیام  10

 اطالع رسانی یک هفته قبل 17/03/1401 تبریز گردی  11

 و سایت  ،اینستاگرامپیام تبریک در کانال تلگرام   نصب بنر و 21/03/1401 والدت حضرت امام رضا)ع( 12

 در آمفی تئاتر دانشگاه 05/04/1401 مراسم جشن فارغ التحصیلی 13

 درخواست از انجمن حقوق برای اعالم برنامه دراین روز)ده روز قبل(  07/04/1401 شهادت دکتر بهشتی)روز قوه قضائیه(  14

 و سایت   ، اینستاگرامپیام تسلیت در کانال تلگرام   ونصب بنر   09/04/1401 شهادت امام محمدتقی)ع(  15

 و سایت   ، اینستاگرامیت در کانال تلگرام پیام تسل  ونصب بنر   16/04/1401 شهادت امام محمدباقر )ع(  16

 نصب بنر وپیام تبریک در کانال تلگرام و سایت  19/04/1401 عید سعید قربان  17



 

 و سایت   ، اینستاگرامپیام تبریک در کانال تلگرام   نصب بنر و 24/04/1401 والدت حضرت امام هادی)ع(  18

 و سایت   ، اینستاگرامتبریک در کانال تلگرام پیام    نصب بنر و 27/04/1401 عید سعید غدیر خم  19

 و سایت   ، اینستاگرامپیام تبریک در کانال تلگرام   نصب بنر و 29/04/1401 والدت امام موسی بن جعفر)ع(  20

 سایت   پیام تسلیت در کانال تلگرام، اینستاگرام و  و  صب بنر در محوطه بیرونی دانشگاهن 16/05/1401 تاسوعا و عاشورای حسینی 21

 و سایت   ، اینستاگرامپیام تسلیت در کانال تلگرام   ونصب بنر   19/05/1401 شهادت امام سجاد)ع(  22

 سایت   پیام تسلیت درکانال تلگرام، اینستاگرام و  و  صب بنر در محوطه بیرونی دانشگاهن 26/06/1401 اربعین حسینی  23

 

 برنامه های هفتگی                                                                                                                                      جلسات شورای فرهنگی تشکیلتاریخ 

 25/2/1401 یکشنبه  1
 

  تا از ساعت  :یکشنبه ها

 12:30 10:30 پخش فیلم در آمفی تئاتر

 تا از ساعت  :سه شنبه ها
   12:30 10:30 معرفی مشاهیر(-تئاتر-مشاعره-فعالیت های کانون های فرهنگی در آمفی تئاتر)موسیقی

 22/3/1401 یکشنبه  2

 26/4/1401 یکشنبه  3

 23/5/1401 یکشنبه  4

 20/6/1401 یکشنبه  5
 


