تقویم تشکیالتی خرداد 1399

تقویم 99

کالک؛ سامانه جامع مدیریت تشکلهای دانشجویی

تقویم تشکیالتی خرداد 1399
روز

هجری شمسی

هجری قمری

میالدی

مناسبات

آدرس محتوا در کالک

پنجشنبه

 01خرداد1399

 27رمضان1441

 21می2020

روز بزرگداشت "صدرالدين
محمدقوام شيرازي" معروف به
"مالصدرا"

مجموعه پوستر اصالح
الگوي مصرف 1

جمعه

 02خرداد1399

 28رمضان1441

 22می2020

شنبه

 03خرداد1399

 29رمضان1441

 23می2020

آغاز هفته معدن
روز بهرهوري و بهينهسازي مصرف
شهادت محمد بروجردي فرمانده
قرارگاه حمزه
سيدالشهداء(1362ش)
بستري شدن امام خمينی
(رحمةاهللعليه) در بيمارستان قلب
جماران(1368ش)
زادروز افالطون ،عالم بزرگ يونان
باستان

مجموعه پوستر اصالح
الگوي مصرف 2
مجموعه پوستر اصالح
الگوي مصرف ۳
مجموعه پوستر اصالح
الگوي مصرف ۴
مجموعه پوستر اصالح
الگوي مصرف 5
مجموعه اينفوگرافيک
خريد و مصرف

انتخابات هفتمين دوره رياست
جمهوري و انتخاب "سيد محمد
خاتمی"(1376ش)
وقوع غزوهي "حنين" به فرماندهی
پيامبر بزرگ اسالم(ص)(8ق)
تولد دانشمند كمنظير و عالم بزرگوار
شيعه "عالمه حلّی"(648ق)
اعدام رهبر گروهک ضاله فرقان و
فروپاشی اين گروه (1359ش)
آزادسازي خرمشهر پس از 578روز

روايت گري گفتمانی
روايت گفتمانی|
عمليات خيبر

تقویم تشکیالتی خرداد 1399
اسارت در جريان عمليات
بيتالمقدس(1361ش)

روايت گفتمانی|
عمليات والفجر 8

روز مقاومت و پيروزي
درگذشت محمدرضا آقاسی ،شاعر
انقالب(1384ش)
تولد فقيه كبير آيتاللَّّه "سيدمحمد
مهدي بحرالعلوم"(1155ق)
آغاز جنگهاي سی ساله مذهبی در
اروپا(1618م)

روايت گفتمانی|
عمليات كربالي 5
محتواي پشتيبان كارگاه
روايت گفتمانی دفاع
مقدس و مسائل اساسی
روز كشور
مجموعه پوستر اما
توانستيم 1

مرگ شاه اسماعيل صفوي(1524م)
مجموعه پوستر اما
توانستيم 2
مجموعه پوستر اما
توانستيم 3
مجموعه پوستر اما
توانستيم 4
مجموعه پوستر اما
توانستيم 5
مجموعه پوستر اما
توانستيم 6
مجموعه پوستر اما
توانستيم ۷

تقویم تشکیالتی خرداد 1399
مجموعه پوستر اما
توانستيم 8
مجموعه پوستر اما
توانستيم 9
مجموعه پوستر ما می
توانيم 1
مجموعه پوستر ما می
توانيم ۲
مجموعه پوستر ما می
توانيم ۳

مجموعه پوستر جنگ،
كار تا پيروزي 1

مجموعه پوستر جنگ،
كار تا پيروزي 2
مجموعه پوستر اقتصاد
مقاومتی دانشگاه
كرمانشاه 1
یکشنبه

 04خرداد1399

 01شوال1441

 24می2020

عيد سعيد فطر
درگذشت حكيم و متكلم شهير
"امام فخر رازي"(606ق)
انتقال يهوديان اتيوپی به

صهيونيست ها چگونه
آمريكا را اداره می كنند؟
مجموعه مقاالت پيرامون
انديشه يهود و صهيونيزم
1

تقویم تشکیالتی خرداد 1399
سرزمينهاي اشغالی توسط رژيم
صهيونيستی(1991م)
دوشنبه

 05خرداد1399

 02شوال1441

 25می2020

سهشنبه

 06خرداد1399

 03شوال1441

 26می2020

اولين اكتشاف نفت در
ايران(1287ش)
پيروزي حزب اللَّّه لبنان بر رژيم
صهيونيستی اسرائيل (1379ش)
رحلت استاد رحيم موذنزاده
اردبيلی موذن مشهور
ايران(1384ش)

