
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، )تعطیالت رسمی 1398تقویم سال 

و روزهای سالمت( هامناسبت  



 

 

 

 

 رجب(، 1٥وفات حضرت زینب سالم اهلل علیها)  فروردین ۲عیدنوروز ، فروردین ۲فروردین عید نوروز/ 1

شهادت امام  فروردین 1۲روز جمهوری اسالمی ایران ، فروردین 1۲عیدنوروز ،  فروردین ۴عیدنوروز ،  فروردین 3

 رجب(، ۲٧مبعث رسول اکرم)  فروردین 1۴روز طبیعیت ،  فروردین 13 رجب(، ۲٥موسی کاظم علیه السالم) 

 ۲۰شعبان(،  3والدت حضرت علیه السالم و روز پاسدار)  فروردین 19 روز جهانی بهداشت ، فروردین 18

 ۲1شعبان( و روز ملی فناوری هسته ای،  ۴والدت حضرت ابوالفضل  علیه السالم و روز جانباز)  فروردین

 ۲٧روز بزرگداشت عطار نیشابوری،  فروردین ۲٥شعبان(،  ٥والدت امام زین العابدین علیه السالم)  فروردین

 31رتش جمهوری اسالمی ایران، روز ا فروردین ۲9شعبان(،  11والدت علی اکبر علیه السالم و روز جوان)  فروردین

 شعبان( 1٥عج) -والدت حضرت قائم فروردین
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 )فروردین ماه(سالمت تقویم

 

 فروردین۲ (march 22روز جهانی آب)

 فروردین ۴ (march 24) روز جهانی سل

 فروردین 1۲ روز جمهوری اسالمی ایران

 فروردین 13 روز طبیعت

 فروردین 6April  1٧ روز جهانی فعالیت فیزیکی

 فروردین 18 (April 7)روز جهانی بهداشت –روز سالمتی 

 فروردین ۲3 روز دندانپزشکی

 فروردین ۲8 (April 17) روز جهانی هموفیلی

 فروردین 3۰ روز علوم آزمایشگاهی
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 روزبزرگداشت شیخ بهایی اردیبهشت ۳روز جهانی زمین پاک، اردیبهشت ۲،  روز بزرگداشت سعدی اردیبهشت ۱

ملی خلیج  روز ۱۰، روز جهانی روانشناس و مشاور اردیبهشت ۹،  روزشوراها اردیبهشت ۹،  روزملی کارآفرینی و

 شهادت استاد مرتضی مطهری، روزمعلم اردیبهشت ۱۲( ،  May  1 )روزجهانی کارگر اردیبهشت ۱۱،  فارس

 ، اسنادملی و میراث مکتوب روز اردیبهشت ۱۷،  ( May 5 )روز جهانی ماماو  اردیبهشت روز شیراز ۱۵

 ، روز بزرگداشت فردوسی اردیبهشت ۲۵،  ( MAY 8)روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر اردیبهشت ۱۸

روز  اردیبهشت ۲۸،  روز بزرگداشت حکیم عمر خیام اردیبهشت ۲۸،  روز ارتباطات و روابط عمومی اردیبهشت ۲۷ 

 (رمضان ۱۵ ) والدت امام حسن مجتبی علیه السالم اردیبهشت ۳۰،   (MAY 18)جهانی موزه و میراث فرهنگی

 

 تقویم سالمت)اردیبهشت ماه(

 هفته اول اردیبهشت هفته سالمت

 اردیبهشت 5 (April 25) روز جهانی ماالریا

 اردیبهشت 10-4 (April 24-30)هفته جهانی ایمن سازی

 اردیبهشت 9 روز جهانی روان شناس

 اردبیهشت 13 (may 4) روز جهانی آسم و آلرژی

 اردیبهشت 15 (5may) روز جهانی ماما

 اردیبهشت 18 (8may) روز جهانی تاالسمی

 اردیبهشت 22 (may 12) روز جهانی پرستاری

 اردیبهشت 23 (may 13) روز جهانی پارکینسون

 اردیبهشت 25 (15may) روز جهانی خانواده

 اردیبهشت 27 روز جهانی فشار خون

 اردیبهشت 29 (may 19)پزشک خانوادهروز جهانی 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (،رمضان ۱۸ )شب قدر خرداد ۲،  روز بزرگداشت مالصدرا خرداد و روز بهره وری و بهینه سازی مصرف خرداد ۱

