
 

1 
 

 

 
 

 رفاه، سالمت و تأمین اجتماعی شمارتدوین گاه
 

 
 
 
 
 

 افکارسنجی و نظرسنجی کننده:گروه پژوهشی درخواست

 

 ندا حبیبی مجری:

 همکار: محمد صادق طلوع برکاتی

 3131 خرداد 31

 هشتمنسخه 
 
 
 
 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 فهرست محتوا
 2 ..............................................................................................................................................محتوا فهرست

 3 ...................................................................................................................................................... مقدمه. 1

 4 ................................................................................... رانیا یگاهشمار خیتار مورد در کوتاه. 1-1

 5 .................................................................................................................................... عمل در پژوهش. 2

 8 .............................................................................. یفرامل و یمل سطح در مرتبط ینهادها فهرست. 3

 8 ................................................................................................................................ یمل ینهادها. 3-1

 9 ............................................................................... یفرامل سطح در مرتبط ینهادها فهرست. 3-2

 71 ............................................................................................................. یشمارگاه یلیتفص فهرست. 4

 78 ............................................................................................................... شمارگاه یاصل بخش. 4-1

 778 ........................................................................................................................ مهم یهامهلت. 4-2

 779 ......................................................... .ستین معلوم هاآن وقوع روز که یمهم یدادهایرو. 4-3

 722 ......................................................................................................................... اشخاص هینما. 4-4

 721 ..........................................................................................................................................منابع فهرست

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
 
 

 مقدمه. 3

   یاجتماع -یفرهنگ یهایژگیه متناستتب با  ک ، زمان استت ریزیمهم در برنامه یهااز مؤلفه یکی

شتتتدرهای با درجه کنستتتب  به ون  جدد دارد.  یمتفا ت یها، نگرشیاقتصتتتاد درجه پیشتتترف 

ساسی  به زمان نند. این حکیافتگی باال، با حساسی  بسیار بیشتری نسب  به زمان رفتار میتدسعه

 ؛ندارد بد ن یکدیگر معنایی شدد. تدجه به گذشته   اهتمام به ویندهوینده میشامل گذشته    تدأمان

ن با فرامدشتتی گذشتتته ممکریزی برای پیشتترف    تدستتعه دهد که برنامهی تاریخ نشتتان میتجربه

ها   ها   ارگانی سازمانها، چه در سطح میانهس ؛ چه در سطح جدامع   د ل این  اقعیتینیس . 

 رد.چه در سطح خُ

شر از ون برای درک زمان تقدیم کهن س  که ب ستفاده کرد  پیامدهای ون ترین ابزاری ا ه ا

ها برای ونکه بتدانند به زندگی فردی   اجتماعی خدد نظم ببخشند، زمان کار، استراح ، انسان اس .

سازند   برای کارکردهایی از این قبیل، شخص  شریعتی ایجاد کردند تقدیم را عبادت  ... را م ( & 

 یبه  اسطه. هستندمحل تالقی طبیع    فرهنگ در اصل ها تقدیماما . (18, ص. 7391فر, سر ش

عد عینی از . بُ(7391فر, ستتر ش &)شتتریعتی  یابدیک بعد عینی   یک بعد نمادین می زمانتقدیم، 

رخی دادن ب نمادین، ناشی از نسب  عدبُ ومده  دس  به  برخی از ر یدادهای طبیعی تکرار یمشاهد

 متقدی. های مدجدد در تقدیم استت بندیتقستتیم غیرمذهبی به  یا برخی با رهای مذهبی  ،رخدادها

ننده کخدد تعیینخددیهای فرهنگی اگرچه ضر رتاً بها لدی های فرهنگی اس    زنمایی از ا لدی با

فه یک مؤل ما  ند، ا یدهنیستتتت ظام پیچ که میی مهم در ن ند  مل علی هستتتت مل ای از عدا عا ند  تدا

شد. ا لدی برانگیزاننده ش    یادو ری ونهای فرهنگی   تکرار، گرامیی مهمی در بلندمدت با ها، دا

ه ریشه در فلسفتداند تداند سیاستی عامدانه از سدی مدیران سازمان یا جامعه باشد،   هم میهم می

  جددی   مبداء   منشاء سازمان یا جامعه داشته باشد.

ر ، با مدضتتتد  های پیشتقدیم با مر ر لحظات کلیدی مردمش،   به ندعی یادو ری بزنگاه

 کند؛ چه هدی  اجتماعی   چه هدی  سازمانی. ای تنگاتنگ پیدا میهدی  نیز رابطه
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شیاهدی  به طدر هم سب  محتمل برقرار میزمان میان افراد یا ا سازد : از یک طرف، ء د  ن

. هدی  معنایی دارد که همداره باید تثبی  شتتدد. (7387)جنکینز, شتتباه ،   از طرف دیگر، تفا ت 

پردازد   از ها، قدانین   هر چیز ممکن میبندی کردن اشتتیاء، افراد، ستتازمانهدی  همداره به طبقه

سفه سدی  س ، یک قهرمان، یک حزب، یا یک فل سی، یک د  دیگر خدد را در ارتباط با چیزی یا ک

  دهد.قرار می

ستتاز استت . هر گدنه هدی  فردی   ترین منابع هدی مکان   فضتتا، زمان   فرهنگ از مهم

 شدد، مگر در صدرتی کهاجتماعی نیازمند تدا م فردی   اجتماعی اس    چنین تدا می احساس نمی

شته باشد که از نظر فردی خاطره   از نظر اجتماعی تاریخ اس . تدا م  یک گذشته معنادار  جدد دا

نداشتتتن، به معنای مرت تدریجی هدی  استت . اگر فرد، ستتازمان یا جامعه دچار عدم تدا م شتتدد، 

صل می شدن یا ازخددبیگانگی نامید. تقدیتدان ون را بیشدد که میبحرانی حا یکی  ممعنایی، ر زمره 

یکی از ابزارهای کهن ایجاد تدا م استت ؛ از ابزارهای ایجاد تدا م استت . تقدیم، در معنای عام خدد، 

تدا م در مکان از طریر دریاف  شتتتباه  نده،    فا تتدا م در زمان گذشتتتته   وی با ها   ت ها 

 های فردی، سازمانی یا جمعی. دیگری

شی   م سه عالی پژ هش به عندان باز ی پژ ه س ستگذاری رفاه، در حال  شا رهمؤ سیا ای 

های سیاستی به صدرت فعال   پیشا قد  بپردازد؛ ها   مشا رهبایس  به ارائه ارائه گزارشول میایده

س  سیا شرایط غیربحرانی، با انبدهی از فعالی چرا که  های گذار بنا بر ماهی   ظایف خدد حتی در 

شب س    معمدالً تدانایی پی سطح مدقعی  ینیر زمره مداجه ا های ر زمره را ندارد. در   فرار ی از 

های زمانی اثرگذار در هر چنین  ضتتعیتی، اهمی  ارائه دید   بینشتتی پیش از  قد  رخدادها   بازه

شماری منظم سازمانی، در کنار گاه های یک نهاد مشدرتی   پژ هشی سیاستی اس .حدزه، از  یژگی

 ری به یک معنا انجام دادن کار درس  به بهره ی نیز مؤثر اس . ری سازمانبخشی ر ی بهرههدی 

  ری نیازی به اطاله کالم ندارد.ی درس  اس    مدخلی  نظم زمانی در افزایش بهرهشیده

 شماری ایران وتاه در مورد تاریخ گاهک. 3-3

د ره  تدان در وثار به جا ازته را میکهنی دارد. این نکمنظم در ایران ریشه بسیار    ساختارمندتقدیم 

شی   حتی پیش از ایالمیان دید.  شی در ایرانکایل حرایج در ا تقدیم قبل از هخامن به  ،دم  هخامن

بدده دیمی   ون تق (702, ص. 7388)نبئی, هخامنشتی معر ف است  فرس نام تقدیم فرس قدیم یا 
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سی.  سالشم سیم می ایرانیان قدیم  سه ماهه تق صل  )اکبری م. ,  اندردهکرا به د ازده ماه   چهار ف

  .(84, ص. 7311

سامی ماهبعدهای در د ره ه از ون با کهای فرسی هخامنشی شد ی زردشتی جانشین ماهها، ا

اللهی, وی  &)عابدد ستت   برندهای مختلف از جمله تقدیم یزدگردی   تقدیم ا ستتتایی نام مینام

سانیان نیز در د ره. (7389 سا سالم   انقراض  لی از همین تقدیم در ایران رایج کشی بعد از  ر د ا

ر قهقرایی ها سیشد، سال   ندر ز نسب  به فصلها اجرا نمیبیسهکدام از که هیچکبدد؛ اما به دلیل این

سلجدقی   به کقرن   نیم به دعدت مل 4. تا بعد از (243, ص. 7381)عبداللهی, رده بدد کپیدا  شاه 

ل ی صدها سای د ران، تقدیم جاللی به عندان عصارهدانان برجستههم  شماری از منجمین   تقدیم

 . (7389اللهی, وی  &)عابدد س   دید ومدپ شماری شمسی نزد ایرانیانتجربه گاه

شاهان صفدی   قاجار  ارد کشماری د ازده حیدانی گاه ه با مغدالن به ایران ومده بدد تدسط 

. سرانجام (599, ص. 7380رشک, )بی منسدخ شداستفاده از ون  7304  در سال  تقدیم رسمی شد

مقیاس رستتمی زمان در محاستتبات در د ره د م مجلس شتتدرای ملی، تقدیم هجری برجی به عندان 

شد  س  د لتی پذیرفته  های عربی متدا ل   در مجلس پنجم نام ماه (7389اللهی, وی  &)عابدد 

صدر فلک شده بدد، با نام ماهکه از نام  شد؛ نامهای ی اقتباس  سی جایگزین  سکهایی فار امی ه همان ا

 فرشتگان در تقدیم هخامنشی بدد.

 پژوهش در عمل. 2

 ند  متفا ت هستند: پنجشمار از عنا ین استخراج شده در این گاه

ی مدرد بررسی  جدد دارند. ها   یادبددهایی که در تقدیم رسمی کشدر   در حدزهمناسب  .7

های مختلف   با تأیید شدرای فرهنگ عمدمی کشدر به انها به پیشنهاد سازماین مناسب 

 شدند.طدر رسمی  ارد تقدیم کشدر می
هایی جهانی که به طدر رسمی   با تصدیب مجمع عمدمی ها، یادبددها   بزرگداش مناسب  .2

س  سیا سازمان ملل متحد گذار بینسازمان ملل، یا یکی دیگر از مجامع  المللی در تقدیم 

  شدند. ارد می
ما  .3 هایی نیز غیررستتتمی ا تادهدر د  مدرد ا ل   د م ر ز جااف کامالً  ای مدرد به طدر 

اند، اما گیرند که اگرچه از طرف نهادی به رستتمی  شتتناخته نشتتدهبزرگداشتت  قرار می

صل  هدی  سازمانخ شهادت   ر ای مانند ای دارند. دهندهبخش    های مختلفی که از 
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ها به لحاظ تاریخی متقن اس ، اما سایر وندرگذش  ا لیای دین  جدد دارد   اگرچه یکی 

 شدد. ها پاس داشته میهای مردمی مختلف   چه بسا د ل نیز تدسط گر ه
ها ریشته در های تقدیم به طدر رستمی   غیررستمی، اغلب ونی مناستب نگدییم همهاگر  .4

 های رسمیتاریخی در تقدیمتمام ر یدادهای طبیعی س  که اما دادهای تاریخی دارند. ر ی

 قایع تاریخی زیادی چه در ایران   چه در سایر کشدرهای شدند.   غیررسمی منعکس نمی

هش در این پژ اند. ی تأمین اجتماعی مؤثر بددهگیری   تکدین   اصالح ایدهجهان در شکل

 شفاهی   کتبی استخراجهای از خالل منابع تاریخنگاری   مصاحبهها نترین وبرخی از مهم

این  قایع شتتامل تأستتیس، انحالل   اند. گرفتهشتتان قرار شتتده   در مدخل ر زهای  قد 

 تصدیب قدانین  ها، سالر ز تد ین   ترین یا ا لین اعتصابهای مختلف، مهمادغام سازمان

ین گذاری رفاه   تأمهای مؤثر در تاریخ سیاس طدر برخی از شخصی لدایح مرتبط   همین

 شدد. اجتماعی می
ر یدادهای اجرایی   شتتمار بنا به رستتال  خدد ناظر به وینده استت . بخشتتی از این گاه .5

س  صدرت منظم در د رهگذاریسیا سط مراجع ون به  ساای که تد له یا های زمانی یک 

س . این ر یدادهاششدند، در این گاهماهه برگزار میشش شده ا در طدل که  مار منعکس 

سانی سال شته با ند شده 2های گذ سه ر زه برگزار  سال ر زهای برگزاری اند،یا  شان در 

شده 2079-7398 سالاند   در این گزارش درج  های وینده نیز با همین ندسان زمانی در 

 د. برگزار خداهند ش
های گذشته به صدرت نامنظمی علمی در سالبرخی از ر یدادهای اجرایی، سیاستگذاری، یا 

مدجدد  در زمان نگارش این گزارششتتان در ستتال جاری اند؛ یا تقدیم اجراییبرگزار شتتده

سازماننبدده اس  جدد شان  ها   درگاه اینترنتی. در پیدس  این گزارش، فهرستی از این 

 ها مراجعه کنیم. های وینده به ونزماندارد که در صدرت لز م برای 

سب ی د  مدرد ا ل، درباره صدرت منظمی پیش مییعنی منا ر ر د. اما دهای تقدیمی کار به 

 کرد.متخصصین استفاده میبایس  از نظر کارشناسان   سایر مدارد به اقتضای ماهی  ر یدادها، می

شدرت  سازماندر مدرد این م ستفاده،  ساس تاریخی که منابع مدرد ا شده، لحظات ح صاء  های اح

قدانین   اشتتخاص گرف  یا ضتتر رتی برای مر ر ون  جدد نداشتت ، بایستت  مدرد تدجه قرار میمی

 کردیم:د  دسته از کارشناسان مراجعه حایز اهمی  گریزناپذیر بدد. به همین منظدر به 

های  یژه بخشستتازمان تأمین اجتماعی   بهکه در کارشتتناستتان ستتازمانی، شتتامل افرادی 

صی ون  ص سه عالی فعالی  دارند. این بخشتخ س سان   مدیران مؤ شنا شامل کار صی  ص های تخ

کارشتتناستتان   معا نان الملل ستتازمان تأمین اجتماعی، پژ هش تأمین اجتماعی، ر ابط عمدمی   بین
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فاری، وقای دکتر غوقای دکتر باقری، شدد.   مؤسسه فرهنگی وتیه میاداره کل بددجه   تشکیالت، 

وقای ، انوقای رستتتمی ،وقای دکتر نیکدپدر، وقای دکتر ستتلیمانیه، وقای ابراهیم باقریپدر، وقای علی

 جزء این افراد هستند. رجبیوقای   ممیزی، وقای ضیائی 

های کارشتتتناستتتان   اندیشتتتمندان خارج از ستتتازمان تأمین اجتماعی که به فراخدر حدزه

 اندیشمندان عبارتند از:این شان در این زمینه صاحب نظر   ایده هستند. مطالعاتی

 وقای رضا امیدی -

 وقای یاسر باقری -

 فرخانم زهره سر ش -

 وقای کمال رضدی -

 وقای یاشار دارالشفاء -
 وقای ر زبه وقاجری -

 از بلژیک 7وقای دیک هدتمان -

 از لبنان 2حبیبخانم رانیا ابی -
 از امارات متحده عربی 3وقای دیدید دنگس -

 از هلند 4تدبرگنوقای فرانک  -

 5وقای سمیر ربیعی از الجزایر -

 از ایاالت متحده 1خانم ونجلیکا کاماکد -

 از اند نزی 1وقای پائدلد کریستاند -

 وقای بدستانی -

 زادهخانم ملک -

 امتیمحمدباقر وقای  -

 وقای ورمان ذاکری -

 اشرف فتحیوقای علی _

                                                           
1 https://www.linkedin.com/in/dick-houtman-952a148/ 

2 https://www.linkedin.com/in/rania-abi-habib-96498590/ 

3 https://www.linkedin.com/in/daviddingus/ 

4 https://www.linkedin.com/in/frank-van-tubergen-45513215/ 

5 https://www.linkedin.com/in/samir-rebiai-85983156/ 

6 https://www.linkedin.com/in/anjelica-maria-camacho-57878395/ 

7 https://www.linkedin.com/in/paulus-eko-kristianto-b9931a10a/ 

https://www.linkedin.com/in/dick-houtman-952a148/
https://www.linkedin.com/in/dick-houtman-952a148/
https://www.linkedin.com/in/rania-abi-habib-96498590/
https://www.linkedin.com/in/rania-abi-habib-96498590/
https://www.linkedin.com/in/daviddingus/
https://www.linkedin.com/in/daviddingus/
https://www.linkedin.com/in/frank-van-tubergen-45513215/
https://www.linkedin.com/in/frank-van-tubergen-45513215/
https://www.linkedin.com/in/samir-rebiai-85983156/
https://www.linkedin.com/in/samir-rebiai-85983156/
https://www.linkedin.com/in/anjelica-maria-camacho-57878395/
https://www.linkedin.com/in/anjelica-maria-camacho-57878395/
https://www.linkedin.com/in/paulus-eko-kristianto-b9931a10a/
https://www.linkedin.com/in/paulus-eko-kristianto-b9931a10a/
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 فهرست نهادهای مرتبط در سطح فراملی  .1-2
 آدرس نوع مؤسسه مؤسسه