مجموعه مقاالت پيرامون
انديشه يهود و صهيونيزم
2
صفرتاصد كرسنت
گرا؛ قراردادهاي جديد
نفتی
اقتصاد مقاومتی؛مفهوم و
چرايی مولفه ها
پول نفت با اقتصاد چه
می كند؟
نشست تهديد در برابر
تهديد
هم كردستان از
درآمدهاي نفتی
جزوات مربوط به خام
فروشی
كتاب ميراث خواري؛
بيانی ساده از حكايت
دخل خرج گونۀ دولت

انجمن روزنامهنگاران تأسيس
گرديد1325(.ش)

سواد رسانه اي
محتوا
ليست روزنامه ها و هفته
نامه ها

تقویم تشکیالتی خرداد 1399
اصول اوليه روزنامه
نگاري (براي دانشجويان)
چهارشنبه

 07خرداد1399

 04شوال1441

 27می2020

پنجشنبه

 08خرداد1399

 05شوال1441

 28می2020

جمعه

 09خرداد1399

 06شوال1441

 29می2020

روز قانون و آغاز هفته مجلس
افتتاح اولين دوره مجلس شوراي
اسالمی(1359ش)

چگونگی جريان سازي
سياسی
جزوات مركز پژوهش
هاي مجلس در مورد
فساد
نقش رهبري در مديريت
بحران ها
كتاب بهارستان؛ مجلس،
چالشها و مسائل
اولويتدار كشور
چگونه با نامزدهاي
نمايندگی مجلس شوراي
اسالمی مواجه شويم؟

آغاز انتشار روزنامه "صور اسرافيل"
در دوران مشروطه(1286ش)
تصويب قانون تأسيس دانشگاه تهران
توسط مجلس شوراي
ملی(1313ش)
حركت امام علی(عليهالسالم) ازطريق
مداين براي جنگ صفين(37ق)
ورود "مسلم بن عقيل" نمايندهي
امام حسين(عليهالسالم) به
كوفه(60ق)

تقویم تشکیالتی خرداد 1399
شنبه

 10خرداد1399

 07شوال1441

 30می2020

یکشنبه

 11خرداد1399

 08شوال1441

 31می2020

دوشنبه

 12خرداد1399

 09شوال1441

 01ژوئن2020

روز جهانی كودك

سهشنبه

 13خرداد1399

 10شوال1441

 02ژوئن2020

سخنرانی تاريخی عصر عاشوراي امام
خمينی(ره) در مدرسه فيضيه
قم(1342ش)

چهارشنبه

 14خرداد1399

 11شوال1441

 03ژوئن2020

ارتحال جانسوز حضرت "امام
خمينی(ره)" بنيانگذار فقيد
جمهوري اسالمی ايران(1368ش)

قانون روابط مالک و مستأجر تصويب
شد1339(.ش)
وقوع غزوهي احد دومين جنگ صدر
اسالم به فرماندهی پيامبر
اكرم(صلیاهللعليهوآلهوسلم)(3ق)
انحالل حزب جمهوري اسالمی به
پيشنهاد اعضاي آن(1366ش)

صلح امام حسن (ع) 1
صلح امام حسن (ع) 2

تخريب بُقاع متبركهي ائمهي
بقيع(عليهم السالم) در مدينهي
منوره توسط وهابيون
سعودي(1344ق)

مجموعه كتاب با موضوع
امام حسن (ع)

روز جهانی مبارزه با دخانيات
اصول تربيتی كودكان -
ويژه مربيان جهادي

دوره ي صحيفه خوانی
ديپلماسی خمينی (ره)

انتخاب آيتاللَّّه "سيدعلی خامنه
اي" به رهبري انقالب اسالمی توسط
مجلس خبرگان(1368ش)

آمريكا؛ عامل تمام
گرفتاري هاي ماست

سازمان هواپيمايی كل كشور تشكيل
گرديد1318(.ش)

اصول انتخابات امام
خمينی (رحمت اهلل
عليه)

عزيمت پيامبر
اكرم(صلیاهللعليهوآلهوسلم) به شهر

كوخ نشين  -سيري بر
سخنان امام خمينی (ره)

تقویم تشکیالتی خرداد 1399
ن اسالم(3
"طائف" جهت تبليغ دي ِ
سال قبل از هجرت)

