
 

 

 

 

 1401تقویم ملی سالمت سال 

  تاریخ میالدی تاریخ شمسی عنوان آموزش

 ماه فروردین

  مارس 24 4 روز جهانی مبارزه با سل

 روز جهانی بهداشت –روز سالمت 

 هفته بهداشت مدارس

18 

24 - 18 

  آوریل 7

  آوریل 17 28 روز جهانی هموفیلی

 ماه اردیبهشت

      7-1 هفته سالمت 

  آوریل 25 5 جهانی پیشگیری از ماالریا روز

  هفته آخر آوریل 11-6 هفته جهانی واکسیناسیون

سالمت  ،روز جهانی بهداشت حرفه ای 

 و ایمنی شغلی

  آوریل 28 8

  اولین سه شنبه ماه می  13 روز جهانی آسم و آلرژی

  می 5   15 روز جهانی بهداشت دست 

  می 8 18 روز جهانی تاالسمی 

  می 17   27 روز جهانی فشارخون باال

 ماه خرداد

 هفته جهانی تیروئید

 روز جهانی تیروئید

10 – 3 

4 

 می 31-24

 می 25

 

  می 28 7 روز جهانی بهداشت قائدگی

 هفته جهانی تیروئید

 روز جهانی تیروئید

10 – 3 

4 

 می 31-24

 می 25

 

 هفته ملی بدون دخانیات

 دخانیاتروز جهانی بدون 

4-10 

10 

 

 می 31

 

  ژوئن 20-14 30-24 هفته جهانی سالمت مردان

  جوالی 21 31 روز عقب ماندگی ذهنی



 

 

 

 

 

 

 1401تقویم ملی سالمت سال 

  تاریخ میالدی تاریخ شمسی عنوان آموزش

 تیرماه 

 هفته مبارزه با مواد مخدر

 روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

5-12 

 5 

 ژوئن 28

 ژوئن 26

 

  ژوئن  HIS 7 28روز مشاوره و آزمایش 

هفته زئونوز) بیماری های مشترک دام و 

 انسان( و روز جهانی زئونوز

18 – 13 

13 

 

 جوالی 4

 

  جوالی 22 31 روز معلولین جسمی و حرکتی

   2 روز جهانی فیزیوتراپی

  ماه مرداد                           

   2 روز جهانی خود مراقبتی 

  جوالی 28 6 روز جهانی هپاتیت

 شیردهیهفته جهانی 

 روز جهانی تغذیه با شیر مادر

10-16 

10 

 آگوست  1 -  7

 آگوست 1

 

 ماه شهریور

  سپتامبر 21 30 روز جهانی آلزایمر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401تقویم ملی سالمت سال 

  تاریخ میالدی تاریخ شمسی عنوان آموزش

 ماه مهر

   6 روز جهانی هاری

   7 روز جهانی قلب 

  اکتبر  1 9 روز جهانی سالمندان 

 هفته جهانی کودک 

 روز جهانی کودک 

  اکتبر  8 16 - 22

  اکتبر 10 18 – 24 هفته ملی سالمت روان 

  دومین پنج شنبه اکتبر 22 روز جهانی بینایی 

  اکتبر 15 23 روز جهانی عصای سفید

  اکتبر 15 23 روز جهانی شستشوی دست 

  اکتبر 16 24 روز جهانی غذا 

 هفته سالمت ملی بانوان ایرانی

 روز ملی بانوان

24-30 

28 

  

  اکتبر  17   25 روز جهانی تروما
  اکتبر 20 28 روز جهانی پوکی استخوان



 

 

 

 

 1401تقویم ملی سالمت سال 

  تاریخ میالدی شمسیتاریخ  عنوان آموزش

 آبان ماه 

   7-1 هفته ملی اطالع رسانی هپاتیت

  اکتبر  29 7 )استروک( روز جهانی سکته مغزی

 هفته جهانی دیابت 

 روز جهانی دیابت 

25 – 29 

23 

  نوامبر 14

   30-23 هفته حمایت از بیماران کلیوی

 آذرماه 

 هفته اطالع رسانی ایدز

 روز جهانی ایدز

4-10 

10 

 

 دسامبر  1

 

   10 - 16 هفته اطالع رسانی تغذیه سالم 

 ماه دی

   1 روز ملی پیشگیری از سوختگی 

 ماه بهمن 

  ژانویه 24 4 روز جهانی آموزش

   28-14 هفته ارتقاء آگاهی درباره بارداری

 هفته ملی مبارزه با سرطان 

 روز جهانی مبارزه با سرطان

15 - 8 

15 

 

 فوریه 4

 

 ماه اسفند

   1 - 7 هفته ملی سالمت مردان

   11 روز ملی بهداشت محیط

  مارس 3 12 روز جهانی  مراقبت شنوایی

  مارس 10 19 روز جهانی کلیه 

   24 چهارشنبه سوری )چهارشنبه آخر سال(


