
  ميالدي۲۰۱۴ – شمسي ۱۳۹۳تقويم مناسبت هاي سالمت در سال 

 تقويم شمسي
 مناسب

 ماه روز

تقويم 
 ميالدي

 March ۲۲ فروردين ۳ روز جهاني آب

 March ۲۴ فروردين ۴  روز جهاني هواشناسي-روز جهاني سل

  ) فروردين۲۴ الي ۱۸ -آغاز هفته سالمت(روز جهاني بهداشت
 ) فروردين۲۴ الي ۱۸هفته بهداشت مدارس (

 April ۷ فروردين ۱۸

  فروردين ۲۳ روز دندانپزشكي

 April ۱۲ فروردين ۲۴ روز جهاني پاركينسون

 April ۱۷ فروردين ۲۹ وفيليمروز جهاني ه

  فروردين ۳۰ )روز تولد حكيم سيد اسماعيل جرجاني(روز علوم آزمايشگاهي 

 April ۲۰ فروردين ۳۱ ) م۱۹۹۴(سالروز انجام اولين پيوند قلب در جهان 

 April ۲۲ ارديبهشت ۲ روز زمين پاك

 هفته اخر اوريل ارديبهشت ۳-۱۰ هفته ايمن سازي

 April ۲۵ ارديبهشت ۵ روز جهاني ماالريا

 May ۷ ارديبهشت May(  ۱۷اولين سه شنبه ماه (روز جهاني آسم و آلرژي 

 May ۵ ارديبهشت ۱۵  بهداشت دستروز جهاني

 May ۸ ارديبهشت ۱۸ سميروز تاال

 May ۱۲ ارديبهشت ۲۲ روز جهاني پرستاري

 May ۱۷ ارديبهشت ۲۷ فشار خون روز جهاني

 May ۳۱ خرداد ۱۰ ) خرداد۴-۱۰هفته بدون دخانيات ( روز جهاني بدون دخانيات 

 June ۵ خرداد ۱۵ روز جهاني محيط زيست

 June ۱۷ -۱۱ خرداد ۲۱-۲۷ هفته جهاني سالمت مردان

 June ۱۴ خرداد ۲۴ روز جهاني اهداي خون

 June ۲۲ تير ۱ روز جهاني اهداء عضو

 June ۲۶ تير ۵ روز جهاني مبارزه با مواد مخدر

 July۶ تير ۱۵ روز مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 July ۱۱ تير ۲۰ روز جهاني جمعيت

  مرداد ۱- ۷ هموفيليآغاز هفته حمايت از بيماران 

  مرداد ۲ روز فيزيوتراپي

  مرداد ۳- ۹ )در مناطق مستعد(آغاز هفته ملي حذف ماالريا 

 July ۲۸ مرداد ۶ روز جهاني هپاتيت

 July   ۳۱ مرداد ۹ روز اهداي خون

 Agu ۱-۷ مرداد ۱۱-۱۷ هفته جهاني تغذيه با شير مادر

  شهريور ۱ )روز بزرگداشت ابوعلي سينا(روز پزشك 

  شهريور ۵ )روز بزرگداشت محمدبن زكرياي رازي(روز داروسازي 

  شهريور ۱۹-۲۵ هفته تحقيقات پزشكي

 Sep ۲۱ شهريور ۳۱ روز جهاني آلزايمر

 Sep ۲۷ مهر ۶ روز جهاني هاري

 Sep ۲۹ مهر ۷ روز جهاني قلب

 Sep ۳۰ مهر ۸ روز جهاني ناشنوايان

 Oct ۱ مهر ۹ روز جهاني سالمندان

 Oct ۳ مهر ۱۲ هفته مبارزه با سرطان

 Oct ۱۰ مهر ۱۹ روز جهاني بهداشت و سالمت روان

 Oct ۱۱ مهر ۲۰ روز جهاني مبارزه با درد

 Oct ۱۱ مهر ۲۰ روز اسكان معلوالن و سالمندان

 Oct ۱۲ مهر ۲۱ )روماتيسم(روز جهاني آرتروز 

 Oct ۱۳ مهر ۲۲ )عصاي سفيد(روز جهاني نابينايان

  مهر ۳۰-۲۴ آغاز هفته ملي بهداشت و روان

 Oct ۱۶ مهر ۲۵ روز جهاني غذا

 Oct ۱۷ مهر ۲۶ روز جهاني كمر درد) صدمات ناشي از حوادث(روز جهاني تروما

  مهر ۲۷ آغاز هفته صرع

 Oct ۲۰ مهر ۲۸ )استنوپروز(روز جهاني پوكي استخوان 

 Oct ۲۷ آبان ۵ روز جهاني كار درماني

 Nov ۸ آبان X( ۱۷كشف اشعه (ولوژيروز رادي

 Nov ۱۲ آبان ۲۲ )عفونت ريه(روز جهاني پنوموني 

  آبان ۳۰-۲۳ هفته حمايت از بيماران كليوي

 Nov ۱۴ آبان ۲۳ روز جهاني ديابت

 Nov ۲۱ آبان ۳۰ يادواره قربانيان حوادث ترافيكي روز جهاني

 Dec ۱ آذر ۱۰ مبارزه با ايدز روز جهاني

 Dec ۳ آذر ۱۳ ي معلولينروز جهان

 Dec ۴ آذر ۱۴ روز جهاني داوطلبان سالمت



  دي ۲۹ روز هواي پاك

 Jau ۲۷ بهمن ۸ اميانروز جهاني كمك به جذ

 Feb ۴ بهمن ۱۶ روز جهاني  سرطان

  اسفند ۱ )اولين پنجشنبه اسفند ماه(روز سالمت مردان 

   اسفند  ۵  روز پرستار 

 March ۸ اسفند ۱۸ روز جهاني كليه

  
  
 