ضربت خوردن حضرت علی علیه  و فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی خرداد ۳

 ۱۴(، رمضان ۲۱ )شهادت حضرت علی علیه السالم خرداد ۵روز دزفول، خرداد ۴(، رمضان ۱۹ )السالم

روز جهانی محیط  و  خرداد ۱۵قیام  خرداد ۱۵(، شوال ۱ )عید سعید فطر )ره( ورحلت حضرت امام خمینی خرداد

 12)کودکانروز جهانی مبارزه با کار  خرداد ۲۲( ، June 10)روز جهانی صنایع دستی خرداد ۲۰،  (5June)زیست

June)  ،۲۵ روز جهانی بیابان زدایی و روز جهاد کشاورزی خرداد ۲۷،  روز ملی گل وگیاه خرداد (17 June)  ،۲۹ 

 شهادت دکتر مصطفی چمران خرداد ۳۱،  درگذشت دکتر علی شریعتی خرداد

 

 تقویم سالمت)خرداد ماه(

 خرداد 5 (MAY 26)روز جهانی تیرویید

 خرداد 4-10 هفته ملی بدون دخانیات

 خرداد 10 (MAY 31)) روز جهانی بدون دخانیات

 خرداد 14 رحلت حضرت امام خمینی )ره(

 خرداد 24 (June 14) روز جهانی اهداء کنندگان خون

https://www.saat24.news/news/240231/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-98-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1398-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%DB%B9%DB%B8-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7


 

 

 

 )شهادت امام جعفر صادق علیه السالم  تیر ۷،  (June 26)روز جهانی مبارزه با مواد مخدر تیر ۵،  روز اصناف تیر ۱

، روز مبارزه با سالح های شیمیایی و میکروبی تیر ۸،  شهادت آیت اهلل دکتر بهشتی ؛ روز قوه قضاییه ( و شوال ۲۵

روز  تیر ۱۴(، ذوالقعده ۱ )والدت حضرت معصومه سالم اهلل علیها و روز دختر تیر ۱۳، روز صنعت و معدن تیر ۱۰

 روز بهزیستی و تامین اجتماعی تیر ۲۵(، ذوالقعده ۱۱ )والدت امام رضا علیه السالم تیر ۲۳، قلم

 

 تقویم سالمت)تیر ماه(

روز مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام 

 ((july 6 )روز جهانی بیماری مشترک

 تیر 1٥

 تیر ۲۰ (july 11) روز جهانی جمعیت

 تیر ۲٥ روز طب سنتی
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 ۶ روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی مرداد ۸ روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای ، مرداد ، 

روز  مرداد ۱۷،  صدور فرمان مشروطیت مرداد ۱۴(،ذوالقعده ۲۹ )شهادت امام محمد تقی علیه السالم مرداد ۱۰

عید  مرداد ۲۰(، ذوالحجه ۹ )روز عرفه مرداد ۱۹(، ذوالحجه ۷ )شهادت امام محمد باقرعلیه السالم و خبرنگار

والدت امام علی النقی  مرداد ۲۵،  (August 13)روز جهانی چپ دست ها مرداد ۲۲(، ذوالحجه ۱۰ )سعید قربان

عید سعید غدیر  مرداد ۲۸،  سالروز ورود آزادگانِ سرافراز به وطن مرداد ۲۶( ، ذوالحجه ۱۵ )الهادی علیه السالم

 والدت امام موسی کاظم مرداد ۳۰، مرداد علیه دولت مصدق ۲۸سالروز کودتای  مرداد ۲۸(، ذوالحجه ۱۸ )خم

  (ذوالحجه ۲۰ )علیه السالم

 تقویم سالمت)مرداد ماه(

 مرداد 9 روز ملی انتقال خون 

 مرداد 10 (31july) روز جهانی شیر مادر

 مرداد 21 (August 12) روز جهانی نوجوانان

 مرداد3-9 هفته ملی حذف ماالریا ) درمناطق مستعد(
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 ۱ روز کارمند شهریور ۴،  آغاز هفته دولت شهریور ۲روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک ،  شهریور 