The Global Index Insurance Facility  رسانخدم https://www.indexinsuranceforum.org/ 

International Association of Economic and Social Councils and 
Similar Institutions 

 /www.aicesis.org گذارسیاس 

Amnesty International  ؟ www.amnesty.org 

Anti-Slavery International  رسانخدم www.antislavery.org  

AVSI Foundation  گذارسیاس www.avsi.org/en 

Feed the Future Innovation Lab for Assets and Market Access, 
University of California 

 /www.basis.ucdavis.edu پژ هشی   علمی

British Occupational Hygiene Society پژ هشی   علمی www.bohs.org/ 

Global Business and Disability Network  گذارسیاس-

 رسانخدم 

www.businessanddisability.org 

Care International  رسانخدم www.care-international.org 

Caritas Internationalis  رسانخدم www.caritas.org/ 

Canadian Centre for Occupational Health and Safety  گذارسیاس-

 رسانخدم 

www.ccohs.ca  

https://www.indexinsuranceforum.org/
http://www.amnesty.org/
http://www.antislavery.org/
http://www.care-international.org/
http://www.ccohs.ca/
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Centre for Disease Control and Prevention پژ هشی   علمی www.cdc.gov  

National Institute for Occupational Safety and Health  پژ هشی   علمی www.cdc.gov/niosh/ 

International Coordination of Young Christian Workers پژ هشی   علمی www.cijoc.org/ 

Center for Migration Studies پژ هشی   علمی www.cmsny.org/ 

Defence for Children  گذارسیاس-

 رسانخدم 

www.defenceforchildren.org 

German Social Accident Insurance ? www.dguv.de/en/index.jsp 

Doctors without Borders/Medecins Sans Frontieres  رسانخدم www.doctorswithoutborders.org 

Disabled Peoples' International ؟ www.dpi.org/ 

European Disability Forum  ؟ www.edf-feph.org 

National Institute for Research and Security  پژ هشی   علمی www.en.inrs.fr/ 

European Network Education and Training in Occupational 
Safety and Health 

 www.enetosh.net رسانخدم 

Institute of Health Carlos III پژ هشی   علمی www.eng.isciii.es 

Korea Occupational Safety and Health Agency  پژ هشی   علمی www.english.kosha.or.kr 

Food and Agriculture Organization  گذارسیاس www.fao.org 

  www.fdif.eu.org/ 
International Federation of Persons with Physical Disability  رسانخدم www.fimitic.org/ 

http://www.cdc.gov/
http://www.dpi.org/
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  www.fmcu-uto.org/ 
 ? www.fordfoundation.org 

 ? www.gatesfoundation.org 

 ? www.ghcorps.org 

Global Health Fellow Program ? www.ghfp.net 
The Global Labor Organization ? www.glabor.org 

Global Applied Disability Research and Information Network on 
Employment and Training 

 www.gladnet.org پژ هشی   علمی

Global Health Hub ? www.globalhealthhub.org 

Health and Safety Executive  گذارسیاس www.hse.gov.uk 

  www.iaamrh.org/ 
International Association For Community Development  گذارسیاس-

 رسانخدم 

www.iacdglobal.org/ 

Welcome to the International Association for Counselling  رسانخدم www.iac-irtac.org/ 
  www.iaevg.org/ 
  www.iali-aiit.org/ 
  www.ichrdd.ca/ 
International Centre for Migration Policy Development پژ هشی   علمی www.icmpd.org/home/ 

International Commission on Occupational Health  گذارسیاس www.icohweb.org/ 

International Committee of the Red Cross  رسانخدم www.icrc.org/ 

http://www.icrc.org/


 

12 
 

International Council on Social Welfare  گذارسیاس-

 رسانخدم 

www.icsw.org/ 

  www.icva.ch/ 
International Federation on Aging  گذارسیاس www.ifa-fiv.org/ 
International Federation of Hard of Hearing People  رسانخدم www.ifhoh.org/ 
  www.ifsw.org/ 
International Labor Organization  گذارسیاس www.ilo.org 

Child Labour Platform  گذارسیاس www.ilo.org/ipec/Action/CSR/clp/lang--
en/index.htm 

International Occupational Safety and Health Knowledge 
Network  

 www.ilo.org/safework/cis/lang--en/index.htm گذارسیاس 

The international network of people with intellectual disabilities 
and their families 

 www.inclusion-international.org/ 

international Organisation of Employers  گذارسیاس www.ioe-emp.org/en/ 

International Organization for Migration  گذارسیاس www.iom.int 

Institution of Occupational Safety and Health  گذارسیاس-

 رسانخدم 

www.iosh.co.uk/ 

International Organization for Standardization  گذارسیاس www.iso.org 

International Social Security Association  ومدزشی-گذارسیاس www.issa.int/home 

  www.iss-ssi.org 

http://www.ilo.org/
http://www.iso.org/
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International training centre of the International Labour 
Organization 

 www.itcilo.org/en ومدزشی-گذارسیاس 

  www.iuatld.org/ 
International Work Group for Indigenous Affairs  گذارسیاس www.iwgia.org 

Japan Industrial Safety and Health Association  پژ هشی   علمی www.jisha.or.jp 

  www.media.ifrc.org/ifrc 

National Institute for Occupational Health (NIOH)  پژ هشی   علمی www.nioh.ac.za/  

United Nations Human Rights Council  گذارسیاس www.ohchr.org 

World Organization Against Torture ؟ www.omct.org/ 
Population Services International  علمی-گذارسیاس www.psi.org 

  www.rehab-international.org/ 
  www.savethechildren.net/ 
  www.solidar.org/ 
  www.survival.org.uk/ 
Terre des Hommes International Federation  رسانخدم www.terredeshommes.org/ 
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria  رسانخدم www.theglobalfund.org 

ThinkWell Global  علمی-گذارسیاس www.thinkwell.global 

Finnish Institute of Occupational Health پژ هشی   علمی www.ttl.fi  

http://www.nioh.ac.za/
http://www.ohchr.org/
http://www.ttl.fi/
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universal health coverage  گذارسیاس www.uhc2030.org/ 

United Nations  گذارسیاس-

 رسانخدم 

www.un.org/ 

United Nations Development Programme  گذارسیاس www.undp.org/ 

The United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization 

-گذارسیاس 

 رسانخدم 

www.unesco.org 

United Nations Economic and Social Commission for Western 
Asia 

 /www.unescwa.org گذارسیاس 

United Nations Human Settlements Programme   گذارسیاس www.unhabitat.org 

The United Nations Children's Fund  گذارسیاس-

 رسانخدم 

www.unicef.org/ 

United Nations International Strategy for Disaster Reduction  گذارسیاس www.unisdr.org/ 

US agency for international development  رسانخدم www.usaid.gov 

The World Association for Psychosocial Rehabilitation  گذارسیاس www.wapr.org 

World Federation of the Deaf  گذارسیاس-

 رسانخدم 

www.wfdeaf.org 

World Federation for Mental Health  گذارسیاس www.wfmh.global/ 
World Federation of United Nations Associations  گذارسیاس www.wfuna.org/ 

http://www.uhc2030.org/
http://www.un.org/
http://www.undp.org/
http://unescwa.org/
http://www.unicef.org/
http://www.unisdr.org/
http://www.usaid.gov/


 

15 
 

World Health Organization   گذارسیاس-

 رسانخدم 

www.who.int 

  www.wilpf.int.ch/ 
  www.wma.net/ 
  www.womenalliance.com/ 
Workability International  رسانخدم www.workability-international.org/ 
World Bank  گذارسیاس-

 رسانخدم 

www.worldbank.org 

World Leisure Organization  علمی-گذارسیاس www.worldleisure.org/ 
World Skills International  رسانخدم-

 ومدزشی

www.worldskills.org/ 

World Vision International  رسانخدم www.wvi.org/ 
Zonta International  گذارسیاس-

 رسانخدم 

www.zonta.org/ 

Human Right watch ؟ www.hrw.org 

Norwegian Refugee Council  رسانخدم www.nrc.no 

Refugees International  رسانخدم www.refugeesinternational.org 

http://www.hrw.org/
http://www.nrc.no/
http://www.refugeesinternational.org/
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United Nations Watch  گذارسیاس-

 رسانخدم 

www.unwatch.org 

Middle East and North Africa Social Policy Network  گذارسیاس www.menasp.com 

Dynamics of Inequality Across the Life-course (DIAL) پژ هشی   علمی www.dynamicsofinequality.org 

IZA (institute of labor economics) پژ هشی   علمی www.iza.org 

KIEL INSTITUTE FOR THE WORLD ECONOMY پژ هشی   علمی www.ifw-kiel.de 

 
 

  

http://www.unwatch.org/
http://www.iza.org/
http://www.ifw-kiel.de/
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 شماریفهرست تفصیلی گاه. 4

بخش اصلی ( 7شدد: عندان فرعی ارائه میچهار شاکله اصلی این گزارش در در این بخش به 

های تابعه ون، سازمان، ر زهای جهانی مصدب سازمان ملل   های تاریخیکه شامل مناسب 

سمی ایران سب  ر زهای ملی مندرج در تقدیم ر ( 2س ؛ ر  های اجرایی   علمی پیش  منا

صی ختم نمیبازه شخ ساالنه که معمدالً به ر ز م سازمانی در تقدیم   یکشدند   های مهم 

ند. بازه یا تجربی دار مانی عرفی  که ر ز  قد  ون( 3ی ز تاریخی  یدادهای مهم  قاً ها دقر  ی

( زادر ز یا ستتتالگرد 4کاهد؛   ها نمیمشتتتخص نیستتت  اما این نکته چیزی از اهمی  ون

 س .ی کارفرماها به عهدها لدی  ون که تشخیص اهمی  یادرگذش  اشخاص کلیدی 
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 شمار. بخش اصلی گاه4-3
تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

در این سال به دلیل باقی ماندن قوای بیگانه  1291های سراسری در ایران در وقوع یکی از اولین اعتصاب تاریخی   فروردین 1

در خاک ایران، و به دعوت علما روز اول 

 فروردین عزای ملی اعالم شده بود.

 ب

به دستور سید ی بلدیه در تهران و دیگر شهرها اعالم تشکیل اداره تاریخی   فروردین 1

 1311وزیر در ضیاءالدین طباطبایی نخست

الوزرا اداره بلدیه را از حالت انجمن رئیس

شهری خارج کرد و شهرداری وابسته به دولت 

شد و ریاست این تشکیالت زیر نظر ریاست 

 وزرا قرار گرفت.

 ب

   1311آغاز به کار نخستین صندوق تامین اجتماعی در ایران  تاریخی   فروردین 1
 لفا

تشکیل صندوق ذخیره و صندوق احتیاط اعضای شرکت سهامی  تاریخی   فروردین 1

 1317های تابعه در سال مرکزی و شرکت

  
 ب

روزهای جهانی  مارس 21 فروردین 1

 مصوب

 UNAIDS  International Day for the -روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی 
Elimination of Racial 
Discrimination  

 لفا

روزهای جهانی  مارس 21 فروردین 1

 مصوب

  UN  World Down Syndrome Day -روز جهانی سندرم داون 
 لفا
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

روزهای جهانی  مارس 21 فروردین 1

 مصوب

 تا 21آغاز هفته جهانی همبستگی با مبارزین علیه تبعیض نژادی 

 مارس 27

Week of Solidarity with the 
Peoples Struggling against 
Racism and Racial Discrimination 
21–27 March 

 لفا

ی مدونی از مقررات کد ناپلئون مجموعه 1814قوانین ناپلئون در سال  مشهور به فرانسه انتشار قوانین مدنی تاریخی مارس 21 فروردین 1

را  فرانسه حقوق مدنی یپایهقانونی است که 

 دهد.تشکیل می

 لفا

روزهای جهانی  مارس 22 فروردین 2

 مصوب

  UN World Water Day -روز جهانی آب 
 لفا

، مذهبیون تهران علیه حق رأی زنان تظاهرات 1963مارس  22در  تاریخی مارس 22 فروردین 2

 کنندمی

  
 ب

ماه به علت اعتصاب سراسری  2مدت اعالم حکومت نظامی به  تاریخی   فروردین ۳

 1331کارگران بنادر و نفت 

  
 ب

روزهای جهانی  مارس 24 فروردین 4

 مصوب

 WHO  World Tuberculosis Day -روز جهانی سل 
 ب

روزهای جهانی  مارس 24 فروردین 4

 مصوب

المللی حق بر صحت و درستی درباره نقض فاحش حقوق روز بین

 بشر و منزلت قربانیان 

International Day for the Right to 
the Truth concerning Gross 
Human Rights Violations and for 
the Dignity of Victims  

 ب
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

روزهای جهانی  مارس 25 فروردین 5

 مصوب

المللی یادبود قربانیان بردگی و تجارت برده ار آن سوی روز بین

 اقیانوس اطلس 

International Day of 
Remembrance of the Victims of 
Slavery and the Transatlantic 
Slave Trade 

 ب

هزار کارگر  511، 1352با اجرای الیحه جدید سهیم کردن در سال  تاریخی   فروردین ۶

 در صنایع و کارگاه ها سهیم می شوند.

  
 ب

عنوان شرکت ها به در اداره ثبت شرکت 1365شستا در سال  تاریخی   فروردین ۶

 سهامی خاص به ثبت رسید.

گذاری تأمین اجتماعی تأسیس شرکت سرمایه

به تصویب شورای اقتصاد  1364در تیر ماه 

 رسید.

 لفا

   نویسیروز امید و شادباش روزهای رسمی   فروردین ۶
 ب

 ب   1358تأسیس اتحاد ملی زنان در سال  تاریخی   فروردین 8

 ب   1325شورای عالی اقتصاد در تشکیل  تاریخی   فروردین 9

انتشار نخستین شماره روزنامه ظفر ارگان شورای متحده مرکزی  تاریخی   فروردین 9

1331 

  
 ب

کارگر ایرانی از ژاپن به علت اقامت  1511آغاز دستگیری و اخراج  تاریخی   فروردین 9

 1375غیرمجاز در سال 

  
 ب
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

کارگر ذوب آهن اصفهان در اثر سقوط اتوبوس در  28کشته شدن  تاریخی   فروردین 11

 1352سال 

  
 ب

روزهای جهانی  آوریل 2 فروردین 1۳

 مصوب

 UN  World Autism Awareness Day -روز جهانی آگاهی از اوتیسم 
 لفا

 ب   1342سهیم کردن کارگران اتوبوسرانی در منافع شرکت در سال  تاریخی   فروردین 14

 ب   1325تأسیس شورای صنعتی ایران  تاریخی   فروردین 15

شهر در پانزدهم فروردین سال بوس اسالماعتراض رانندگان مینی تاریخی   فروردین 15

، این اولین گزارش رسمی از یک اعترض کارگری جدی پس 1374

 از پایان جنگ تحمیلی است.

 شاناعتراض رانندگان به وضعیت دستمزدهای

نقلیه عمومی برای رفتن  بود. اما فقدان وسیله

ای از مردم به سر کار موجب اعتراض عده

شهر جنوب غرب تهران، در اکبرآباد و اسالم

های موجود درباره کمبود شد و نارضایتی

درصدی کرایه حمل و  31بنزین و افزایش 

نقل باعث شد طی چند ساعت تظاهرات 

بزرگی با حضور تعداد زیادی از شهروندان به 

 پا شود.

 فلا
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

ماه گذشته مانع  9پنج هزار کارگر به علت عدم دریافت حقوق در  تاریخی   فروردین 1۶

 1358سال  -خروج کارکنان سازمان برنامه شدند 

  

 ب

ت تحت ریاس« هیئت تهیه نقشه اصالحی و عمرانی کشور»تشکیل  تاریخی   فروردین  11

 1325وزیر دارایی در سال 

  
 ب

آموزی در سال آغاز اعزام کارگران ایرانی به آلمان برای مهارت تاریخی   فروردین 11

1349 

  
 ب

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  تاریخی   فروردین 11

اسالمی ایران در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین 

 مجلس شورای اسالمی تصویب شد. 1379ماه 

  

 لفا

روزهای جهانی  آوریل 6 فروردین 11

 مصوب

 UN  International Day of Sport for -روز جهانی ورزش برای صلح و توسعه 
Development and Peace ب 

نامه دبیر سندیکا به رییس شرکت نفت برای از بین بردن تبعیض  تاریخی   فروردین 18

 1358میان کارگران و کارمندان شرکت نفت 

  
 ب
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

روزهای جهانی  آوریل 7 فروردین  18

 مصوب

 WHO  World Health Day-روز جهانی بهداشت 
 لفا

 ب شعبان 3مصادف با  روز پاسدار روزهای رسمی   فروردین 19

مؤسسه خدمات بهداشتی، درمانی میالد سالمت تهران در سال  تاریخی   فروردین 22

 تأسیس شد. 1381

  
 لفا

 ب شعبان 4مصادف با  روز جانباز رسمیروزهای    فروردین 22

نخستین قانون حمایت اجتماعی اجباری در فرانسه  1898در سال  تاریخی آوریل 9 فروردین 22

 تصویب شد. این قانون به بیمه در قبال حوادث کار محدود بود.

