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02/01/1401 روز جهانی آب  

03/01/1401 روز جهانی هواشناسی  

07/01/1401 و هنرهای نمایشی روز جهانی تئاتر  

10/01/1401 یآتش نیفسور حسوپر سالروز درگذشت  

13/01/1401 روز طبیعت/ روز جهانی کتاب کودک  

14/01/1401 شناسنیزموز جهانی ر  

18/01/1401 روز سالمتی/ روز جهانی بهداشت  

20/01/1401 یاهستهروز ملی فناوری   

23/01/1401 روز جهانی فضانوردی  

25/01/1401 روز ملی منابع انسانی  

26/01/1401 فلج اطفال یکنشهیرروز   

27/01/1401 یشناسستیزروز جهانی   

01/02/1401 روز بزرگداشت سعدی شیرازی  

03/02/1401 دهه سرآمدی آموزش آغاز  

03/02/1401 فیتألحقروز جهانی کتاب و   

07/02/1401 ونقلحملروز ایمنی و   

09/02/1401  و مشاور شناسروان جهانی روز   

10/02/1401 روز ملی خلیج فارس – صنعت برقروز ملی   

11/02/1401 روز جهانی کار و کارگر  

12/02/1401 روز معلم   

13/02/1401 روز جهانی مطبوعات  

15/02/1401 روز جهانی ماما  

19/02/1401 روز اسناد ملی و میراث مکتوب  

20/02/1401 آغاز هفته خوابگاه ها  

22/02/1401 احمرهاللروز جهانی صلیب سرخ و   

22/02/1401 روز جهانی زنان در ریاضیات  

25/02/1401 روز پاسداشت زبان فارسی  

27/02/1140 یعمومروابطروز ارتباطات و   

(و بلوچستان ستانیدانشگاه سمناسبت های مهم  )تقويم   

https://srm.acecr.ac.ir/fa/news/29629/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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28/02/1140 ی و روز حکیم عمر خیام نیشابوریفرهنگراثیمروز جهانی موزه و   

30/02/1140 روز ملی جمعیت  

01/03/1140 مصرف یسازنهیبهی و وربهرهروز   

10/03/1140 روز جهانی بدون دخانیات  

15/03/1140 ستیزطیمحروز جهانی   

20/03/1140 / روز ملی فرشیدستعیصناروز جهانی   

24/03/1140 روز جهانی اهدا خون  

27/03/1140 ییزداابانیبروز جهاد کشاورزی/ روز جهانی   

31/03/1140 روز بسیج اساتید  

02/04/1140 زنان مهندسروز جهانی   

05/04/1140 روز جهانی مبارزه با مواد مخدر  

10/04/1140 روز صنعت و معدن  

14/04/1140 روز قلم / روز شهرداری و دهیاری  

16/04/1140 روز مالیات  

18/04/1140 روز ادبیات کودک و نوجوان / روز جهانی جمعیت  

22/04/1140 روز فناوری اطالعات  

23/04/1401 دان ایرانیدرگذشت مریم میرزاخانی؛ ریاضیسالروز   

25/04/1140 اجتماعی نیتأمروز بهزیستی و   

27/04/1140 کویر لوت به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران ازسوی کمیته جهانثبت   

28/04/1401  در ایران هواشناسی گذار دانش جغرافیای نوین وپروفسور محمد حسن گنجی بنیانسالروز در گذشت   

29/04/1140 روز جهانی شطرنج  

31/04/1140 ( 𝜋) یعدد پ بیروز تقر  

02/05/1140 مراقبت از خودجهانی روز   

03/05/1140 بازنشستگانتکریم روز روز خانواده/   

06/05/1140 روز جهانی هپاتیت/ یاحرفهی فنی و هاآموزشی و نیکارآفرروز   

09/05/1140 روز اهدای خون  

10/05/1140 روز جهانی تغذیه با شیر مادر  

16/05/1401 شهادت مهندس ولی ا.. نیکبختسالروز   

(و بلوچستان ستانیدانشگاه سمناسبت های مهم  )تقويم   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C


 
 

 www.usb.ac.ir/academics      آموزش خالق و اثربخش

 
17/05/1140 روز خبرنگار  

17/05/1140 کوچکروز حمایت از صنایع   

21/05/1140 هادستروز جهانی چپ  

22/05/1140 روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی  

27/05/1140  پرویز کَردُوانی پدر کویرشناسی ایرانسالروز در گذشت پروفسور    

28/05/1140 روز جهانی عکاسی  

31/05/1140 روز صنعت دفاعی  

01/06/1140 روز پزشک  

04/06/1140 روز کارمند  

05/06/1140 روز داروساز  

09/06/1140 یرانیا وزپلنگی یروز مل  

10/06/1140 روز بانکداری اسالمی  

12/06/1140 پروفسور حسابی پدر فیزیک ایران سالروز درگذشت  

13/06/1140 روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی  / روز ملی نجوم / یشناسمردمروز   