 ۱۱، روز مبارزه با تروریسم شهریور ۸، روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز شهریور ۵

قیام  شهریور ۱۷،  روزتعاون شهریور ۱۳،  روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی شهریور ۱۳،  روزصنعت چاپ شهریور

وفات  شهریور ۹(،محرم ۱۰ )عاشورای حسینی شهریور ۱۸(، محرم ۹ )تاسوعای حسینی شهریور ۱۷،  شهریور ۱۷

 ۱۲ )شهادت امام زین العابدین علیه السالم شهریور ۲۰،  آیت اهلل سید محمود طالقانی اولین امام جمعه تهران

روز  شهریور ۲۷، ([ September)روز گرامیداشت برنامه نویسان شهریور ۲۲،  روز سینما شهریور ۲۱( ،  محرم

 آغاز هفته دفاع مقدس شهریور ۳۱،  شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار

 تقویم سالمت)شهریور ماه(

 اول شهریور روز پزشک

 شهریور٥ روز داروساز

 شهریور 1۲ روز بهورز

 شهریور ۲6 روز فوریت های پزشکی و اورژانس

https://www.saat24.news/news/240231/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-98-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1398-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%DB%B9%DB%B8-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7


 

 

 شهریور 3۰ روز جهانی آلزایمر

 

 

 

 

 

 ، روزبزرگداشت مولوی مهر ۸،  روز آتش نشانی و ایمنی مهر ۷،  (September 27)روز جهانی جهانگردی مهر ۵

 1)روز جهانی سالمندان مهر ۹، (September 30))و روز جهانی ترجمه و مترجم  روز جهانی ناشنوایان مهر ۸

October) ،۱۳ روز جهانی پست مهر ۱۷،  روز دامپزشکی مهر ۱۴، نیروی انتظامی روز مهر(October 9)،۲۰ 

 15)روز جهانی عصای سفید مهر ۲۳،  (October 14)روز جهانی استاندارد مهر ۲۲،  روز بزرگداشت حافظ مهر

October) ،۲۴ روز جهانی غذا مهر (16 October)  ،۲۵ روز جهانی ریشه کنی فقر مهر(17 October) ،۲۶ آغاز  مهر

 (صفر ۲۰ )اربعین حسینی مهر ۲۷،  تربیت بدنی و ورزش هفته
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 تقویم سالمت)مهر ماه(

 مهر ۴ (septambr 26روز جهانی بهداشت محیط)

 مهر 6 (SEP 28) روز جهانی هاری

 هفته اول مهر (Sep روز جهانی قلب )آخرین یکشنبه

 مهر 8 (SEP 30) روز جهانی ناشنوایان

 مهر 9 (OCT 1) سالمندروز جهانی 

 مهر 16 (OCT 8) روز جهانی کودک

 مهر 16 (oct 8) روز جهانی بینایی

  

 هجدهم مهر (OCT 10) روز جهانی بهداشت روان

 بیست و سوم مهر (OCT 15) روز جهانی نابینایان )عصای سفید(

 بیست و سوم مهر (OCT 15)روز ملی مبارزه با سل

 و سوم الی سی مهر  بیست هفته ملی بهداشت روان

 بیست و چهارم مهر (OCT 16) روز جهانی غذا

 بیست و پنجم مهر (OCT 17) روز جهانی کمردرد

 بیست و هشتم مهر (OCT 20) روز جهانی پوکی استخوان

 هفته آخر مهر هفته ملی سالمت زنان



 

 

 

 

 (،صفر ۲۸ )امام حسن مجتبی علیه السالمرحلت رسول اکرم؛شهادت  آبان ۵،  روز آمار و برنامه ریزی آبان ۱

 (،ربیع االول ۱ )هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه آبان ۷(، صفر ۲۹ )شهادت امام رضا علیه السالم آبان ۶

( و ربیع االول ۸ )شهادت امام حسن عسکری علیه السالم آبان ۱۴،  روز دانش آموز آبان ۱۳،  روز نوجوان آبان ۸