  
 ب

   1354انتخاب ایران به سمت ریاست کنفرانس کار آسیا در سال  تاریخی   فروردین 21
 ب

 ب   1358در سال  بنیاد مسکن انقالب اسالمی تأسیس تاریخی   فروردین 21

را به منظور  111امام خمینی حساب شماره   111روز افتتاح حساب شماره سال تاریخی   فروردین 21

 سازی برای مستضعفان افتتاح کردند.خانه
 ب

22 

 فروردین

مجلس شورای  1344فروردین  22قانون تشکیل خانه انصاف در  تاریخی  

 ملی تصویب شد.

  
 لفا

2۳ 

 فروردین

، فرمان نانت مبنی بر آزادی مذهب در فرانسه 1598آوریل  12در  تاریخی آوریل 12

 امضاء شد

  
 ب
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

21 

 فروردین

، تجمع سکوت معلمان در شهرهای 1394فروردین  27شنبه در پنج تاریخی  

 بزرگ برگزار شد. 

درصدی دستمزد  31افزایش معلمان خواستار 

درصدی بودجه  22العاده شغل، افزایش و فوق

و  94آموزش و پرورش در الیحه بودجه 

هزار میلیاردی  5برطرف شدن کسری بودجه 

قانون  68ماده  5خانه، اجرای بند این وزارت

خدمات کشوری، انتخاب مشاوران وزیر 

آموزش و پروش از میان معلمان مقاطع سه 

اض به تصویب و اجرای طرح گانه، اعتر

بندی معلمان و صیانت حقوقی و قضایی رتبه

سازی از شخصیت معلم، توقف خصوصی

مدارس و محفوظ ماندن فرصت استفاده از 

تحصیل رایگان به عنوان یک حق شهروندی 

 شدند.

 لفا
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

28 

 فروردین

   1373برگزاری اولین کنفرانس ملی کار در سال  تاریخی  

 ب

28 

 فروردین

تأسیس  1381المللی تأمین اجتماعی در سال شرکت بازرگانی بین تاریخی  

 شد

  
 لفا

29 

 فروردین

، هزاران بازنشسته صنعت فوالد کشور 1395فروردین  31و 29در  تاریخی  

در مقابل مجلس تجمع کردند. موضوع اصلی اعتراض پرداخت به 

 موقع مستمری است.

  

 لفا

29 

 فررودین

   1961برگزاری نخستین کنفرانس عدم تعهد در بلگراد در  تاریخی آوریل 18
 ب

تأسیس  1378گذاری صدر تأمین در سال هلدینگ شرکت سرمایه تاریخی   فروردین ۳2

 شد.

  
 ب
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

اساسنامه سازمان  1388فروردین  31هیئت وزیران در جلسه مورخ  تاریخی   فروردین ۳2

 تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را تصویب نمود.

  
 ب

1 

 اردیبهشت

. در این قانون 1287تصویب قانون وظایف در مجلس اول در سال  تاریخی  

مستمری بازماندگان ارباب »مسائلی در مورد حقوق بازنشستگی، و 

بحث شده است. تا پیش از این زمان، « حقوقی دیوانی از هر قبیل

دولت در قبال کهولت و ازکارافتادگی ناشی از آن، و همچنین در 

 قبال وراث متوفی مسئولیتی بر عهده نداشت.

برای این منظور تأسیس شورایی به نام 

 بینی شده است. شورای دولتی پیش

وظبفه، مرسومی بود که به بازماندگان ارباب 

 شد.حقوق دیوانی از هر قبیل داده می

 ب

1 

 اردیبهشت

 شعبان میالد مهدی موعود 15به مناسب  روز جهانی مستضعفان ؟  

 ب

2 

 اردیبهشت

   1359در سال  انقالب فرهنگی اعالم تاریخی  
 ب

2 

 اردیبهشت

روزهای جهانی  آوریل 22

 مصوب

 International Mother Earth Day المللی زمین روز بین
 ب

2 

 اردیبهشت

های در قانون دارایی فرانسه، برای اولین بار کمک 1915در سال  تاریخی آوریل 22

 بینی شد.صندوق بیمه بیکاری پیشاقتصادی دولت برای 

  
 لفا
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

۳ 

 اردیبهشت

آغاز تحصن هشت روزه تجار تهران در حرم عبدالعظیم در اعتراض  تاریخی  

 1284های گمرکی در سال به تعرفه

این اتفاق در دوران مظفرالدین شاه و در 

آستانه سفر او به اروپا روی داد و تشکیل 

ن از اولیمجلس نظارتی بازرگانان بر گمرکات، 

 های صنفی، از نتایج آن بود.اتحادیه

 لفا

۳ 

 اردیبهشت

   روز بزرگداشت شیخ بهایی؛ روز ملی کارآفرینی روزهای رسمی  
 ب

۳ 

 اردیبهشت

روزهای جهانی  آوریل 23

 مصوب

 UNESCO World Book and Copyright Day -روز جهانی کتاب و حق مؤلف 
 ب

4 

 اردیبهشت

توسط  بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران صدور فرمان تاریخی  

 1368در سال  امام خمینی

  
 ب

4 

 اردیبهشت

العالج فاقد تصویب قانون بیمه انفرادی بیماران دیابتی و صعب تاریخی  

 پوشش بیمه درمانی پایه

  
 ب

4 

 اردیبهشت

روزهای جهانی  آوریل 24

 مصوب

 World Immunization Week آوریل 31تا  24 -سازی آغاز هفته جهانی مصون
[WHO] 24–30 April لفا 

4 

 اردیبهشت

 24 -واکسن ب.ث. ژ با هدف جلوگیری از بیماری سل کشف شد  تاریخی آوریل 24

 1927آوریل 

  
 ب
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

5 

 اردیبهشت

روزهای جهانی  آوریل 25

 مصوب

 WHO  World Malaria Day-روز جهانی ماالریا 
 ب

5 

 اردیبهشت

   کار و کارگر آغاز هفته ؟  
 لفا

۶ 

 اردیبهشت

   1374سال سابقه در سال  25تصویب بازنشستگی زنان کارگر با  تاریخی  
 ب

۶ 

 اردیبهشت

پیشنهاد تشکیل کمیته صیانت از آراء )برای انتخابات دوره دهم  تاریخی  

و مهدی کروبی در  میرحسین موسوی ریاست جمهوری( از سوی

 1388سال 

  

 ب

۶ 

 اردیبهشت

 منحل شد. 1357بهمن  22این سازمان در  تأسیس شد. 1326سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی در سال  تاریخی  
 لفا

1 

 اردیبهشت

   روز ایمنی حمل و نقل روزهای رسمی  
 لفا

1 

 اردیبهشت

قانون بیمه مشتمل بر سی و شش ماده در جلسه هفتم اردیبهشت  تاریخی  

 ملی رسید.به تصویب مجلس شورای  1316ماه 

  
 لفا
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

8 

 اردیبهشت

( 1348با الحاق چهار ماده به قانون بیمه روستاییان )مصوب سال  تاریخی  

کارگران مزدبگیر مشاغل کشاورزی نیز تحت پوشش این قانون قرار 

 گرفتند.

  

 لفا

8 

 اردیبهشت

روزهای جهانی  آوریل 28

 مصوب

 UN World Day for Safety and Health -روز جهانی ایمنی و سالمت کار 
at Work لفا 

9 

 اردیبهشت

روزهای جهانی  آوریل 29

 مصوب

کنوانسیون  1997آوریل  29در روز  روز جهانی یادبود قربانیان سالح شیمیایی

های شیمیایی به طور رسمی الزم االجرا سالح

 شد

 ب

9 

 اردیبهشت

   روز شوراها روزهای رسمی  
 لفا

12 

 اردیبهشت

گران غیردولتی در مورد اکشن پلن جهانی نشست مشورتی کنش اجرایی مناسبت آوریل 31

 برای زندگی سالم و مرفه در نیویورک

Non-state actor consultation on 
the Global Action Plan for 
Healthy Lives and Well-being 

 لفا

11 

 اردیبهشت

 های کارگران وی مرکزی اتحادیهتشکیل شورای متحده تاریخی  

 1323کشان ایران در سال زحمت

  
 ب

11 

 اردیبهشت

اولین گزارش از بزرگداشت روز جهانی کارگر توسط کارگران ایرانی  تاریخی  

 در باکو 

  
 لفا



 

31 
 

تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

11 

 اردیبهشت

یازده هزار کارگر صنعت نفت برای دستمزد بیشتر،  1318در سال  تاریخی  

خانه سازمانی هشت ساعت کار، مرخصی ساالنه با استفاده از حقوق، 

و رسمیت یافتن اتحادیه اعتصاب کردند. دراین اعتصاب پانصدنفر 

 دستگیر شدند.

  

 ب

11 

 اردیبهشت

در عمارت خیریه تبریز با  1299گرامیداشت روز کارگر در سال  تاریخی  

شرکت شیخ محمد خیابانی و تجلیل از باسکرویل، معلم آمریکایی 

مان انقالب مشروطه به که در جریان جنگ مقاومت تبریز در ز

 شهادت رسیده بود.

  

 ب

11 

 اردیبهشت

در جریان تدارک مراسمی برای روز  1381اردیبهشت  11در تاریخ  تاریخی  

ای از فعاالن کارگری در تهران، صدها تن جهانی کارگر از سوی عده

خواهان رفعِ ممنوعیت از »دارند که ای اعالم میدر قالب قطعنامه

ی روشن و درخشان چندین ساله از سندیکاهایی که سابقهفعالیت 

مبارزاتت صنفی و دفاع از حقوق کارگران را داشته و به صورت 

 هستند.« اندغیرقانونی از فعالیت منع گردیده

  

 ب
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

11 

 اردیبهشت

روزهای جهانی  می 1

 مصوب

به یادبود به خون کشیده شدن اعتصاب   روز جهانی کارگر

 1886کارگران آمریکایی در شیکاگو در سال 
 لفا

11 

 اردیبهشت

در حمله پلیس به تجمع کارگران در کرمانشاه به مناسبت روز  تاریخی  

 1325نفر زخمی شدند؛ در سال  121نفر کشته و  14جهانی کارگر 

 ترین روزهای کارگر در ایراناز خونین -

  

 ب

12 

 اردیبهشت

به مناسبت شهادت دکتر ابوالحسن خانعلی به  روز معلم  روزهای رسمی  

ضرب گلوله، در تجمع معلمان در برابر مجلس 

 1341شورای ملی در سال 

 ب

12 

 اردیبهشت

این کشور را  های کارگریاتحادیه فعالیت آلمان صدر اعظم هیتلر تاریخی می 2

 1933سال  -غیرقانونی اعالم کرد 

  
 لفا

12 

 اردیبهشت

 تهران در سال در زبانفارسی ینخستین نشریه کاغذ اخبار، انتشار تاریخی  

1217 

  
 ب

12 

 اردیبهشت

در  توسط میرزارضا کرمانی قتل ناصرالدین شاه قاجار تاریخی  

 1275در سال  عبدالعظیمشاه حرم

  
 ب
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

 1۳ 

 اردیبهشت 

از کارافتادگی و وظیفه  تصویب تشکیل صندوق تأمین معذوریت تاریخی  

 1368وزارت جهاد سازندگی و شورای آن در سال 

  
 ب

1۳ 

 اردیبهشت

روزهای جهانی  می 3

 مصوب

 UNESCO World Press Freedom Day -روز جهانی آزادی مطبوعات 
ها پیش روز اول ماه مه در فرانسه از سال

آزادی مطبوعات بوده است و این مناسبت  روز

 شده است.به تدریج جهانی 

 لفا

14 

 اردیبهشت

تجدید نظر و تصویب متمم قانون وظایف در مجلس شورای ملی و  تاریخی  

یافته دولت از کارکنان دولتی، شامل بازنشستگی، حمایت سازمان

 و در طول مجلس دوم 1289بیماری و فوت در سال 

  

 ب

14 

 اردیبهشت

در پاریس فعالیت  1919می  5ها در المللی صلیب سرخاتحادیه بین تاریخی می 5

 خود را آغاز کرد. 

این اتحادیه برای آن به وجود آمد تا کار 

 ب ها را در زمان صلح سامان دهد.صلیب سرخ

15 

 اردیبهشت

در  1393اردیبهشت  15شروع طرح تحول سالمت در  تاریخی  

 های دولتی کشوربیمارستان

  
 لفا

15 

 اردیبهشت

روزهای جهانی  می 5

 مصوب

به علت همزمانی این روز با وسط فصل بهار،  غیررسمی -روز جهانی ماما 

فصل زایش طبیعت، این روز به نام روز ماما 

 است.گذاری شدهنام

 ب
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

15 

 اردیبهشت

اعتصاب موفق کارگران نساجی اصفهان در اعتراض به شرایط کار در  تاریخی  

 1311سال 

های موفق اعتصاب از اولین اعتصاباین 

 کارگری در ایران بود
 ب

15 

 اردیبهشت

های اجتماعی روستاییان به تصویب مجلس شورای ملی قانون بیمه تاریخی  

 رسید.

  
 لفا

1۶ 

 اردیبهشت

روزهای جهانی  می 6

 مصوب

 می 12تا  6 -ها آغاز هفته جهانی امنیت راه

 شود.داشته میاین هفته هر دو سال یک بار گرامی 

UN Global Road Safety Week 
[WHO] 6-12 May 2019 
(biennially) 

 ب

1۶ 

 اردیبهشت

به تصویب  1383قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در سال  تاریخی  

 مجلس شورای اسالمی رسید.

  
 ب

18 

 اردیبهشت

 شهریقانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین  تاریخی  

 تصویب شد. 1379در سال 

  
 ب

18 

 اردیبهشت

   العالجهای خاص و صعبروز بیماری روزهای رسمی می 8
 لفا

18 

 اردیبهشت

   روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر ؟ می 8
 لفا

22 

 اردیبهشت

این اعالمیه پس از نشست مجمع عمومی  اعالمیه فیالدلفیا صادر شد. 1944می  11در  تاریخی می 11

المللی کار صادر شد و یکی از سازمان بین
 لفا
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

المللی برای توسعه های بینترین تالشمهم

 رود.تأمین اجتماعی در جهان به شمار می

22 

 اردیبهشت

پس از سقوط آپارتاید در سال  آغاز ریاست جمهوری نلسون ماندال تاریخی می 11

1994 

  
 ب

21 

 اردیبهشت 

های اجتماعی روستاییان توسط وزارت تصویب تأسیس سازمان بیمه تاریخی  

اصالحات ارضی و تعاون روستایی در مجلس شورای ملی در سال 

1348 

و یک  1349اردیبهشت  8این قانون در 

 ب مورد تجدید نظر قرار گرفت. 1351خرداد 

21 

 اردیبهشت

توسط مجلس  1383جامع رفاه در سال  تصویب قانون ساختار نظام تاریخی  

 شورای اسالمی

این قانون و در راستای تحقق  11ماده مطابق 

نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای 

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی  این قانون،

 گردد.تشکیل می

 لفا

21 

 اردیبهشت

 53 اعالم دستگیری اعضای فعال حزب کمونیست ایران )معروف به تاریخی  

 1316نفر( در سال 

  
 ب

21 

 اردیبهشت

وزیر مصدق کلیه شاه با فشار نخست 1332در این روز در سال  تاریخی  

 امالک پهلوی را به دولت واگذار کرد.