مجموعه عكسنوشت
بيانات امام خمينی(ره)
كتاب آخرين دغدغه
هاي امام خمينی(ره)
برگرفته از جلد21
صحيفه نور
دنيا بهشت ميشود -
بيانات امام خمينی(ره)
پيرامون عدالت
دنيا بهشت ميشود -
بيانات امام خمينی(ره)
پيرامون عدالت
تكليف انديشی امام تا
مصباح در سياست
جزوه وحدت اسالمی از
منظر امام خمينی(ره)

پنجشنبه

 15خرداد1399

 12شوال1441

 04ژوئن2020

جمعه

 16خرداد1399

 13شوال1441

 05ژوئن2020

بازداشت امام خمينی(ره) توسط
رژيم طاغوت و قيام خونين مردم
مسلمان ايران(1342ش)
رحلت "شيخ بهايی" عالم كمنظير و
دانشمند بزرگ عهد
صفوي(1030ق)
روز جهانی حمايت از كودكان قربانی
خشونت
تصويب قانون اجباري نظام وظيفه

كشاورزي و محيط

تقویم تشکیالتی خرداد 1399
در ايران(1304ش)

زيست

به خاك سپاري پيكر مطهر امام
خمينی(ره) در گلزار شهداي بهشت
زهرا(1368ش)
درگذشت پروفسور محمدعلی مولوي
پدر علم ژنتيک ايران(1395ش)
روز جهانی محيط زيست(1976م)
شنبه

 17خرداد1399

 14شوال1441

 06ژوئن2020

یکشنبه

 18خرداد1399

 15شوال1441

 07ژوئن2020

دوشنبه

 19خرداد1399

 16شوال1441

 08ژوئن2020

سهشنبه

 20خرداد1399

 17شوال1441

 09ژوئن2020

تحريم هرگونه ارتباط با رژيم
صهيونيستی از جانب "امام
خمينی"(1346ش)

ليست كتاب با موضوع
مقاومت سوريه لبنان و
داعش

صدور پيام امام خمينی(ره) به دنبال
تهاجم رژيم صهيونيستی به جنوب
لبنان(1361ش)

جلسه "در منطقه چه
می گذرد؟"

محاصره بيتالمقدس توسط
صليبیها(1099م)
حمله نيروهاي رژيم صهيونيستی به
جنوب لبنان و اشغال اين
منطقه(1982م)
ردّ شمس براي حضرت
اميرالمومنين(عليهالسالم)
وفات "حضرت عبدالعظيم حسنی"
در شهر ري(252ق)
عزل "بنی صدر" از فرماندهی كل
قوا از سوي امام خمينی
(ره)(1360ش)

تقویم تشکیالتی خرداد 1399
وقوع غزوهي "خندق" معروف به
جنگ احزاب در مدينه(5ق)
لغو قانون بردهداري در امريكا توسط
"آبراهام لينكُلْن"(1862م)
چهارشنبه

 21خرداد1399

 18شوال1441

 10ژوئن2020

پنجشنبه

 22خرداد1399

 19شوال1441

 11ژوئن2020

جمعه

 23خرداد1399

 20شوال1441

 12ژوئن2020

شنبه

 24خرداد1399

 21شوال1441

 13ژوئن2020

روز جهانی صنايع دستی

مجموعه جزوه آموزشی
صنايع دستی  -فنی و
حرفه اي
طرح نامه تعامالت -1-
شهرداري

صدور فرمان امام خمينی(ره) براي
تشكيل "ستاد انقالب
فرهنگی"(1359ش)
آغاز عمليات
بيتالمقدس(1367ش)

دانسته ها و بايسته هاي
كار فرهنگی
تشكيل ،تقويت و توسعه
بسيج دانشجويی

رحلت بانوي مجتهده و عالمه "سيده
نصرت امين اصفهانی"(1362ش)

جريان شناسی فرهنگی
معاصر و منظومه
فرهنگی رهبري

دستگيري امام كاظم (عليهالسالم)
به دستور هارون(179ق)

بررسی محتوايی سند
2030
پیگيري عملكرد شوراي
عالی انقالب فرهنگی
ليست اعضاي شوراي
عالی انقالب فرهنگی

فتح آندلس به دست
مسلمانان(92ق)

فلسطين از منظر رهبري

تقویم تشکیالتی خرداد 1399
آغاز نخستين جنبش سراسري و
بزرگ فلسطينیها عليه
صهيونيستها(1921م)