 ۲۳(، ربیع االول ۱۲ ؛ آغاز هفته دولت) میالد رسول اکرم به روایت اهل سنت آبان ۱۸،  روز فرهنگ عمومی

 روز کتاب و کتابخوانی آبان ۲۴(، ربیع االول ۱۷ )میالد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیه السالم آبان

 ماه(آبان تقویم سالمت)

 آبان 1-٧ هفته پیشگیری از مسمومیت ها

 اول آبان هپاتیتروز ملی اطالع رسانی 

 آبان ٧ روز جهانی سکته مغزی

 آبان 1٧ روز جهانی رادیولوژی

 آبان ۲3 (NOV 14) روز جهانی دیابت

 آبان ۲3-3۰ هفته حمایت از بیماران کلیوی

 آبان ۲۴  روز جهانی یادبود قربانیان سوانح رانندگی

https://www.saat24.news/news/240231/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-98-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1398-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%DB%B9%DB%B8-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7


 

 

 

 آذر 1آبان ماه الی  25  هفته آگاه سازی آنتی بیوتیک

 هفته آخر آبان از بیماران کلیویحمایت 

 

 

 

 

روز نیروی  آذر ۷،  روز بسیج مستضعفان آذر ۵،  (November 25)روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان آذر ۴

 ،  (December3)روز جهانی معلوالن آذر ۱۲( ،December 1)روز جهانی ایدز آذر ۱۰، روز مجلس آذر ۱۰،  دریایی

 ، روز حسابدار آذر ۱۵( ، ربیع الثانی ۸ )والدت امام حسن عسکری علیه السالم آذر ۱۴،  روز بیمه آذر ۱۳

 روز پژوهش آذر ۲۵(،ربیع الثانی ۱۰ )وفات حضرت معصومه سالم اهلل علیها آذر ۱۶،  روز دانشجو آذر ۱۶

 روز حمل و نقل آذر ۲۶

https://www.saat24.news/news/240231/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-98-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1398-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%DB%B9%DB%B8-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7


 

 

 

 تقویم سالمت)آذر ماه(

 آذر 1۰ (DEC 1) روز جهانی ایدز

 آذر 11 و تکریم بازنشستگان روز خانواده

 آذر 1۲ (DEC 3) روز جهانی معلوالن

 آذر 13 روز بیمه

 آذر 1۴ روز رابطان بهداشت

 آذر ۲٥ روز پژوهش

 

 

 

 

 

 ۵ )والدت حضرت زینب سالم اهلل علیها و روز پرستار و بهورز دی ۱۰(December 25)جشن کریسمس دی ۴

 ،(January 1)دی آغاز سال نو میالدی ۱۱جمادی االول(،

https://www.saat24.news/news/240231/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-98-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1398-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%DB%B9%DB%B8-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7


 

 

 تقویم سالمت)دی ماه(

 چهارم الی دهم دی هفته اطالع رسانی کم کاری تئروئید

 بیست و دوم الی بیست و نهم دی هفته هوای پاک

 بیست الی سی دی جشنواره رازی

 

 

 بهمن ۱۲( ،جمادی الثانی ۳ )شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها بهمن ۸،  زادروز فردوسی بهمن ۱

پیروزی انقالب  بهمن ۲۲،  روز نیروی هوایی بهمن ۱۹؛ آغاز دهه فجر ،  بازگشت امام خمینی به ایران سالروز

 (جمادی الثانی ۲۰ )والدت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و روز زن بهمن ۲۵،  اسالمی

 تقویم سالمت)بهمن ماه(

 بهمن 8 روز جهانی کمک به جذامیان

 بهمن 8-1٥ جهانی سرطانروز  -هفته سرطان

 

https://www.saat24.news/news/240231/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-98-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1398-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%DB%B9%DB%B8-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7


 

 

 

روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز  اسفند ۵،  (February 21)روز جهانی زبان مادری اسفند ۲

سالروز  اسفند ۷،  روز وکیل مدافع  اسفند ۷(، رجب ۱ )والدت امام محمد باقر علیه السالم اسفند ۶،  مهندس