  
 ب
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

21 

 اردیبهشت

تأسیس شورای عالی ورزش و تفریحات سالم کارگران در سال  تاریخی  

1351 

  
 ب

21 

 اردیبهشت

به  1339های اجتماعی کارگران در اردیبهشت ماه بیمهقانون  تاریخی  

 کمیسیون مشترک کار مجلسین رسید.تصویب 

 ی لوایحشدهو اصالح یافتهاین الیحه توسعه

 است. 1334و  1331قانونی سال 
 لفا

2۳ 

 اردیبهشت

   1358لغو قرارداد کاپیتوالسیون در سال  تاریخی  
 ب

2۳ 

 اردیبهشت

مؤسسه خدمات بهداشتی و درمانی میالد سالمت تهران )بیمارستان  تاریخی  

 1379اردیبهشت  23ی روز خوابی( به استناد مصوبههزار تخت

 اجتماعی تشکیل شد. شورای عالی تأمین

در  1381فروردین  21این بیمارستان در 

ها و مؤسسات غیرتجاری اداره ثبت شرکت

یبهشت ارد 11تهران به ثبت رسید و از تاریخ 

 آغاز به کار کرد.  1381

 لفا

2۳ 

 اردیبهشت

 Committee on the Rights of the می در ژنو 31تا  13 -نشست کمیسیون حقوق کودک ملل متحد  مناسبت اجرایی می 13
Child, Eighty-first session لفا 

2۳ 

 اردیبهشت

بعد از تشکیل مجمع عمومی اتجادیه های امکان برای اولین بار  تاریخی  

 1368انقالب 

  
 ب

24 

 اردیبهشت

   1346ایران ناسیونال در سال  افتتاح نخستین کارخانه خودروسازی تاریخی  
 ب
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

25 

 اردیبهشت

روزهای جهانی  می 15

 مصوب

 UN International Day of Families -روز جهانی خانواده 
 ب

25 

 اردیبهشت

کارگران به وضع قوانین و هیأت اعزامی کنفدراسیون جهانی آزاد  تاریخی  

 1331 -کند روابط اجتماعی و کارکری در ایران رسیدگی می

  
 ب

2۶ 

 اردیبهشت

تا  16 -نهاد ملل متحد های مردمای کمیسون سازماننشست دوره مناسبت اجرایی می 16

 می در نیویورک 24

Committee on Non-
Governmental Organizations, 
Resumed session 

 لفا

21 

 اردیبهشت

می  18و  17 -کنفرانس تغییرات و روندها در اقتصاد کالن بازار کار  مناسبت علمی می 17

 در استکهلم

New Developments in the 

Macroeconomics of Labor 

Markets 2019 

17 - 18 May 2019 - Stockholm 

 ب

21 

 اردیبهشت

را در  تبعیض نژادی قانون آمریکا دیوان عالی 1954در سال  تاریخی می 17

 های این کشور لغو کرد.مدرسه

  
 ب

21 

 اردیبهشت

تشکیل سمینار بررسی مساپل و مشکالت کارگری با حضور  تاریخی  

 وزیر موسوینخست

  
 ب

28 

 اردیبهشت

    1367تصویب قانون بازنشستگی قبل از موعد کارگران در سال  تاریخی  
 لفا
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

28 

 اردیبهشت

شدگان تأمین اجتماعی در قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه تاریخی  

 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. 1367سال 

  
 ب

28 

 اردیبهشت

خانه جدیدالتأسیس رفاه و تأمین اجتماعی در ساختار کالن وزارت تاریخی  

 ریزی رسید. به تأیید سازمان مدیریت و برنامه 1384اردیبهشت 

  
 ب

28 

 اردیبهشت 

   1325تصویب قانون موقت کار در هیئت وزیران در سال  تاریخی  
 لفا

28 

 اردیهشت

به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید وزارت بازرگانی و پیشه و هنر،  تاریخی  

تصویب و به طور آزمایشی  1325اردیهشت  28طرح قانون کار در 

 شود.به موقع اجرا گذاشته می

  

 لفا

29 

 اردیبهشت

در خصوص تساوی رفتار بین کارگران داخلی  19نامه شماره مقاوله تاریخی می 19

و خارجی در مورد جبران خسارات حوادث ناشی از کار در کنفرانس 

 المللی کار تصویب شد.عمومی سازمان بین

قانون اجازه الحاق دولت ایران به این 

به تصویب  1351بهمن  26نامه در مقاوله

 شورای ملی رسید.مجلس 

 لفا

۳2 

 اردیبهشت

می در  28تا  21 -نشست مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت  مناسبت اجرایی می 21

 ژنو

 WHO, World Health Assembly, 
Seventy-second session لفا 

۳1 

 اردیبهشت

   روز اهدای عضو روزهای رسمی  
 لفا
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۳1 

 اردیبهشت

روزهای جهانی  می 21

 مصوب

 World Day for Cultural Diversity گو و توسعهوجهانی تنوع فرهنگی برای گفتروز 
for Dialogue and Development ب 

تصویب قانون تشکیل ایاالت و والیات و دستورالعمل حکام و  تاریخی   خرداد 1

  1286های ایالتی و والیتی در خرداد انجمن

 تأمینیدر این قانون چند بند به امور رفاهی و 

اختصاص دارد؛ مانند پذیرفتن مرضای فقرا در 

های متفرقه، اداره داراالیتام و خانهمریض

 تأسیس دارالعجزه

 لفا

در بخشی از این ابالغیه آمده است: وجوه  1384قانون اساسی در اول خرداد  44های کلی اصل ابالغ سیاست تاریخی   خرداد 1

دولتی به حاصل از واگذاری سهام بنگاههای 

داری کل کشور واریز حساب خاصی نزد خزانه

های مصوب ها و بودجهو درقالب برنامه

 شود:ترتیب زیر مصرف میبه

های ایجاد خوداتکایی برای خانواده -2-1

 مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی

از درآمدهای حاصل از  31۳اختصاص  -2-2

 منظورواگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به 

 فقرزدایی

 لفا
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   سازی مصرفروز بهینه روزهای رسمی   خرداد 1

 ب

ایاالت متحده آمریکا در سال  دستبه ایران آغاز تحریم اقتصادی تاریخی   خرداد 1

1359 

  
 ب

 16th Annual Migration Meeting می در ایرلند 24و  23 -شانزدهمین نشست ساالنه مهاجرت  مناسبت علمی می 23 خرداد 2

23.05.2019 & 24.05.2019 

UCD Geary Institute for Public 

Policy, Ireland  

 لفا

در مجلس  1339قانون تأسیس سازمان نظام پزشکی در سال  تاریخی   خرداد ۳

 شورای ملی تصویب شد. 

  
 ب

امضای اولین قرارداد سهیم کردن کارگران در سود کارخانه در سال  تاریخی   خرداد 4

1342 

  
 لفا

های دولتی در صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شرکت تاریخی   خرداد 5

 تأسیس شد. 1352سال 

این صندوق وایسته به سازمان امور اداری و 

 استخدامی کشور بود. 
 ب
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این قانون بخشی از مقررارت استخدامی 

های دولتی بود که در آن تاریخ تصویب شرکت

 شد.

به  1363اساسنامه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در سال  تاریخی   خرداد 5

 تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.

  
 ب

   روز حمایت از خانواده زندانیان  روزهای رسمی   خرداد 5
 لفا

 لفا   در مجلس شورای ملی  1353کشاورزی در سال  کار تصویب قانون تاریخی   خرداد 1

 لفا   1359اولین دوره مجلس پس از انقالب در سال تشکیل  تاریخی   خرداد 1

روزهای جهانی  می  28 خرداد 1

 مصوب

   روز جهانی بهداشت قاعدگی
 ب

 ب   1359مجلس شورای اسالمی در سال  یافتتاح اولین دوره تاریخی   خرداد 1

در  1354خرداد  8اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری در  تاریخی   خرداد 8

 های پارلمانی مجلسین تصویب شد.کمیسیون

اصالحی قانون  71این سازمان بر اساس ماده 

 ای وابستهاستخدام کشوری به صورت مؤسسه

به سازمان امور اداری و استخدامی کشور 

 تشکیل گردید.

 لفا
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قانون تأسیس دانشگاه تهران به تصویب نمایندگان مجلس شورای  تاریخی   خرداد 8

 ملی رسید.

  
 ب

، 1924می  31ای در نامهالمللی صلیب سرخ طی بخشکمیته بین تاریخی می 31 خرداد 9

و های عضتأسیس جمعیت شیر و خورشید را به اطالع کلیه جمعیت

 در سطح جهان رساند.

  

 ب

   1326نامه بنگاه رفاه اجتماعی در سال تصویب اساس تاریخی   خرداد 9
 ب

 روزهای جهانی می 31 خرداد 12

 مصوب

 WHO World No-Tobacco Day-روز جهانی بدون دخانیات 
 لفا

بنا بر پیشنهاد وزارت دارایی  1331خرداد  11هیات وزیران در  تاریخی   خرداد 11

شرکت سهامی بیمه »تصویب کردند که شرکتی ایرانی به نام 

 تاسیس شود.« بازرگانان

  

 لفا

روزهای جهانی  ژوئن 1 خرداد 11

 مصوب

 UN Global Day of Parents -روز جهانی والدین 
 لفا

تصویب تأسیس صندوق بازنشستگی اعضای شرکت سهامی بیمه   تاریخی   خرداد  11

 1317ایران در سال 

  
 ب

به دستور هیأت  1325صندوق توسعه تعاون روستایی در سال  تاریخی   خرداد 11

 وزیران تشکیل شد.

مورد تجدید  1335تیر سال  26این قانون در 

 نظر و اصالح قرار گرفت.
 لفا
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برای  -شمسی  1286 -قمری  1325الثانی ربیع 21قانون بلدیه در  تاریخی   خرداد 11

 حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهرنشین تصویب شد.

در این قانون ریاست بلدیه به عهده رئیس 

انجمن بلدیه بود که از میان اعضای انجمن با 

 شد.اکثریت آرا انتخاب می

در این قانون امور حمایتی و بهداشتی، مانند 

الصحه و حتی تأسیس دارالعجزه و امور حفظ

ی ابنیه متعلق به شهر از حریق به اداره بیمه

 بلدیه واگذار شده بود.

 لفا

 1378گذاری سیمان تأمین در سال هلدینگ شرکت سرمایه تاریخی   خرداد 12

 تأسیس شد.

  
 ب

المللی نگاهداشتِ در مورد استقرار نظام بین 157نامه شماره مقاوله تاریخی ژوئن 2 خرداد 12

حقوق در زمینه تأمین اجتماعی در کنفرانس عمومی سازمان 

 تصویب شد. 1982المللی کار در دوم ژوئن بین

  

 ب

روزهای جهانی  ژوئن 3 خرداد 1۳

 مصوب

 UN  World Bicycle Day -روز جهانی دوچرخه 
 ب

در مورد ایمنی و بهداشت شغلی و محیط  164نامه شماره توصیه تاریخی ژوئن 3 خرداد 1۳

 المللی کار در ژنو تصویب شد.کار در نشست سازمان بین

  
 لفا

ایرانی ی انجمن ملی شدهاین انجمن اصالح تشکیل شد. 1346انجمن ملی حمایت کودکان در سال  تاریخی   خرداد 14

حمایت کودکان است که در بهمن سال 
 لفا
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 تأسیس شده بود. 1331

پیش از آن نیز کمیته ایرانی استمداد ملل به 

نفع کودکان، وابسته به یونیسف در ایران 

 تشکیل شده بود.

روزهای جهانی  ژوئن 4 خرداد 14

 مصوب

 International Day of Innocent گناه قربانی تجاوز و تعرض المللی کودکان بیروز بین
Children Victims of Aggression 

 ب

با سرمایه اولیه وجوهات  1361خرداد در سال  15تأسیس بنیاد  تاریخی   خرداد 15

 شرعیه

این بنیاد با هدف امداد و رسیدگی به 

های معظم شهدا و معلولین انقالب خاناوده

 اسالمی و مستضعفین شکل گرفت.

 ب

روزهای جهانی  ژوئن 5 خرداد 15

 مصوب

  UN  World Environment Day -روز جهانی محیط زیست 
 لفا

مربوط به دستمزد مساوی برای مردان و  111نامه شماره مقاوله تاریخی ژوئن 6 خرداد 15

 زنان کارگر برای کارهای دارای ارزش مساوی در ژنو تصویب شد.

 1351بهمن  26دولت ایران طی تصویب 

 1351اردیبهشت  18مجلس شورای ملی و 

 نامه پیوست.مجلس سنا به این مقاوله

 لفا

در مورد کارهای خانگی در هشتاد و سومین  177نامه شماره مقاوله تاریخی ژوئن 4 خرداد 15

 المللی کار در ژنو تصویب شد.کنفرانس عمومی سازمان بین

  
 لفا
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   تصویب مجلس شورای ملی رسید.قانون نظام صنفی به  تاریخی   خرداد 1۶
 لفا

 -های نابرابری در زندگی روزمره در فنالند برگزاری کنفرانس پویایی مناسبت علمی ژوئن 6 خرداد 1۶

 2119ژوئن  8تا  6

The first mid-term conference of 

the DIAL (Dynamics of 

Inequality Across the Life-

course)  

6th to the 8th of June 2019 - 

University of Turku, Finland 

 لفا

دومین کنفرانش مشترک ایزا و بانک جهانی در مورد مشاغل و  مناسبت علمی ژوئن 6 خرداد 1۶

 واشینگتن - 2119ژوئن  7و  6 -توسعه 

2nd IZA/World Bank/NJD 

Conference on Jobs and 

Development: Improving Jobs 

Outcomes in Developing 

Countries 

06.06.2019 & 07.06.2019 - 

Washington DC, USA  

 ب

، کلیه امور کارگری در 1328طی اصالحات قانون کار در خرداد  تاریخی   خرداد 11

وزارت کار متمرکز شد؛ شورای عالی کار مرکب از نمایندگان دولت، 

کارگران و کارفرمایان تشکیل شد؛ و صندوق تعاون و بیمه کارگران 

 تأسیس گردید. 

این صندوق جایگزین بنگاه رفاه اجتماعی و 

ه ایران های شرکت سهامی بیمبرخی بخش

 شود.می

به  1329خرداد  13اساسنامه این صندوق در 

 رسد.تصویب هیأت وزیران می

 لفا
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روزهای جهانی  ژوئن 7 خرداد 11

 مصوب

  UN  World Food Safety Day -روز جهانی امنیت غذایی 
 لفا

تصویب ناظر بر سازماندهی خدمات کاریابی به  88نامه شماره مقاوله تاریخی ژوئن 7 خرداد 11

 المللی کار رسید.شورای عمومی سازمان بین

  
 لفا

   وقت به تصویب رسید.در مورد کارگران پاره 175نامه شماره مقاوله تاریخی ژوئن 7 خرداد 11
 لفا

المللی کار در ژنو در زاده در کنفرانس بینوزیر کار وقت سرحدی تاریخی   خرداد 18

المللی کار بر استانداردهای بینگفت: تا زمانی که  1363سال 

های الهی تدوین نگردد، هیچ گونه تضمینی برای مبنای ارزش

 ها وجود نخواهد داشت.رعایت آن

  

 ب

مربوط به مهاجرت برای اشتغال در سازمان  97نامه شماره مقاوله تاریخی ژوئن 8 خرداد 18

ها را نآکارگیری المللی کار تصویب شد؛ و شرایط استخدام و بهبین

 دهد.توضیح می

  

 لفا

ناظر بر کار اجباری یا کارناخواسته در نشست  29نامه شماره مقاوله تاریخی ژوئن 11 خرداد 19

قوت قانونی  1932المللی کار تصویب شد و از اول می سازمان بین

 گرفت.

  

 لفا

 ILO, General Conference, 108th  ژوئن در ژنو 22تا  11 -نشست عمومی سازمان جهانی کار  مناسبت اجرایی ژوئن 11 خرداد 22
session لفا 
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های برابر جمهور کندی قانون پرداخترئیس 1963ژوئن  11در  تاریخی ژوئن 11 خرداد 22

 بین زنان و مردان را بعد از تصویب کنگره امضا کرد.

The Equal Pay Act of 1963  
 ب

 1317خرداد  21اداره کل احصائیه و سجل احوال بر اساس مصوبه  تاریخی   خرداد 22

 به عنوانی نهادی وابسته به وزارت کشور کار خود را آغاز کرد. 

  
 ب

خرداد  21( کشور در 1346-1341قانون برنامه عمرانی سوم ) تاریخی   خرداد 21

 1346خرداد  31به تصویب مجلس شورای ملی، و در تاریخ  1346

 محمدرضا شاه پهلوی رسیدبه توشیح 

  

 ب

 ب   1329تصویب اساسنامه صندوق تعاون و بیمه کارگران در سال  تاریخی   خرداد 21

در  1384تجمع فعالین حقوق زنان در میدان انقالب در سال  تاریخی   خرداد 22

 اعتراض به نقض حقوق زنان در برخی از قوانین مدنی ایران

همیستگی با  نامگذاری این روز به نام روز

 زنان به همین مناسبت
 ب

روزهای جهانی  ژوئن 12 خرداد 22

 مصوب

 UN  World Day Against Child Labour -روز جهانی مبارزه با کار کودکان 
 لفا

به  1352( در خرداد 1356-1352برنامه پنجم عمرانی کشور ) تاریخی   خرداد 2۳

 تصویب کمیسیون برنامه مجلسین رسید.

  
 ب

پس از تأیید  1388ها در سال ها و بازداشتها، اعتراضآغاز ناآرامی تاریخی   خرداد 2۳

 نژاد در انتخاباتپیروزی محمود احمدی

  
 ب
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روزهای جهانی  ژوئن 13 خرداد 2۳

 مصوب

 UN International Albinism -تنی روز جهانی آگاهی از زال
Awareness Day ب 

های سازمان بهزیستی کشور با ادغام مؤسسات و سازمانتشکیل  تاریخی   خرداد 24

 1359همسو در سال 

اولین رئیس سازمان دکتر محمدعلی 

بخش بود. سمت وی وزیر مشاور و فیاض

رئیس سازمان بهزیستی در کابینه محمدعلی 

 رجایی بود.