15/06/1140 روز صنعت چاپ  

21/06/1140 روز سینما  

22/06/1140 سانینوبرنامهروز جهانی   

27/06/1140 روز شعر و ادب فارسی  

29/06/1140 ورزش دانشگاهی یالمللنیبروز   

01/07/1401 دانشگاه سیستان و بلوچستان سیتأسسالروز   

02/07/1140 روز جهانی وقف  

03/07/1140 روز جهانی الکترونیک هواپیمایی  

04/07/1140 سربازروز   

05/07/1140 روز جهانی جهانگردی  

07/07/1140 روز جهانی قلب -ی و ایمنینشانآتشروز   

08/07/1140 روز بزرگداشت مولوی/ روز دریانوردی/ روز ناشنوایان  

09/07/1140 روز جهانی سالمندان  

14/07/1140 روز دامپزشکی  

(و بلوچستان ستانیدانشگاه سمناسبت های مهم  )تقويم   
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15/07/1140 روز روستا و عشایر  

16/07/1140 کودکروز جهانی   

17/07/1140 روز جهانی پست  

20/07/1140 روز بزرگداشت حافظ  

22/07/1140 روز جهانی استاندارد  

23/07/1140 روز جهانی نابینایان  

 24/07/1401 شناسیروز جهانی باستان

24/07/1140 روز جهانی غذا / روز ملی پارالمپیک  

 26/07/1401 و ورزش یبدنتیتربروز 

29/07/1140 صادراتروز   

01/08/1140 مولجهانی روز /  یزیربرنامهروز ملی آمار و   

06/08/1140 روز مکانیک  

07/08/1401 یخوانکتابهفته کتاب و  آغاز  

08/08/1401 روز نوجوان  

13/08/1401 آموزدانشروز   

14/08/1401 روز فرهنگ عمومی  

18/08/1401 روز ملی کیفیت  

 1۹/0۸/1401 سیستان و بلوچستان روز باز دانشگاهروز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه / 

24/08/1401 یخوانکتابروز کتاب و   

30/08/1401 روز جهانی کودک  

30/08/1401 (سومین پنجشنبه ماه نوامبر) روز جهانی فلسفه  

01/09/1401 آغاز هفته روشن دالن  

03/09/1401 بیمه سالمت آغاز هفته  

07/09/1401 روز نیروی دریایی  

 0۹/0۹/1401 درگذشته در ایام کرونادانشگاه سیستان و بلوچستان روز بزرگداشت کارکنان روز پرستار و بهورز / 

10/09/1401 روز جهانی مبارزه با ایدز  

11/09/1401 یاانهیراروز جهانی سواد   

12/09/1401 روز جهانی معلولین  

(و بلوچستان ستانیدانشگاه سمناسبت های مهم  )تقويم   
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13/09/1401 روز بیمه  

 15/0۹/1401 روز حسابدار

16/09/1401 روز دانشجو/ روز جهانی هواپیمایی  

16/09/1401 روز جهانی حقوق بشر  

22/09/1401 روز جهانی کودک و تلویزیون  

 25/0۹/1401 روز پژوهش

26/09/1401 ونقلحملروز   

27/09/1401 روز وحدت حوزه و دانشگاه  

 2۸/0۹/1401 روز جهانی فیزیک

01/10/1401 روز کشاورزی و دهداری  

05/10/1401 زلزله بم/ روز ملی ایمنی در برابر زلزله  

06/10/1401 تاسیس مدرسه دارالفنون  

08/10/1401 روز صنعت پتروشیمی  

12/10/1401 دکتر عباسعلی نورا سالروز درگذشت  

16/10/1401 روز شهدای دانشجو  

04/10/1401 روز جهانی آموزش  

08/11/1401 احمرهالل هفتهآغاز   

0۹/11/1401 پروفسور محمد خشنودی سالروز درگذشت  

10/11/1401 روز سینما  

14/11/1401 روز فناوری فضایی  

25/11/1401 پروفسور پرویز عظیمی سالروز درگذشت  

28/11/1401 روز هوای پاک  

30/11/1401 روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی  

 04/12/1401 آموزش الکترونیکی روز جهانی 

 05/12/1401 روز مهندس

08/12/1401 روز حمایت از بیماران نادر  

12/12/1401 روز جهانی شنوایی  

15/12/1401 روز درختکاری  

(و بلوچستان ستانیدانشگاه سمناسبت های مهم  )تقويم   
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21/12/1401 روز بزرگداشت نظامی گنجوی  

 23/12/1401 ( 𝝅)ی عدد پ روزروز جهانی ریاضیات و 

25/12/1401 پروین اعتصامی ادب پارسی،روز بزرگداشت بانوی شعر و   

29/12/1401 روز ملی شدن صنعت نفت  
 

 

(و بلوچستان ستانیدانشگاه سمناسبت های مهم  )تقويم   