روز احسان  اسفند ۱۴( ،رجب ۳ )امام علی النقی الهادی علیه السالمشهادت  اسفند ۸،  درگذشت علی اکبر دهخدا

 ۱۸(، رجب ۱۰ )والدت امام محمد تقی علیه السالم اسفند ۱۵،  روز درختکاری اسفند ۱۵،  و نیکوکاری

وفات حضرت زینب سالم  اسفند ۲۰،  (March 8)روزجهانی زنان و  والدت امام علی علیه السالم و روز پدر اسفند

 روز ملی شدن صنعت نفت ایران اسفند ۲۹(،رجب ۱۵ )اهلل علیها

 

 تقویم سالمت) اسفندماه(

 اولین هفته اسفند هفته ملی سالمت مردان

 یازدهم اسفند روز جهانی بهداشت محیط

 سیزدهم اسفند روز جهانی مراقبت شنوایی

 اسفند  بیست روز جهانی کلیه

 

 

https://www.saat24.news/news/240231/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-98-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1398-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%DB%B9%DB%B8-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7


 

 

 تاریخچه فدراسیون پزشکی ورزشی

رشته ورزشی و سازمان  ۱۹همزمان با تاسیس  ۱۳۲۶ سال پیگیری مقوله سالمت ورزشکاران از

 یک طبق اسالمی انقالب از پیش مهم این . پیش آهنگی و کمیته ملی المپیک در ایران مد نظر بود

 ها فعالیت ورزشی جامعه نیاز به توجه با انقالب پیروزی از پس اما رفت می پیش معمول روال

 ورزشی پزشکی فدراسیون نام به بهتری و جدید تشکیالت  ۱۳۶۹ه شد، باالخص از سال گسترد

 تخصصی های کمیته تشکیل با ورزشی پزشکی فدراسیون عملی و اجرایی ساختار .گرفت شکل

 موجبات و داشته کشور ورزش عرصه در ای گسترده های فعالیت امروزه که جایی تا یافت، گسترش

شی را در ابعاد ورزش قهرمانی و ورزش همگانی فراهم آورده است. ورز پزشکی حوزه توسعه

بازوان این فدراسیون تحت عنوان هیات های استانی پزشکی ورزشی در تمامی استان ها و کمیته 

 پزشکی فدراسیون های ورزشی، خدمات متنوعی را به جامعه ورزشی کشور ارائه می کنند.

دراسیون پزشکی ورزشی راه اندازی شد کمیته خدمات در ف ۶۹از جمله موارد مهمی که در سال 

درمانی بود که با دریافت حق عضویت ناچیز ساالنه از ورزشکاران زمینه پوشش درمانی آنها را تا 

حصول بهبودی کامل فراهم کرد. ارزش و اهمیت این حرکت چنان برجسته بود که به طور مثال 

نظام اسالمی با رهبرمعظم انقالب در سوم مردادماه رئیس جمهور محترم وقت، در دیدار کارگزاران 

از ورزشکاران سازمان یافته ای سخن می گوید که سازماندهی آنها حاصل تالش همین کمیته  ۱۳۹۱

 .است  خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی

تاکنون به ترتیب دکتر احمد مغاری)رییس(، دکتر  ۱۳۵۸روسای فدراسیون پزشکی ورزشی از سال 

لی دادگستر)رییس(، دکتر سید محمد جزایری)رییس(، دکتر حسین فراهینی)رییس(، دکتر ع

تا  ۸۸آذر  -مهرزاد خلیلیان)رییس(، دکتر کرم اله علیمرادی)رییس(، دکتر علی جزایری)سرپرست

، دکتر علیرضا اسدی (۹۳مهر تا ۸۹شهریور-رییس)پورکاظمی لطفعلی دکتر مرحوم ، (۸۹شهریور 

تا آبان  ۹۴اردیبهشت -، دکتر محمد تقی خانی )سرپرست (۹۴تا اردیبهشت  ۹۳)سرپرست آبان 

 .اند بوده تا ادامه دارد( ۹۴آبان  -و دکتر غالمرضا نوروزی ) رییس ( ۹۴
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