 لفا

   تصویب شد 1366قانون بیمه بیکاری در سال  تاریخی   خرداد 24
 لفا

روزهای جهانی  ژوئن 14 خرداد 24

 مصوب

 WHO  World Blood Donor Day-روز جهانی اهدای خون 
 لفا

 ب   روز جهانی مادر ؟ ژوئن 14 خرداد 24

به  1353بهمن  15تری نیز در قانون جامع قانون حمایت از خانواده تصویب شد. 1346در سال  تاریخی   خرداد 25

 تصویب مجلس شورای ملی رسید. 
 لفا

به تصویب  1346قانون حمایت خانواده در خرداد سال  تاریخی   خرداد 25

 شورای ملی رسید.مجلس

  
 ب

راهپیمایی معروف طرفداران جبهه ملی به مناسبت صدمین سال  تاریخی   خرداد 25

های در تولد محمد مصدق و در اعتراض به ایراداتی که در الیحه

 1361دیدند، در سال میجمله الیحه قصاص دست تصویب، من

های آن، از پیامدهای این راهپیمایی و بیانیه

 ب اعالم ارتداد جبهه ملی توسط امام خمینی بود
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کننده و قوانین کار در یک تصویب قوانین حمایت از حقوق مصرف تاریخی ژوئن 16 خرداد 2۶

 1933بسته جامع برای احیای اقتصاد آمریکا در سال 

National Industrial Recovery Act 
of 3311 

فرد کلیدی در تصویب این قانون فرانسیس 

پرکینس، وزیر کار و اولین زن وزیر در ایاالت 

 متحده بود

 ب

تشکیل جهاد سازندگی به فرمان امام خمینی  یا جهاد کشاورزی -جهاد سازندگی  روز روزهای رسمی   خرداد 21

 لفا 1358در سال 

روزهای جهانی  ژوئن 17 خرداد 21

 مصوب

 UN World Day to Combat -زدایی روز جهانی بیابان
Desertification and Drought لفا 

ژوئن تا  17 -برگزاری بیست و دومین مدرسه تابستانی اقتصاد کار  مناسبت علمی ژوئن 17 خرداد 21

 ژوئن در آلمان 23

22nd IZA Summer School in 

Labor Economics -  

17.06.2019 - 23.06.2019  

Buch/Ammersee, Germany 

 لفا

 119های ایران در خانهتصویب قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالت تاریخی   خرداد ۳2

 1288الثانی اول ربیع -توسط سپهساالر  1251بند در سال 

  
 لفا

، شورای 1351خرداد  31با تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی در  تاریخی   خرداد ۳2

 عالی بیمه نیز شکل گرفت.

  
 ب
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 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

روزهای جهانی  ژوئن 21 خرداد ۳2

 مصوب

 UN World Refugee Day -روز جهانی پناهندگان 
 لفا

در کمیسیون خاص مجلسین، قانون جامع استخدام کشوری تصویب  تاریخی   خرداد  ۳1

آن، شورای عالی اداری کشور به سازمان  113شد و به موجب ماده 

وزیری( تبدیل شد امور اداری و استخدامی کشور )وابسته به نخست

- 1345 

  

 ب

بودجه سال  31مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی به استناد تبصره  تاریخی   خرداد ۳1

 تأسیس شد.  1372خرداد  31سازمان تأمین اجتماعی در  1372

به  1372دی  14این مؤسسه در تاریخ 

انتقاعی در اداره صورت مؤسسه غیرتجاری 

ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت شرکت

 ثبت رسید.

 لفا

با مجوز هیأت  1345صندوق بازنشستگی کشوری در خرداد سال  تاریخی   خرداد ۳1

 وزیران به ثبت رسید.

  
 لفا

 1376زده کشور در سال مناطق جنگ اشتغال عالی شورای تشکیل تاریخی   تیر 1

 وزیرانبا تصویب هیأت 

  
 ب

 ILO, Governing Body and its  نشست هیئت مدیره و کمیته های سازمان جهانی کار در ژنو مناسبت اجرایی ژوئن 22 تیر 1
committees, 336th session لفا 

   روز اصناف روزهای رسمی ژوئن 22 تیر 1
 ب
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

مجلس شورای دوره هشتم  در قانون ثبت عالیم و اختراعات تصویب تاریخی   تیر 1

 1311ملی در سال 

این قانون، دومین قانون مالکیت فکری و 

 معنوی در ایران بود
 ب

شورای امور اجتماعی کشور تشکیل شد و نام وزارت کار به وزارت  تاریخی   تیر 2

  1343سال  -کار و امور اجتماعی تغییر کرد 

  
 لفا

روزهای جهانی  ژوئن 23 تیر 2

 مصوب

 UN  United Nations Public Service -روز جهانی خدمات عمومی 
Day لفا 

روزهای جهانی  ژوئن 23 تیر 2

 مصوب

 UN  International Widows' Day -روز جهانی حقوق افراد همسرمُرده 
 ب

 ب   هجری  416سینا در سال درگذشت ابن تاریخی   تیر 2

ملی به دستور محمد علی شاه در سال به توپ بستن مجلس شورای  تاریخی   تیر 2

1287 

  
 ب

با  1354سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سال  تاریخی   تیر ۳

هدف فراهم آوردن امکانات الزم برای فروش سهام واحدهای 

 تولیدی به مردم تأسیس شد.

  

 ب

مجلسین و توسط  1354تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال  تاریخی   تیر ۳

 تأسیس سازمان تأمین اجتماعی

این قانون شورای عالی  15به موجب ماده 

 سازمان تأمین اجتماعی نیز تشکیل شد.
 لفا
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

غو ی لترین اعتصاب کارگری بعد از انقالب با مطالبهبرگزاری جدی تاریخی   تیر 4

سازی در معادن چادرملوی اردکان در بهار و تابستان خصوصی

1393 

سازی با لغو مصوبه خصوصی  1393 تیر 4در 

معدن و دستیابی کارگران به بخش مهمی از 

هزار کارگر  5مطالباتشان، اعتصاب بیش از 

معدن سنگ آهن پس از چهل روز پایان 

پذیرد. استاندار یزد در جمع کارگران می

شود و مصوبه هیأت دولت متحصن حاضر می

درصد از سهام  28مبنی بر لغو واگذاری 

سنگ آهن مرکزی بافق به بخش معدن 

 کند.خصوصی را قرائت می

 لفا

ای از همزنان و بعد از این اعتصاب، مجموعه 1397اعتصاب در بازار تهران در سال  تاریخی   تیر 4

های سراسری در اعتراض به اوضاع اعتصاب

ها در اقتصادی. این مجموعه اعتصاب

های مختلف )معلمان، رانندگان، صنف

بازاریان( در شهرهای مختلف تا کارگران، 

 های آینده ادامه داشت.ماه

 ب
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

انجمن روابط فرهنگی  این کنگره به دعوت  1325برگزاری نخستین کنگره نویسندگان ایران در سال  تاریخی   تیر 4

 برگزار شد ایران و شوروی
 ب

روزهای جهانی  ژوئن 26 تیر 5

 مصوب

 UN  International Day against Drug -روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 
Abuse and Illicit Trafficking لفا 

روزهای جهانی  ژوئن 26 تیر 5

 مصوب

 UN  United Nations International Day -روز جهانی حمایت از قربانیان خشونت 
in Support of Victims of Torture لفا 

به نام اتفاق کارگران در سال  انتشار اولین نشریه کارگری ایران تاریخی   تیر 5

1289 

  
 ب

 لفا   المللی کار درآمددولت ایران به عضویت سازمان بین تاریخی ژوئن 28 تیر ۶

های اجتماعی در کانادا در ی مقررات بیمهتصویب اولین مجموعه تاریخی ژوئن 28 تیر ۶

 1935سال 

  
 ب

 ب   86بندی بنزین در سال آغاز طرح سهمیه تاریخی   تیر ۶

المللی کار در کنفرانس بین 1952در سال  112نامه شماره مقاوله تاریخی ژوئن 28 تیر 1

 مطرح و تصویب شد.

The ILO Social Security (Minimum 
Standards) Convention 

نامه پایه معیارهای سازمان این مقاوله
 لفا
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

المللی کار در زمینه تأمین اجتماعیبین را  

دهدتشکیل می . 

 1391خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال قانون تشکیل وزارت تاریخی   تیر 8

 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید

وزارت جدید حاصل ادغام وزارت رفاه و تأمین 

اجتماعی، وزارت تعاون و کار و امور اجتماعی 

 است.
 لفا

   روز صنعت و معدن روزهای رسمی   تیر 12
 ب

به موجب  1368صندوق بازنشستگی کارمندان صنعت در سال  تاریخی   تیر 1۳

 ی هیأت وزیران تشکیل شد.مصوبه

  
 ب

   بانک جهانی تأسیس شد. 1944در این تاریخ در سال  تاریخی ژوالی 4 تیر 1۳
 لفا

 ب   روز قلم روزهای رسمی   تیر 14

روزهای جهانی  ژوالی 6 تیر 15

 مصوب

 UN -ها روز جهانی تعاونی

 نامند.ها میمعموالً اولین شنبه ماه ژوالی را روز جهاتی تعاونی

International Day of 
Cooperatives  لفا 

های نابرابر اولین اعتصاب در اعتراض به پرداخت 1981ژوالی  6در  تاریخی ژوالی 6 تیر 15

خوزه انجام شد و میان زنان و مردان کارگر در آمریکا در سن

 بود.آمیز موفقیت

 

 لفا
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

تصویب مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ثابت  تاریخی  تیر 1۶

 تصویب شد.  1353شهرداری پایتخت و مؤسسات وابسته در سال 

به موجب این قانون، صندوق بازنشستگی و 

وظیفه مستخدمین قابت شهرداری پایتخت 

 تشکیل شد.

 ب

بهداری و بهزیستی با ادغام دو تصویب طرح تشکیل وزارت  تاریخی  تیر 1۶

 1355ی رفاه اجتماعی و بهداری در سال خانهوزارت

 
 لفا

  روز مالیات روزهای رسمی  تیر 1۶
 لفا

، مصوبه شورای انقالب 1358تیرماه  16وزیر بازرگان در نخست تاریخی  تیر 1۶

قانون حفاظت و توسعه »مبنی بر ملی شدن صنایع را تحت عنوان 

 اعالم کرد.« ایرانصنایع 

 

 لفا

نامه اجرایی بیمه خدمات درمانی آیین 1377در سال  تاریخی  تیر 11

 فرمایان در هیأت دولت تصویب شدخویش

 
 ب

ادغام سازمان برنامه و بودجه با سازمان اداری و استخدامی و  تاریخی  تیر 11

 1379ریزی کشور در سال تشکیل سازمان مدیریت و برنامه

 
 لفا

حمله به دانشجویان متحصن در کوی دانشگاه تهران و سایر  تاریخی  تیر 18

 هادانشگاه

 
 ب

تشکیل کمیسیونی در وزارت بازرگانی برای تعیین حداقل دستمزد  تاریخی  تیر 18

 1325 -کارگران 

 
 ب
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

 ب  1389تیر  21اصالح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی در  تاریخی  تیر 22

روزهای جهانی  ژوالی 15 تیر 2۳

 مصوب

 UN  World Youth Skills Day -های جوان روز جهانی مهارت
 ب

های کارگری در اعتراض به شرایط نامساعد کارگران ایرانی اتحادیه تاریخی  تیر 2۳

مناطق نفت جنوب دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب به کشته 

 نفر منتهی شد. 151نفر و زخمی شدن بیش از  51شده 

 

 لفا

های همیاری انجمن»نخستین متن قانونی در زمینه  1851در سال  تاریخی ژوئیه 15 تیر 24

هایی به ها به ارائه کمکدر فرانسه تصویب شد. این انجمن« امداد

 پردازند.کارگران از کار افتاده یا پیر و سایر کارهای مشابه می

 

 لفا

که در سال  امور اقتصادی و داراییبه موجب قانون تشکیل وزارت  تاریخی  تیر 24

و « وزارت اقتصاد»تصویب شد، وزارتخانه جدیدی از ادغام  1353

 تشکیل شد.« وزارت دارایی»

 

 لفا

انتقال نهادهای حمایتی پهلوی به وزارت بهداری و بهزیستی با  تاریخی  تیر 25

 1358تصویب هیأت وزیران در سال 

به موجب این مصوبه، کلیه 

کارکنان،ساختمان، اعتبارات، دارایی، تعهدات، 

های زیر به وزارت دیون و وظایف سازمان

 بهداری و بهزیستی منتقل شد:

سازمان ملی رفاه خانواده ایران، سازمان 

بهزیستی و آمورش کودکان و نوجوانان، 

 لفا
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انجمن ملی حمایت کودک، جمعیت حمایت 

سرپرست، انجمن حمایت از اطفال بی

ازمان ملی رفاه ناشنوایان ایران، معلولین، س

سازمان ملی بهزیستی ناشنوایان ایران، واحد 

سرپرست سازمان های بیحمایت از خانواده

شاهنشاهی خدمات اجتماعی، و سازمان ملی 

 رفاه نابینایان

تشکیل و تأسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و  تاریخی  تیر 25

 1359شده در سال کهای ملی و ادغامانداز کارکنان بانپس

 
 ب

  روز بهزیستی و تأمین اجتماعی روزهای رسمی  تیر 25
 لفا

 لفا  آغاز هفته بهزیستی ؟  تیر 25

روزهای جهانی  ژوالی 18 تیر 2۶

 مصوب

 Nelson Mandela International المللی نلسون ماندال روز بین
Day ب 

نامه سازمان تأمین اجتماعی و تصویب اساس تصویب تشکیل مجدد تاریخی  تیر  28

 1358آن و ادغام صندوق تأمین اجتماعی در آن در سال 

صندوق تأمین اجتماعی از بدو تأسیس در تیر 

زیر مجموعه وزارت بهداری و  1355سال 

 بهزیستی بود.

 لفا
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در شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ  598صدور قطعنامه  تاریخی  تیر 29

 66ایران و عراق در سال 

 67این قطعنامه یک سال بعد در تیر ماه سال 

 توسط ایران پذیرفته شد.
 ب

توسط  1353تصویب قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی در سال  تاریخی  مرداد 1

مجلسین. طبق ماده سوم این قانون شورای عالی رفاه اجتماعی نیز 

 تشکیل شد.

 

 لفا

به عنوان  1329نامه هیئت تعاون عمومی در سال اساس تصویب تاریخی  مرداد 2

 یک نهاد حمایتی

نامه سازمان مستقل به موجب این اساس

شورای تعاون عمومی زیر نظر وزارت کار در 

 شود.تهران تأسیس می

 لفا

  1352تصویب قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در سال  تاریخی  مرداد 4
 لفا

، اختیار صدور 1384مرداد  4شورای عالی انقالب فرهنگی در تاریخ  تاریخی  مرداد 4

ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی را به مجوز تأسیس دانشگاه

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تفویض کرد.

 

 ب

 1328ها و انجمن شهرها و قصبات در سال قانون تشکیل شهرداری تاریخی  مرداد 4

 شود.میتصویب 

ای از وظایف حمایتی به در این قانون مجموعه

 لفا شود.ها گذاشته میی شهرداریعهده

قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان در مرداد  تاریخی  مرداد 5

 به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید. 1334

 
 ب
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  ایفنی و حرفههای روز ترویج آموزش روزهای رسمی ژوالی 28 مرداد ۶
 ب

روزهای جهانی  ژوالی 28 مرداد ۶

 مصوب

 WHO  World Hepatitis Day -روز جهانی هپاتیت 
 لفا

 ب  1322تصویب الیحه آموزش مجانی، اجباری و عمومی در سال  تاریخی  مرداد ۶

لغو قانون کاپیتوالسیون در مورد روسیه تزاری به فرمان صدراعظم  تاریخی  مرداد 1

 1297السلطنه در سال صمصام

 
 ب

های ی مجلسین اصول و هدفکمیسیون برنامه 1347مرداد  8در  تاریخی  مرداد 8

کنند. در این برنامه برای اولین ی چهارم عمرانی را تصویب میبرنامه

ی پرداختن به رفاه اجتماعی، به وظایف دولت اضافه بار وظیفه

 شود.می

عمرانی بیان فصل نوزدهم برنامه چهارم 

های محدود و کند که به تدریج فعالیتمی

های موقت برای جوییخیریه از حالت چاره

دردهای اجتماعی خارج شده و تحت نظارت 

دولت به صورت یک وظیفه عمومی، 

یافته و منطیق بر معیارهای علمی سازمان

 درآید.

 لفا

تأسیس  1387در سال مؤسسه خدمات درمانی میالد سالمت البرز  تاریخی  مرداد 8

 شد.