عمليات در حوزه جهان
اسالم
مجموعه پوسترهاي
مرتبط با فلسطين
نشست بررسی حقوقی
جنايت عليه بشريت
توليد و باز توليد
گفتمانی
دهه رهايی قبلتين
مجموعه فعاليت هاي
حوزه فلسطين
پیگيري تخصصی
مسائل نظام در حمايت
از فلسطين
قدس پايتخت هميشگی
فلسطين

یکشنبه

 25خرداد1399

 22شوال1441

 14ژوئن2020

دوشنبه

 26خرداد1399

 23شوال1441

 15ژوئن2020

سهشنبه

 27خرداد1399

 24شوال1441

 16ژوئن2020

عضويت ايران در سازمان خوار و بار
جهانی(1336ش)
آزاد شدن منطقه "دهالويه" از لوث
وجود مزدوران بعثی
عراق(1360ش)
تشكيل "جهاد سازندگی" به فرمان
"حضرت امام
خمينی"(ره)(1358ش)

جهاد سازندگی -
سخنان امام خمينی (ره)

تقویم تشکیالتی خرداد 1399
تأسيس دانشگاه آزاد
اسالمی(1361ش)

قناعت  - 1سخنان رهبر
معظم انقالب
قناعت  - 2سخنان رهبر
معظم انقالب
موشن گرافيک| اردوي
جهادي
ره نامه جهادي مديريت
اردوهاي جهادي
صفر تا صد اردو جهادي
ه نامه جهادي در عرصه
سالمت و بهداشت
ره نامه جهادي در عرصه
آموزشی
ره نامه جهادي در عرصه
فرهنگی
قدم اول ،كادر جهادي
اينفوگرافيک سير تا پياز
اردوي جهادي
مواجهه تخصصی با
مسائل كشور؛گام هاي
عملی

تقویم تشکیالتی خرداد 1399
آسيب شناسی جهادي از
نماي فرهنگی
10+1نكته در رابطه با
اردوي جهادي
چهارشنبه

 28خرداد1399

 25شوال1441

 17ژوئن2020

پنجشنبه

 29خرداد1399

 26شوال1441

 18ژوئن2020

درگذشت انديشمند مسلمان "دكتر
علی شريعتی"(1356ش)

جمعه

 30خرداد1399

 27شوال1441

 19ژوئن2020

انفجار بمب در حرم مطهر امام
رضا(عليهالسالم) توسط منافقين
كوردل در عاشوراي
حسينی(1373ش)

شنبه

 31خرداد1399

 28شوال1441

 20ژوئن2020

كاله مردم ايران تغيير كرد و كاله
پهلوي كه داراي يک لبه بود متروك
گرديد و تمام افراد كشور مقيد شدند
كاله بينالمللی (تمام لبه به نام
شاپو) استعمال نمايند1314(.ش)
شهادت حضرت امام جعفر
صادق(عليهالسالم) پيشواي ششم
مسلمانان(148ق)
حملهي مزدوران رژيم ستم شاهی
پهلوي به مدرسهي فيضيه در
قم(1383ق)

امام صادق(ع) ،مرد
تشكيالت
امام صادق(ع) مرد
تشكيالت
چهل حديث از امام
صادق (ع)
احباب_اخالق تشكيالتی

روز جهانی بيابانزدايی
جريان روشنفكري
اسالمی

رحلت آيتاللَّّه "سيدجواد حسينی
خامنهاي" والد محترم مقام معظم
رهبري(1406ق)
رأي مجلس شوراي اسالمی درباره
عدم كفايت سياسی
بنیصدر(1360ش)

تاريخچه جنبش
دانشجويی

تقویم تشکیالتی خرداد 1399
شهادت سردار رشيد اسالم "دكتر
مصطفی چمران" در
دهالويه(1360ش)

تجربه نگاري| سرآغاز
()1؛ همراه با نسيم
طرح عمار
كليات بحث تربيت
اسالمی(اصول و
مبانی)_دفتراول
كليات بحث تربيت
اسالمی(روش
تربيتی)_دفتردوم
مهارت در آيينه ي
تشكيالت(اصول
مديريت)_دفترسوم
مهارت در آيينه ي
تشكيالت(رشدوكادرساز
ي)_دفترچهارم
جريان شناسی و
عبرتهاي تاريخ
معاصر_دفترپنجم

