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 تقـویم بهداشتـی 

 واحد مجری تاریخ ميالدی تاریخ شمسی عنوان مناسبت
 فروردین

 بهداشت محيط    ٢ روز جهانی آب 
 بيماریها مارس ٢۴  ۴ روز جهانی مبارزه با سل 

 آموزش سالمت آوریل ٧  ١٨ روز جهانی بهداشت–روز سالمتی 
 سالمت خانواده     ٢۴الی  ١٨ مدارس هفته بهداشت

 سالمت دهان ودندان    ٢٣ روز دندانپزشکی 
 بيماریها آوریل ١٧  ٢٨ روز جهانی هموفيلی

 مدیریت توسعه   ٣٠ روز آزمایشگاه 
 اردیبهشت

 آموزش سالمت    ٧-١ هفته سالمت 
 بهداشت محيط   ٢ وز زمين پاک ر

 بيماریها آوریل ٢۵  ۵ روز جهانی ماالریا
 بيماریها هفته آخرآوريل 11لغايت 6  هفته جهاني واكسيناسيون

 بهداشت حرفه ای آوریل ٢٨  ٨روز جهانی بهداشت حرفه ای و سالمت شغلی
 بهداشت محيط می١  ١١ روز جهانی کار و کارگر
 بيماریها می ۴  ١٣ روز جهانی آسم و آلرژی

 سالمت خانواده  می ۵  ١۵ روز جهانی ماما 
 سالمت خانواده می  ٨  ١٨ روز جهانی جوان

 بيماری ها  ١٨ روز جهانی تاالسمی
 سالمت خانواده می ١٧  ٢٧ روز جهانی خانواده 

 روابط عمومی  می ١٧  ٢٧ روز ارتباطات و روابط عمومی
 بيماریها می ١٧  ٢٧ روز جهانی فشارخون باال

 خـرداد

 



 بيماریها می  ٢۵  ۴ روز جهانی تيروئيد
 بيماریها  ١٠-٣ هفته جهانی تيروئيد

 بهداشت محيط   ١٠-۴ هفته ملی بدون دخانيات
 بهداشت محيط می ٣١  ١٠ روز جهانی بدون دخانيات

 سالمت خانواده  ژوئن ٢٠-  ١۴  ٣١ -  ٢۴ هفته جهانی سالمت مردان 
 تيـر

سالمت رواني اجتماعي ژوئن ٢۶  ۵ روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
 بيماریها   ٧ HIVروز مشاوره و آزمایش 

 بيماریها جوالی ۶  ١٣ روز جهانی بيماریهای مشترک انسان و دام
سالمت جمعيت ،خانواده و مدارس جوالی ١١  ٢٠ روزجهانی جمعيت 

 مـرداد
 بيماریها جوالی ١۶  ۶ روز جهانی هپاتيت

 بيماریها   ١-٧ هفته حمایت از بيماران هموفيلی 
سالمت جمعيت ،خانواده و مدارس آگوست ١  ١٠ روز جهانی تغذیه با شير مادر
سالمت جمعيت ،خانواده و مدارس آگوست ١٠ -۴  ١٣- ١٩ هفته جهانی شير مادر

 شهـریور
توسعه شبكه و ارتقاء سالمت    ١ روز پزشک
توسعه شبكه و ارتقاء سالمت    ۴ روز کارمند

توسعه شبكه و ارتقاء سالمت    ۵ داروسازروز 
توسعه شبكه و ارتقاء سالمت    ١٢ روز بهورز

 مـهر
 بيماریها سپتامبر ٢٨  ۶ روز جهانی هاری
 بيماریها سپتامبر ٢٩  ٧ روز جهانی قلب

 سالمت سالمندان اکتبر ١  ٩ روز جهانی سالمندان
 سالمت کودکان اکتبر ٨  ١۶ روز جهانی کودک
سالمت جمعيت ،خانواده    ١٧- ٢۴ هفته جهانی کودک
  بهبود تغذيه جامعه    ١٧ روز جهانی تخم مرغ

  
سالمت رواني اجتماعي و اکتبر ١٠  ١٨ روز جهانی سالمت روان



 پيشگيري از اعتياد

 اداره کاهش بالیا    ٢٠ روز جهانی کاهش بالیای طبيعی
 بيماریها اکتبر ١۵  ٢٣ روز جهانی مبارزه با سل 
 سالمت روان     ٣٠الی  ٢٣ هفته ملی سالمت روان 

 بهبود تغذیه اکتبر ١۶  ٢۴ روز جهانی غذا 
 بيماریها اکتبر ٢٠  ٢٨ روز جهانی پوکی استخوان
 سالمت خانواده    ٢۴- ٣٠ )سبا( هفته ملی سالمت بانوان ایرانی

 آبـان
 بيماریها    ٧الی  ١ هفته ملی اطالع رسانی هپاتيت

 سالمت خانواده     ١۵ روز بهداشتياران مدارس
 بيماریها نوامبر ١۴  ٢٣ روز جهانی دیابت

 سالمت خانواده     ٢٨ روز ازدواج وخانواده 
 بيماریها    ٢٣ -  ٣٠ هفته حمایت از بيماران کليوی 

 آذر
 بيماریها    ۴- ١٠ هفته اطالع رسانی ایدز
 بيماریها دسامبر ١  ١٠ روز جهانی مبارزه با ایدز

     ١٠ )سوانح و حوادث( روز جامعه ایمن 
   دسامبر ۵  ١۴ روز جهانی داوطلب 

      ٢۵ روز پژوهش
 دی

 بهداشت محيط    ٢٩ روز هوای پاک
 بـهمن

آخرین یک شنبه   ١١ روز جهانی کمک به جذاميان
 ژانویه

 بيماریها

 سالمت خانواده    ٢٨- ١۴ هفته ارتقاء آگاهی در مورد بارداری 
 بيماریها فوریه ۴  ١۵ روز جهانی مبارزه با سرطان
 بيماریها    ٨ -  ١۵ هفته ملی مبارزه با سرطان

 اسفنـد
 سالمت خانواده    ١-۶ )سما(هفته ملی سالمت مردان ایرانی 
 بهداشت محيط    ١١ روز ملی بهداشت محيط

 .....ایـام به کـام
 