این مؤسسه ابتدا با نام مؤسسه خدمات 

 درمانی البرز کرج ثبت و بعدها تغییر نام داد.
 لفا
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  روز اهدای خون روزهای رسمی  مرداد 9
 لفا

مرداد  9و  1319اسفند  31بر اساس تصویب هیات وزیران در مورخ  تاریخی  مرداد 9

ناشی از کار کارگران طرق ، به منظور تأدیه خسارات حوادث 1311

و شوارع، صندوق احتیاط ادارات طرق در وزارت طرق و شوارع 

 تشکیل شد.

 

 لفا

شده در آمریکای شمالی، توسط اولین اعتصاب ثبت 1619در سال  تاریخی ژوالی 31 مرداد 9

ی ویرجینا در آمریکای شمالی صنعتگران لهستانی در مستعمره

 صورت گرفت.

 

 ب

روزهای جهانی  آگوست 1 مرداد 12

 مصوب

 World Breastfeeding Week آغاز هفته جهانی تغذیه با شیر مادر اول تا هفتم آگوست
[WHO] 1–7 August لفا 

 ب  تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی تاریخی  مرداد 12

در وزارت  1384ها در مرداد سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه تاریخی  مرداد 11

 تأمین اجتماعی تهیه و تصویب شد.رفاه و 

 
 ب

خود، بنا به پیشنهاد وزارت  1391مرداد  11هیأت وزیران در جلسه  تاریخی  مرداد 11

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی را 

 اصالح کرد.

 

 ب
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 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

  خواهاناهلل نوری توسط مشروطهاعدام شیخ فضل تاریخی  مرداد 11
 ب

کننده، به قانون تأسیس صندوق حمایت مصرف، 1353در مرداد  تاریخی  مرداد 12

کنندگان از نوسانات منظور ایجاد شرایط الزم برای حمایت مصرف

همچنین حمایت معقول های تولید وقیمتها و تغییر هزینه

 تولیدکننده، تصویب شد.

 

 ب

اداره کل کار از وزارت هیأت وزیران تصویب کرد  1325در سال  تاریخی  مرداد 1۳

 پیشه و هنر منتزع و وزرات جدید کار و تبلیغات تأسیس شود

وزارتخانه جدید از ادغام اداره کل کار، اداره 

کل انتشارات و تبلیغات و اداره عمران و 

 اصالحات وزارت کشور تشکیلشد.

مظفر فیروز اولین وزیر وزارت کار و تبلیغات 

 بود.

 لفا

صدور فرمان مشروطیت، فرمان تشکیل مجلس شورای ملی، توسط  تاریخی  مرداد 14

 1285مظفرالدین شاه در سال 

 
 لفا

توسط شورای عالی انقالب  1359تشکیل جهاد دانشگاهی در سال  تاریخی  مرداد 1۶

 فرهنگی

 
 ب

 ب  1332انحالل شرکت تعاونی کارگران  تاریخی  مرداد 11
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 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

خدمات مسافرتی و جهانگردی تأمین تأسیس المللی شرکت بین تاریخی  مرداد 11

 شد.

 
 لفا

 ب  روز خبرنگار روزهای رسمی  مرداد 11

در ژنو، برای کمک به قربانیان  1864نامه در سال طی یک موافقت تاریخی آگوست 8 مرداد 18

 جنگ صلیب سرخ ایجاد شد. 

 
 لفا

صنعتی با پیشنهاد  نامه کارخانجات و مؤسسات، نظام1315در سال  تاریخی  مرداد 19

 اداره کل صناعت و معادن به تصویب هیات وزیران رسید.

این قانون برای کارخانجات، بیمه درمانی 

کارگران، مرخصی برای زنان باردار و چند بند 

 حمایتی دیگر را اجباری اعالم کرد.

بینی شده نامه پیشدر بخشی از این نظام

ی جویصندوقی به نام صندوق احتیاط و صرفه

برای کارخانجات نزد بانک ملی ایران ایجاد 

شده و از محل کسر قانونی از اجرت مزدوران 

 روزمزد تأمین گردد.

 ب

مرداد  19نامه مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در اساس تاریخی  مرداد 19

 به تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی رسید. 1377

 

 لفا
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 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

وزیر در سال تحت ریاست نخست« هیئت عالی برنامه»تشکیل  تاریخی  مرداد  19

1325 

 
 ب

اعتصاب کارگران واگن های تهران برای دریافت دستمزد در روزهای  تاریخی  مرداد 22

 1286تعطیل در سال 

 
 لفا

 12 مرداد 21

 آگوست

  روز حمایت از صنایع کوچک روزهای رسمی
 ب

 12 مرداد 21

 آگوست

روزهای جهانی 

 مصوب

 UN International Youth Day -روز جهانی جوان 
 ب

نامه سازمان تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت در سال اساس تاریخی  مرداد 22

 به تصویب مجلسین رسید. 1351

 منحل شد. 1358آذر  12این سازمان در 
 ب

 در 1393های تهران در سال اعتراض کارکنان سازمان پایانه تاریخی  مرداد 22

 اعتراض به قراردادهای موقت کار و نبود امنیت شغلی

 
 لفا

  های اجتماعیها و مشارکتروز تشکل روزهای رسمی  مرداد 22
 لفا

 13 مرداد 22

 آگوست

روزهای جهانی 

 مصوب

 International Lefthanders Day مناسبت غیررسمی -ها دستروز جهانی چپ
 ب

 ب  اساسنامه شورای عالی اقتصاد تصویب شد. 1323در سال  تاریخی  مرداد 2۳
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تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

 14 مرداد 2۳

 آگوست

تصویب قانون جامع تأمین اجتماعی توسط دولت فدرال آمریکا در  تاریخی

 1935سال 

ی در این قانون مقررات و منایع پرداخت بیمه

 بینی شد.بیکاری برای اولین بار پیش
 ب

تأسیس  1351هما در سال  های هتلشرکت سهامی خاص گروه تاریخی  مرداد 24

 شد.

 
 لفا

 ب  1369آغاز بازگشت اسرای ایرانی به ایران در سال  تاریخی  مرداد 2۶

های بهداشتی و درمانی کشور بر اساس سازمان خیریه کمک تاریخی  مرداد 2۶

 تشکیل شد. 1339مرداد سال  26خرداد و   4های نامهتصویب

 
 لفا

 1391اساسنامه جدید این بانک، در مهرماه  1338بانک رفاه کارگران در سال  تأسیس و ثبت تاریخی  مرداد 21

به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. و از 

 رسماً خصوصی شد. 1391خرداد  21تاریخ 

 لفا

 19 مرداد 28

 آگوست

روزهای جهانی 

 مصوب

 UN  World Humanitarian Day -دوستی روز جهانی انسان
 لفا

 21 مرداد 29

 آگوست

اتحادیه ملی کار آمریکا شکل گرفت، اولیت اعتصاب  1866در سال  تاریخی

سراسری خود را با حضور کارگران ساده و ماهر، کشاورزان و 

 طلبان برپا کرد.اصالح

ی کاهش ساعات این اعتصاب حول خواسته

 لفا کار به روزی هشت ساعت شکل گرفت.

  1313در ایران در سال  اجباری شدن نام فامیلی تاریخی  مرداد ۳2
 ب
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 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

اشتغال به ریاست  عالی شورای قانون تشکیل 1377در سال  تاریخی  شهریور 1

 جمهور در مجلس شورای اسالمی تصویب شدرئیس

 
 لفا

 23 شهریور 1

 آگوست

 هجری 359سینا در سال تولد ابن روز پزشک و بزرگداشت ابوعلی سینا روزهای رسمی
 ب

 23 شهریور 1

 آگوست

روزهای جهانی 

 مصوب

 UNESCO  International Day for the -روز جهانی یادبود لغو تجارت بردگان 
Remembrance of the Slave Trade 
and Its Abolition 

 ب

تصویب  1371قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال  تاریخی  شهریور ۳

 شد.

اصالح  86و  81، 75های این قانون در سال

 شد.
 لفا

 26 شهریور 4

 آگوست

  روز کارمند روزهای رسمی
 لفا

 26 شهریور 4

 آگوست

 21آگوست تا  26 -نشست کمیسیون حقوق معلولین ملل متحد  مناسبت اجرایی

 سپتامبر در ژنو

Committee on the Rights of 
Persons with Disabilities, Twenty-
second session 

 لفا

 26 شهریور 4

 آگوست

المللی برای متوقف کردن تولید، فروش و پخش امضای قرارداد بین تاریخی

موسوم به  1987ها برای حفاظت از الیه اوزون در سال سیافسی

 پروتکل مونترال

 

 ب

 26 شهریور 4

 آگوست

  1789تصویب اعالمیه حقوق بشر در مجلس انقالب فرانسه در سال  تاریخی
 لفا
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 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

 26 شهریور 5

 آگوست

  روز تکریم بازنشستگان و خانواده رسمیروزهای 
 لفا

 ب روز تولد و بزرگداشت محمد بن زکریای رازی روز داروساز روزهای رسمی  شهریور 5

برگزاری دومین کنگره شوراهای اسالمی کار سراسر کشور در تهران  تاریخی  شهریور 1

 1366در سال 

 
 ب

 ب وزیریانفجار دفتر نخست روز مبارزه با تروریسم روزهای رسمی  شهریور 8

هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسالمی ایران در این روز در  تاریخی  شهریور 12

بنا به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی اساسنامه  1358سال 

 سازمان تأمین اجتماعی را تصویب کرد.

 

 ب

داری بانکروز تصویب قانون عملیات روز بانکداری اسالمی؛ سال ؟  شهریور 12

 1362بدون ربا در سال 

 
 لفا

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  تاریخی  شهریور 11

اسالمی ایران در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم شهریور 

 مجلس شورای اسالمی تصویب شد. 1383ماه 

 

 لفا

 2 شهریور 11

 سپتامبر

هاشان کمیسیون حفاظت از حقوق کارگران مهاجر و خانوادهنشست  مناسبت اجرایی

 سپتامبر در ژنو 11تا  2 -

Committee on the Protection of 
the Rights of All Migrant Workers 
and Members of Their Families, 
Thirty first session 

 لفا
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

  1358ایران در برگزاری اولین کنگره کنفدراسیون کارگران  تاریخی  شهریور 11
 ب

ی سندیکاهای کارگران ایران با نام اختصاری اسکی تأسیس اتحادیه تاریخی  شهریور 12

 1325در سال 

 
 لفا

، اولین جلسه مجمع عمومی بیمه ایران تشکیل 1314در شهریور  تاریخی  شهریور 1۳

شد؛ و پس از تصویب اساسنامه، اولین هیات مدیره و اولین بازرسان 

 نیز معین شدندقانونی 

 

 ب

  روز تعاون روزهای رسمی  شهریور 1۳
 لفا

 5 شهریور 14

 سپتامبر

روزهای جهانی 

 مصوب

 UN  International Day of Charity -روز جهانی خیریه 
 لفا

شهریور سال  15شهریور و  8مرداد،  25های طی سه جلسه در روز تاریخی  شهریور 15

ریزی و توسعه بر در برنامه اساسنامه مؤسسه عالی پژوهش 1367

اساس پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تأیید وزارت فرهنگ و 

های شورای آموزش عالی، به تصویب شورای مشترک کمیسیون

 عالی انقالب فرهنگی رسید.

 

 لفا
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

 8 شهریور 11

 سپتامبر

روزهای جهانی 

 مصوب

 UNESCO  International Literacy Day -روز جهانی سوادآموزی 

 لفا

روزهای جهانی   شهریور 11

 مصوب

کنفدراسیون  1951در این روز در سال  غیررسمی -روز جهانی فیزیوتراپی 

 جهانی فیزیوتراپی تأسیس شد.
 ب

به واحدهای این سازمان با هدف ارایه خدمات  تأسیس شد. 1371شرکت کار و تأمین ) سهامی خاص(  سال  تاریخی  شهریور 11

تابعه سازمان تأمین اجتماعی بر اساس جذب 

 بگیر بیمه بیکاری ایجاد شد.افراد مستمری

 لفا

اولین  1338ذیحجه  25، مقارن با 1921در این تاریخ در سال  تاریخی  شهریور 18

های شرق تشکیل شد و ریاست کمیته مرکزی حزب کنگره خلق

 شد.کمونیست برعهده حیدرعمواوغلی گذاشته 

 

 لفا

 11 شهریور 19

 سپتامبر

روزهای جهانی 

 مصوب

 WHO  World Suicide Prevention Day -روز جهانی جلوگیری از خودکشی 
 لفا

 لفا  1317آغاز به کار بانک ملی ایران در سال  تاریخی  شهریور 22

 12 شهریور 21

 سپتامبر

روزهای جهانی 

 مصوب

-United Nations Day for South جنوب -روز سازمان ملل متحد برای همکاری جنوب
South Cooperation ب 
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

 13 شهریور 22

 سپتامبر

ام سال میالدی را در بسیاری از 256روز  نویسانداشت برنامهروز گرامی روزهای رسمی

نویسان داشت برنامهکشورها روز گرامی

 دانند.می

 ب

تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شهریور  تاریخی  شهریور 24

1371 

 
 لفا

 15 شهریور 24

 سپتامبر

روزهای جهانی 

 مصوب

 International Day of Democracy ساالریروز جهانی مردم
 ب

همزمان  1328سازمان نظارت برای آزادی انتخابات در شهریور سال  تاریخی  شهریور 24

با انتخابات مجلس شانزدهم تشکیل شد. رییس این سازمان مظفر 

 بقایی بود. 

ی اولیه حزب زحمتشکان این سازمان هسته

 لفا دهد.ایران را تشکیل می

 محیط زیستسازی معادن و تخریب اعتراض گسترده علیه خصوصی تاریخی  شهریور 25

 در کرمان 1392در سال 

 
 ب

 این نخستین انتخابات در تاریخ ایران است. 1285برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس شورا در سال  تاریخی  شهریور 25
 لفا

شکایت رفتگران شهرداری تجریش از رئیس شهرداری به علت به  تاریخی  شهریور 25

 1325 -ها در کارهای شخصی کارگیری آن

 
 لفا

به تصویب مجلس شورای  1369قانون بیمه بیکاری در سال  تاریخی  شهریور 2۶

 اسالمی رسید.

 
 لفا
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

 17 شهریور 2۶

 سپتامبر

 18و  17های اجتماعی و اقتصادی المللی انجمننشست بین مناسبت اجرایی

 سپتامبر در مسکو

 AICESIS General Assembly and 
International Meeting لفا 

  1333تصویب پرداخت حقوق ایام تحصیل برای کارگران در سال  تاریخی  شهریور 28
 ب

سپتام21 شهریور 29

 بر

سپتامبر در  21و  21 -دومین کارگاه کارگران و مشاغل اینترنتی  مناسبت علمی

 آلمان

2nd IDSC of IZA/CAIS 

Workshop: Matching Workers 

and Jobs Online 

20.09.2019 & 21.09.2019  

Bochum, Germany  

 ب

 21 شهریور ۳2

 سپتامبر

روزهای جهانی 

 مصوب

  UN  International Day of Peace -روز جهانی صلح 

 ب

 21 شهریور ۳2

 سپتامبر

  هاروز گفتگوی تمدن روزهای رسمی
 ب

 21 شهریور ۳2

 سپتامبر

روزهای جهانی 

 مصوب

  غیررسمی -روز جهانی آلزایمر 
 ب

با عنوان  1376شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی در اول مهر ماه  تاریخی  مهر 1

های سازمان تأمین اجتماعی تأسیس شرکت توسعه و تجهیز هتل

 شد.

 1379نام شرکت در مجمع عمومی اول مرداد 

اجتماعی تغییر تأمین گستربه شرکت رفاه

 یافت.

 لفا

http://conference.iza.org/conference_files/DATA_2019/call_for_papers
http://conference.iza.org/conference_files/DATA_2019/call_for_papers
http://conference.iza.org/conference_files/DATA_2019/call_for_papers
http://conference.iza.org/conference_files/DATA_2019/call_for_papers
http://conference.iza.org/conference_files/DATA_2019/call_for_papers
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 23 مهر 1

 سپتامبر

 Committee on the Rights of سپتامبر در ژنو 27تا  23 -نشست کمیسیون حقوق معلولین  مناسبت اجرایی
Persons with Disabilities, pre-
sessional working group, Twelfth 
session 

 لفا

  دوم روز دهقان در دوره پهلوی تاریخی  مهر 1
 ب

 23 مهر 1

 سپتامبر

کنفدراسیون عمومی کار در مونتروی فرانسه تأسیس  1895در سال  تاریخی

ترین کنفدراسیونی ست که همچنان فعال شد. این اتحادیه قدیمی

 است.

General Confederation of 
Labour/Confédération générale 
du travail 

 لفا

به تصویب مجلس  1368اسالمی ایران در مهر قانون کار جمهوری  تاریخی  مهر 2

 شورای اسالمی رسید.

 
 لفا

  تأسیس شد. 1381شرکت رفاه و گردشگری تأمین در سال  تاریخی  مهر ۳
 لفا

هزار  6آغاز اعتصاب بزرگ کارگران پتروشیمی ماهشهر با حضور  تاریخی  مهر ۳

 های اخیرهای سالترین اعتصاباز بزرگ 1391کارگر در سال 

 7کارگران پتروشیمی بندر امامِ ماهشهر طی 

ماه سه اعتصاب گسترده را سازماندهی کردند. 

 1511با حضور  1389اعتصاب اول در اسفند 

 کارگر شکل گرفته بود.

 لفا
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

در مجلس  1322در سال کوبی عمومی و اجباری تصویب قانون مایه تاریخی  مهر ۳

 شورای ملی 

 
 لفا

شدن گروه دیگری از کارگران دولتی به عنوان کارمند در شناخته  تاریخی  مهر 4

 1349سال 

 
 لفا

تصویب کلیات مشمول قانون کار در مورد اتباع خارجی توسط  تاریخی  مهر 4

 1368مجلس در سال 

 
 ب

نامه آن به شود و آیینشورای عالی کار تشکیل می 1325در سال  تاریخی  مهر 4

 رسد.تصویب می

 
 ب

 27 مهر 5

 سپتامبر

روزهای جهانی 

 مصوب

 UN  World Tourism Day -گردی روز جهانی جهان
 ب

خانه صنایع و معادن و تفکیک وزارت اقتصاد ملی به دو وزارت تاریخی  مهر 5

 1334بازرگانی در سال 

 
 ب

 28 مهر ۶

 سپتامبر

روزهای جهانی 

 مصوب

 WHO  World Rabies Day -روز جهانی جلوگیری از هاری 
 ب

 لفا  نشانی و ایمنیروز آتش روزهای رسمی  مهر 1

 لفا  1386تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در مهر سال  تاریخی  مهر 8
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

 31 مهر 8

 سپتامبر

  روز جهانی ناشنوایان ؟
 ب

قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال  تاریخی  مهر 9

 شد.در مجلش شورای اسالمی تصویب  1364

 
 لفا

روزهای جهانی  اکتبر 1 مهر 9

 مصوب

 UN International Day of Older -روز جهانی سالمندان 
Persons لفا 

ی خلیل ی کارگران ایران و اعالم رسمی آن در نامهتشکیل اتحادیه تاریخی  مهر 9

 1321وزیر وقت احمد قوام در سال انقالب به نخست

 
 ب

جهانی روزهای  اکتبر 2 مهر 12

 مصوب

-UN  International Day of Non -روز جهانی بدون خشونت 
Violence لفا 

 لفا  1323ی دهقانان تشکیل اتحادیه تاریخی  مهر 12

المللی تأمین اجتماعی در ژنو تشکیل اتحادیه بین 1927در سال  تاریخی اکتبر 4 مهر 11

 شد.

نامه فعلی این اتحادیه مصوب سال نام و نظام

 است. 1947
 لفا

 ب  1324اعالم موجودیت فدراسیون سندیکاهای جهان در سال  تاریخی  مهر 11

سازمان بنیاد پهلوی جانشین اداره امالک و  مؤسسه بنیاد پهلوی که یک مؤسسه موقوفه بود تأسیس شد. تاریخی  مهر 12

مستغالت پهلوی شد و اهدافی مانند کمک به 

به امور بهداشت عمومی، مراقبت نسبت 

 لفا
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اجتماعی و کمک به مستمندان را انجام 

داد. این بنیاد بعد از انقالب به بنیاد علوی می

 تغییر نام داد.

روزهای جهانی  اکتبر 5 مهر 1۳

 مصوب

 UNESCO  World Teachers’ Day -روز جهانی معلم 
 لفا

 ب  روز نیروی انتظامی روزهای رسمی اکتبر 5 مهر 1۳

 ب  روز دامپزشکی رسمیروزهای   مهر 14

تأسیس این صندوق بخشی از الیحه قانونی  تأسیس شد.1331صندوق تعاون ده و دهستان و بخش در سال  تاریخی  مهر 14

ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران 

 کشاورزی در دولت مصدق بود.

 لفا

روزهای جهانی  اکتبر 7 مهر 15

 مصوب

 روز جهانی اسکان بشر

 دانند.اولین دوشنبه ماه اکتبر را روز این بزرگداشت میمعموالً 

World Habitat Day 
7 October (first Monday in 
October) 

 لفا

  روز روستا و عشایر روزهای رسمی  مهر 15
 لفا

امور بازرگانان مرکز و نهادی برای رسیدگی به  در بازار تهران تأسیس شد. 1315مهر  16در  اتاق تجارت تهران تاریخی  مهر 11

 محمدحسین ایرانی بود. نخستین رئیس اتاق

 بود. الضربامین

 لفا
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پیش از این تاریخ محمدحسن امین الضرب 

نماینده هیئت تجار تهران با حمایت جمعی از 

بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای 

تشکیل مجلس وکالی تجار ایران جلب کرده 

 1263اد مرد 15بود و شاه در این تاریخ، 

 اساسنامه این مجلس را تأیید کرد.

  گرای آرژانتینیمدار و انقالبی چپمرگ چگوارا پزشک، سیاست تاریخی اکتبر 9 مهر 11
 ب

نامه اجرایی شوراهای اسالمی به پیشنهاد وزارت کار در تصویب آیین تاریخی  مهر 11

 1364سال 

 
 ب

توسط مجلس شورای ملی تصویب شد  1337در این روز در سال  تاریخی  مهر 11

خانه و ها  به منظور ساختن مهماناراضی متعلق به شهرداری

 پرورشگاه به مؤسسه بنیاد پهلوی واگذار شود.

 

 ب

روزهای جهانی  اکتبر 11 مهر  18

 مصوب

 WHO  World Mental Health Day -روز جهانی سالمت روان 
 لفا

و  11 -سازمان جهانی کار  -جهانی پلتفورم کودکان کار  نشست مناسبت اجرایی اکتبر 11 مهر 19

 اکتبر در ژنو 12

Child Labour Platform Global 
Meeting لفا 
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روزهای جهانی  اکتبر 11 مهر 19

 مصوب

 UN  International Day of the Girl -روز جهانی دختر 
Child ب 

 لفا  1357به کارگران بیکار تصویب پرداخت وام بیکاری از سوی دولت  تاریخی  مهر 19

 لفا  روز اسکان معلوالن و سالمندان روزهای رسمی  مهر 22

ها توسط دولت در تصویب سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه تاریخی  مهر 22

 1342سال 

 
 ب

روزهای جهانی  اکتبر 13 مهر 21

 مصوب

 UN  International Day for Disaster -روز جهانی کاهش بالیای طبیعی 
Reduction لفا 

صدور اعالمیه حقوق بشر توسط کوروش )به روایتی( بعد از تصرف  تاریخی  مهر 21

 قبل از میالد 538بابل در سال 

در این روز کوروش یهودیان دربند در بابل را 

 آزاد کرد.
 لفا

  روز جهانی استاندارد ؟ اکتبر 14 مهر 22
 ب

روزهای جهانی  اکتبر 15 مهر2۳

 مصوب

 UN International Day of Rural -روز جهانی زنان روستایی 
Women لفا 

 15 -المللی در امور مالیاتی نشست کمیته کارشناسان همکاری بین مناسبت اجرایی اکتبر 15 مهر2۳

 اکتبر در ژنو 18تا 

Committee of Experts on 
International Cooperation in Tax 
Matters, Nineteenth session 

 لفا
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روزهای جهانی  اکتبر 15 مهر2۳

 مصوب

در آمریکا و پس از آن  1964این روز از سال  روز جهانی عصای سفید

 لفا شود.در بسیاری از کشورها گرامی داشته می

  روز ملی پارالمپیک روزهای رسمی اکتبر 16 مهر 24
 ب

روزهای جهانی  اکتبر 16 مهر 24

 مصوب

 FAO  World Food Day -روز جهانی غذا 
به مناسبت تأسیس سازمان جهانی خواروبار 

1945در شهر کبک کانادا در سال   
 لفا

روزهای جهانی  اکتبر 17 مهر 25

 مصوب

 UN  International Day for the -کنی فقر روز جهانی ریشه
Eradication of Poverty لفا 

  1318در زندان توسط پزشک احمدی در سال قتل فرخی یزدی  تاریخی  مهر 25
 ب

 ب  بدنی و ورزش روز تربیت روزهای رسمی  مهر 2۶

ی بیکاری اجباری را ایتالیا به عنوان دومین کشور سیستم بیمه تاریخی اکتبر 19 مهر 2۶

 1919سال  -قانونی کرد 

 
 ب
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

در فرانسه، خطرات های اجتماعی با وسعت یافتن قانون بیمه تاریخی اکتبر 19 مهر 21

ای بیماری، بارداری، ازکارافتادگی، پیری و مرگ نیز به تعهدات بیمه

 اضافه شد.

 

 ب

روزهای جهانی  اکتبر 21 مهر 28

 مصوب

 UN  World Statistics Day -روز جهانی آمار 
 لفا

مهر سال  29تأسیس مؤسسه امالک و مستغالت تأمین اجتماعی در  تاریخی  مهر 29

 تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی رسید.به  1366

در اداره  1373آبان  25این مؤسسه در تاریخ 

 های تهران به ثبت رسید.ثبت شرکت
 لفا

نوامبر در  8اکتبر تا  21 -نشست کمیته مبارزه با تبعیض علیه زنان  مناسبت اجرایی اکتبر 21 مهر 29

 ژنو

Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women, 
Seventy-fourth session 

 لفا

در مجلس شورای ملی در سال « ایاز کجا آورده»تصویب الیحه  تاریخی  مهر 29

1338 

از تاریخ »خوانیم: در ماده اول این قانون می

تصویب این قانون وزرا و معاونان و سایر 

کارکنان دولت اعم از کشورى و لشگرى یا 

هاى وابسته به آنها و ها یا دستگاهشهرداری

هاى شهر و کارکنان موسسات اعضای انجمن

مامور به خدمات عمومى و همچنین کلیه 

گاه یا شرکت یا کارمندان هر سازمان یا بن

بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه 

 لفا
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یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات 

مذکور است یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن 

موسسات با دولت است و همچنین کلیه 

کسانى که از خزانه دولت یا از موسسات 

دارند به استثناى مذکور پاداشى دریافت مى

یا کسانى که وظیفه مستمرى بازنشستگان 

قانونى دارند مکلف هستند صورت دارایى و 

درآمد خود و همسر خود و فرزندانى را که 

قانونا تحت والیت آنها هستند به مراجعى که 

طبق تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهد 

 «شد تسلیم کنند.

های اجتماعی و قانون بیمه، قانون شمول 1351در این روز در سال  تاریخی  آبان 1

ها و کارخانجات ارتش درباره بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه

افزارمندان بازنشسته یا معلول و مستمری بگیران آنان به تصویب 

 مجلس شورای ملی رسید.

 

 ب
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  ریزیروز آمار و برنامه روزهای رسمی  آبان 1
 ب

اکتبر  24 -هیئت مدیره و کمیته های سازمان جهانی کار نشست   مناسبت اجرایی اکتبر 24 آبان 2

 نوامبر در ژنو 7تا 

 ILO, Governing Body and its 
committees, 337th session لفا 

روزهای جهانی  اکتبر 24 آبان 2

 مصوب

 UN  United Nations Day -روز ملل متحد 
 لفا

های اصلی پیدایش این منشور از پایه 55ماده  به تصویب رسید. 1945منشور ملل متحد در سال  تاریخی اکتبر 24 آبان 2

 تأمین اجتماعی است.
 لفا

 لفا  1373تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در آبان  تاریخی  ابان ۳

 ب  صفر( 27روز وقف )مصادف با  روزهای رسمی  آبان 4

بر حق تشکیل اتحادیه و ائتالف کارگران  ناظر 11نامه شماره مقاوله تاریخی اکتبر 25 آبان 4

در کنفرانس عمومی سازمان  1921اکتبر  25کشاورزی در 

 المللی کار تصویب شد.بین

 

 لفا

المللی کار در در این روز در کنفرانس عمومی سازمان بین تاریخی اکتبر 29 آبان ۶

ای تصویب شد که حداقل سن پذیرش نامهواشینگتن، مقاوله

 سال اعالم کرد.  14های صنعتی را کارگاهکودکان در 

 المللیاین اولین بار است که در معاهدات بین

 لفا شود.به کار کودکان واکنش نشان داده می
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های ژانویه و آوریل در بین ماه ILOقانون  المللی کار بنیان گذاشته شده.سازمان بین تاریخی اکتبر 29 آبان ۶

به وسیله کمیسیون کار در کنفرانس  1919

المللی صلح تدوین شد. این کمیسیون بین

های ترکیبی بود از نمایندگان فدراسیون

 کارگری کشورهای مختلف.

فصل هشتم معاهده صلح  ILOاولین قانون 

 ورسای است.

 لفا

تهران با توافق اسکی و امکان در سال گشایش کنگره کارگری در  تاریخی  آبان ۶

1326 

 
 لفا

که در هشتم آبان  1321قانون اصالح بودجه سال  3به موجب ماده  تاریخی  آبان 8

ماه آن سال به تصویب محلس شورای ملی رسید، اداره کل بهداری 

 به وزارت بهداری تبدیل شد.

تا پیش از این اداره امور درمان کشور به عهده 

 لفا صحیه وابسته به وزارت داخله بود.اداره کل 

هیأت دولت طرح تأمین آتیه مهر امام رضا را با  1388در سال  تاریخی  آبان 8

هدف تأمین آتیه فرزندان ایرانی و برای مشارکت و حمایت از تهیه 

 مسکن، ازدواج، اشتغال، تحصیل آنان تصویب کرد.

 

 ب

به  1386کارگران ساختمانی در سال های اجتماعی قانون بیمه تاریخی  آبان 9

 تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.

 
 لفا
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روزهای جهانی  اکتبر 31 آبان 9

 مصوب

  UN  World Cities Day -روز جهانی شهرها 
 ب

در  1978تصویب قانون ضد تبعیض در زمان بارداری در سال  تاریخی اکتبر 31 آبان 9

 آمریکا

برای حمایت از تا پیش از این قانون فدرالی 

زنان شاغل، در دوره بارداری و تولد نوزاد 

 وجود نداشت.

 ب

ی تأسیس مؤسسه رهنی از محل وجوه تقاعد در مجلس قانون اجازه تاریخی  آبان 12

 تصویب شد. 1315ششم شورای ملی در سال 

 
 لفا

 الیحه اصالح قانون تأسیس دانشگاه 1319در این تاریخ در سال  تاریخی  آبان 12

راجع به دانشکدۀ پزشکی به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بر 

های تهران به دانشکدۀ پزشکی ضمیمه پایۀ این قانون، بیمارستان

 شد.

 

 لفا

 ب  آموزروز دانش روزهای رسمی  آبان 1۳

 1314تأسیس شرکت بیمه ایران، اولین شرکت بیمه ایرانی در سال  تاریخی  آبان 15

 توسط وزارت دارایی

 
 لفا

به تصویب  1351در سال « تأمین آموزش فرزندان کارگران»قانون  تاریخی  آبان 15

رسید. به موجب این قانون صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگران 

 تأسیس شد.

 

 ب
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 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

روزهای جهانی  نوامبر 6 آبان 15

 مصوب

 International Week of Science نوامبر 12تا  6 -آغاز هفته جهانی علم و صلح 
and Peace 6–12 November ب 

مؤسسه آتیه پس از اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در  تاریخی  آبان  1۶

ها و مؤسسات غیرتجاری در اداره ثبت شرکت 1381آبان  16تاریخ 

 به ثبت رسید.

کار خود را آغاز  1371کارگروه آتیه از سال 

در قالب مؤسسه  1377کرد؛ و در سال 

های خود را فرهنگی هنری آهنگ آتیه فعالیت

 گسترش داد.

 لفا

ملزم کردن کارفرمایان به بیمه نمودن کلیه کارگران خود اعم از  تاریخی  آبان 1۶

 1334سال  -موقتی و دایم 

 
 لفا

الصحه و شمسی، قانون راجع به حفظ 1289در این روز در سال  تاریخی  آبان 1۶

 شود.کوبی تصویب میآبله

به موجب این قانون از مالیات وسایط نقلیه 

 الصحهتومانی یک قران برای اصالح امور حفظ

و کوبی و تقسیم سرم گلو بالخاصه تعمیم آبله

 . شودمجانی تخصیص میدرد دیفتری به طور

گردد به وجوهی که از این ممر حاصل می

الصحه رسمی مرکزی دولت داده مجلس حفظ

صویب مجلس شود که به نظارت و تمی

 در تمام مملکت به مصرف برسد.مذکور

 لفا
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به موجب مصوبه مجلس دوم، از محل عواید  1329قعده ذی 16در  تاریخی  آبان 1۶

ای در اختیار حاج میرزا رضا خان تبریزی قرار مجلس بودجه

ای خیریه برای ایتام به نام مدرسه گیرد تا صرف تأسیس مدرسهمی

 اتحاد وطن بنماید.

 

 لفا

در هیأت وزیران تصویب شد که کلیه  1323در این روز در سال  تاریخی  آبان  11

کارخانجات و مؤسسات اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، معدنی، باربری 

نفر کارگر داشته باشند موظفند کارگران  21آهن که بیش از و راه

 خود را در نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه کنند.

 

 ب

کند تا هیأت دولت وزارت رفاه را ملزم می 1378دولت در سال  تاریخی  آبان 18

 بینی و پرداخت نماید.درصد حق بیمه صیادان را پیش 11معادل 

 
 ب

روزهای جهانی  نوامبر 11 آبان 19

 مصوب

 World Science Day for Peace and روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه )یونسکو(
Development (UNESCO) ب 

به تصویب  1352قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در سال  تاریخی  آبان 21

 مجلس شورای ملی رسید.

 
 لفا

روزهای جهانی  نوامبر 13 آبان 22

 مصوب

تا  13 -ها بیوتیکرسانی در مورد آنتیی جهانی آگاهیآغاز هفته

 نوامبر 19

World Antibiotic Awareness 
Week, 13-19 November [WHO]  لفا 

روزهای جهانی  نوامبر 14 آبان 2۳

 مصوب

 UN  World Diabetes Day -روز جهانی دیابت 
 لفا
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده  تاریخی  آبان 24

تصویب شد و بخش درمان  1368قانون تأمین اجتماعی در آبان  3

 به سازمان تأمین اجتماعی ملحق شد.

به موجب این قانون، که به وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی ابالغ گردید، کلیه 

تعهدات درمانی موضوع بندهای مذکور به 

عهده سازمان تأمین اجتماعی محول گردید، 

همچنین، سازمان موظف شد تمامی تعهدات 

های دولتی و در از بخش درمانی مزبور را

صورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت 

 های رسمی تأمین کند.تعرفه

 لفا

 ب  دار خوانی و کتابروز کتاب، کتاب روزهای رسمی  آبان 24

روزهای جهانی  نوامبر 16 آبان 25

 مصوب

 UNESCO International Day for Tolerance -روز جهانی مدارا 
 لفا

روزهای جهانی  نوامبر 17 آبان 2۶

 مصوب

 UN  World Day of Remembrance for -ای روز جهانی یادبود قربانیان تصادفات جاده
Road Traffic Victims لفا 

 1345با تشکیل اولین مجمع عمومی، سازمان زنان ایران در آبان  تاریخی  آبان 28

 موجودیت یافت.

به همراه سایر  1358این سازمان در سال 

موؤسسات حمایتی در سازمان بهزیستی ادغام 

 شد.

 ب
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تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

شده متشکل کارگری در ابران در سال برگزاری اولین اعتصاب ثبت تاریخی  آبان 29

 ، توسط سه هزار کارگر شرکت شیالت1285

های پایینی این اعتصاب در اعتراض به قیمت

ارمنی لیانازوف برای -که صاحب امتیاز روسی

 گرفت. پرداخت شکلصیدشان می

 لفا

تصویب قانون کار و مواد آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در  تاریخی  آبان 29

 1369سال 

تشکیل شورای عالی کار، موادی پیرامون بیمه 

یابی و امثال آن در این بیکاری، قواعد سازمان

قانون آمده است. در این قانون در مورد 

آور نیز اظهار نظر شده کارهای سخت و زیان

 است.

در مجلس  1366آبان  28این قانون که در 

شورای اسالمی تصویب شده بود، با ایراد 

شورای نگهبان مواجه شده و بارها بین مجلس 

 و شورا رفت و برگشت داشته است.

 لفا

تشکیل کارگروه بررسی طرح تحول سالمت و هماهنگی دستگاه  تاریخی  آبان 29

 وزیران تصویب شد. در هیأت 1392آبان  29های اجرایی در 

این کارگروه با حضور وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت 

نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 

 شود.رییس جمهور تشکیل می

 ب
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 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

کارگاه راهکارهای مقابله با کار کودکان و کار اجباری در صنایع  مناسبت علمی نوامبر 21 آبان 29

 بروکسل -سازمان جهانی کار  -پوشاک و پنبه 

 
 لفا

روزهای جهانی  نوامبر 21 آبان 29

 مصوب

 UN Universal Children’s Day -روز جهانی کودک 
 ب

های دولتی و کارخانجات و کارگاهتصویب قانون بیمه کارگران  تاریخی  آبان 29

 1322غیردولتی در سال 

این قانون دایره شمول بیمه را به کارگران 

تر گسترش های کوچکغیردولتی و کارگاه

 داد.

تغییرات کلی  1326تیر  21این قانون در 

 داشته است.

 لفا

کمیسبون کمک به مستمندان و به کار گماردن »تصویب تأسیس  تاریخی  آذر ۳

 1331در هیأت وزیران و به پیشنهاد وزیر کشور در سال « هاآن

 
 لفا

روزهای جهانی  نوامبر 25 آذر 4

 مصوب

 UN  International Day for the -روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان 
Elimination of Violence against 
Women 
این روز به یادبود خواهران میرابال، مبارزان 

آمریکای جنوبی که توسط حاکمسیاسی   

 لفا
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تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

گذاری شده نظامی دومینیکن ترور شدند نام

 .است

های نفتی و متعاقب پس از گران شدن بهای بنزین و سایر فرآورده تاریخی  آذر 4

رانان ، مردم و تاکسی1343ها در ایران، در سال آن نرخ تاکسی

 دست به تظاهرات و اعتصاب زدند.

این اعتصابات،  دولت برای عدم گسترش

 محصوالت نفتی را ارزان کرد.
 لفا

 روز بسیج مستضعفان  58روز تشکیل بسیج مستضعفان در سال سال تاریخی  آذر 5
 ب

تبدیل نهضت جهاد سازندگی به وزارت جهاد سازندگی در سال  تاریخی  آذر 1

1362 

 
 ب

تأمین اجتماعی به موجب مصوبه مجلس شورای ملی، مؤسسه کار و  تاریخی  آذر 8

 تأسیس شد. 1349وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی در سال 

 
 ب

الیحه قانونی راجع به شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون  تاریخی  آذر 12

های دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مستخدمین شرکت

 به تصویب رسید. 1358تأمین اجتماعی در سال 

 

 ب

 توانند با موافقتبا تصویب قانون، بانوان کارمند رسمی و ثابت می تاریخی  آذر 12

باالترین مقام مسئول سازمان خود، خدمت خود را به خدمت 

 وقت تبدیل نمایند.نیمه

 

 ب
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 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

روزهای جهانی  دسامبر 1 آذر 12

 مصوب

 UN  World AIDS Day -روز جهانی ایدز 
 لفا

اهلل سیدحسن روز مجلس؛ به مناسبت سالروز کشته شدن آیت تاریخی  آذر 12

 مدرس 

 
 ب

تصویب قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی،  تاریخی  آذر 11

 1376قالیچه، گلیم و زیلو در سال 

 
 ب

روزهای جهانی  دسامبر 2 آذر 11

 مصوب

 UN  International Day for the -داری روز جهانی لغو برده
Abolition of Slavery لفا 

االول اول جمادی - 1271صدور فتوای تحریم تنباکو در سال  تاریخی دسامبر 3 آذر 12

 قمری 1319

در  1319الثانی شاه در پنجم جمادی

دستخطی لغو کامل امتیاز تنباکو را اعالم 

 کرد.

 ب

 روز قانون اساسی 1358جمهوری اسالمی ایران در سال تصویب قانون اساسی  تاریخی  آذر 12

قانون اساسی به نظام جامع تأمین  29اصل 

 اجتماعی اشاره دارد.

 ب

انحالل سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای انقالب در  تاریخی  آذر 12

 1358سال 

 
 ب

روزهای جهانی  دسامبر 3 آذر 12

 مصوب

 UN  International Day of Persons -روز جهانی معلوالن 
with Disabilities لفا 
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 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

شمسی  1237قمری،  1298ربیع الثانی  26به روایتی در یکشنبه  تاریخی  آذر 12

 الصحه آغاز به کار کرد.اولین جلسه مجلس حفظ

خورشیدی توسط دکتر  1247به روایت دیگر این انجمن در سال 

گیری درباره وضعیت تصمیمتولوزان فرانسوی حکیم دربار برای 

 بهداشت ایران بنیان گذاشته شد.

این مجلس، متشکل از تولوزان و شاگردانش 

هایی برای واکسیناسیون و ساخت کوشش

بخشی به مردم درباره قرنطینه و آگاهی

های واگیر انجام داد. با این همه چون بیماری

الصحه بودجه مشخصی نداشت، مجلس حفظ

 رفت ون به خوبی پیش نمیهای آاغلب برنامه

های مجلس به مدت طوالنی گاه نشست

 شد.برگزار نمی

 ب

 لفا  روز بیمه روزهای رسمی  آذر 1۳

ی ژنو ژنو دولت ایران در این روز، در عهد ناصرالدین شاه، قرارنامه تاریخی دسامبر 5 آذر 14

تشکیالت صلیب سرخ را در تهران امضاء کرده و عضو کمیته 

 المللی شد.بین

 

 لفا

های فرودگاه مهرآباد سقف یکی از سالن 1353در این روز در سال  تاریخی  آذر 14

ای کشته شدند. این حادثه مقدمه تأسیس اورژانس فرو ریخت و عده

 در کشور بود.

تا قبل از این سیستم و سازوکاری برای انتقال 

سریع مجروحین و مصدومین به درمانگاه 

 وجود نداشت.

 ب

روزهای جهانی  دسامبر 5 آذر 14

 مصوب

 International Volunteer Day for المللی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعیروز بین
Economic and Social 
Development 

 لفا
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 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

  جمعیت کمک به جذامیان تشکیل شد. 1339در سال  تاریخی  آذر 14
 ب

دسامبر  6و  5المللی فقر و توسعه پایدار در کنفرانس بینششمین  مناسبت علمی دسامبر 5 آذر 14

 شود.در سریالنکا برگزار می 2119

12; 5-6: Colombo, Sri Lanka. 6th 
International Conference on 
Poverty and Sustainable 
Development 2019  

 لفا

در مجلس  1349قانون تأسیس اتاق صنایع و معادن ایران در سال  تاریخی  آذر 15

 شورای ملی تصویب شد.

 
 ب

آموز دختر دچار دانش 29در این حادثه  1391آباد آذربایجان غربی در سال سوزی در مدرسه شینآتش تاریخی  آذر 15

ها بر اثر سوختگی شدند که دو نفر از آن

 شدت جراحات وارده فوت کردند

 لفا

 ب  دارروز حساب روزهای رسمی  آذر 15

 لفا  روز دانشجو روزهای رسمی  آذر 1۶

 لفا  1321آغاز شورش نان یا بلوای نان در سال  تاریخی  آذر 11

ها های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاهقانون بیمه تاریخی  آذر 11

شورای ملی به تصویب مجلس 1334و کارخانجات ارتش در سال 

 رسید.

 

 ب
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 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

 1388هفته پژوهش، در روز هفدهم آذر ماه سال   در آستانه تاریخی  آذر 11

 مؤسسه عالی پژوهش تعلیق فعالیت شد.

 
 لفا

روزهای جهانی  دسامبر 9 آذر 18

 مصوب

 UN International Anti-Corruption -روز جهانی مبارزه با فساد 
Day لفا 

 11 آذر 19

 دسامبر

روزهای جهانی 

 مصوب

 UN  Human Rights Day -روز جهانی حقوق بشر 
سالروز تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر در 

1948سال   
 لفا

تشکیل شده بود، با تصویب  1361ستاد انقالب فرهنگی که از سال  تاریخی  آذر  19

ای که دولت وقت به مجلس شورای اسالمی ارائه کرده و الیحه

 به شورای عالی انقالب فرهنگی 1363فرمان امام خمینی در سال 

 تبدیل شد.

 

 ب

قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  تاریخی  آذر 22

 1373یکشنبه بیستم آذر ماه جمهوری اسالمی ایران در جلسه روز

 مجلس شورای اسالمی تصویب شد.

 

 لفا

تشکیل اداره سجل احوال در وزارت داخله به تصویب هیأت وزیران  تاریخی  آذر 22

 1297سال در 

 
 ب

سازمان آموزش و پرورش استثنائی به استناد مصوبه مجلس در  تاریخی  آذر 21

 تشکیل شد. 1369آذر  21تاریخ 

 
 لفا
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 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

 12 آذر 21

 دسامبر

روزهای جهانی 

 مصوب

 UN  International Universal Health -روز جهانی پوشش جامع سالمت 
Coverage Day لفا 

هجوم نیروی نظامی روسیه به ایران در طول جنگ جهانی در پی  تاریخی  آذر 21

د خورشی»اول، کمیته دفاع ملی تحت ریاست سردار اسعد بختیاری 

 1294آذر  21را تأسیس کرد. اساسنامه این جمعیت در « سرخ

تصویب شد و در ارتباط با صلیب سرخ و هالل احمر، موافق قرارداد 

 دنیا، قرار گرفت.

 

 لفا

تصویب قانون استخدام کشوری و پرداختن به موضوع تقاعد  تاریخی  آذر 22

ال مند در س)بازنشستگی( و وظایف )متوفیان دولتی( به شکل نظام

1311 

بدین منظور دایره تقاعد کشوری در وزارت 

 مالیه شکل گرفت.
 لفا

هجری شمسی، طبق قراردادی با پولیاکف روسی،  1269در آذر  تاریخی  آذر 2۳

 انحصاری در زمینه بیمه و حمل و نقل به او داده شد.فعالیت 

 
 لفا

گذاری در چندین استان کشور اعتراض پرستاران به درآمدها و تعرفه تاریخی  آذر 2۳

 1393به صورت هماهنگ در سال 

 
 ب

ای امام خمینی برای حفظ حریم خصوصی صدور فرمان هشت ماده تاریخی  آذر 24

 1361افراد در سال 

 
 لفا
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 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

 16 آذر 24

 دسامبر

انگلستان به عنوان اولین کشور، قانون بیمه بیکاری اجباری را در  تاریخی

 اجرایی کرد.  1911سال 

جانبه بیمه سالمت کارگران صنعتی در این تاریخ قانون نظام سه

 بریتانیا نیز تصویب شد. 

 

 لفا

درمانی کشور های بهداشتی و شورای مرکزی سازمان خیریه کمک تاریخی  آذر 25

 تشکیل شد. 1342در سال 

 
 ب

  روز پژوهش روزهای رسمی  آذر 25
 لفا

در کمیسیون  1331ی سازمان برنامه در سال تصویب اساسنامه تاریخی  آذر 25

 ی مجلس شورای ملی سازمان برنامه

 
 ب

تشکیل بنگاه حمایت مادران و نوزادان از سوی فوزیه همسر ولیعهد  تاریخی  آذر 25

 1319سال  در

این بنگاه پس از جمعیت شیر و خورشید 

ترین نهادهای نیکوکاری سرخ ایران از باسابقه

 ایران بود.

 لفا

  روز حمل و نقل و رانندگان روزهای رسمی  آذر 2۶
 ب

ها در ارتباط با کارگران: فرمان والی انتشار یکی از نخستین متن تاریخی  آذر 21

بلوچستان درباره حمایت از کارگران ایالت کرمان و سیستان و 

 1312های قالیبافی در آذر سال کارگاه

در این فرمان ساعات کار برای کارگران 

ساعت در روز  8بافی به های قالیکارگاه

شود. روز جمعه و ایام تعطیل محدود می

 لفا
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 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

رسمی را با دریافت مزد کارگران تعطیل 

سال و دختران کمتر  8باشند. پسران کمتر از 

ها به کار گمارده سال در این کارگاه 11از 

های ها در زیرزمین یا اتاقکارگاه -نشوند. 

نمناک و مرطوب احداث نشود و کارگاه دارای 

ای رو به آفتاب باشد تا نور خورشید از دریچه

آنجا به درون بتابد. کارفرما، کارگر بیمار را به 

 کار نگمارد. 

به  1364پیگیری امور رفاهی کارکنان دولت در سال  تشکیل ستاد تاریخی  آذر 21

 تصویب دولت

 
 لفا

جمهور در ها توسط رئیساعالم شروع طرح هدفمند کردن یارانه تاریخی  آذر 21

  1389سال 

 
 ب

 18 آذر 21

 دسامبر

روزهای جهانی 

 مصوب

 UN  International Migrants Day -روز جهانی مهاجران 
 لفا

با تصمیم شورای عالی انقالب فرهنگی در آذر  گریروز جهان عاری از خشونت و افراطی تاریخی  آذر 21

1393 
 ب

امضاء و ابالغ منشور حقوق شهروندی توسط حسن روحانی در سال  تاریخی  آذر 29

1395 

 
 ب
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو  تاریخی  آذر ۳2

به تصویب مجلس شورای  1334آذر  31ژنو، در تاریخ  یا کنوانسیون

 ملی رسید.

 1949دسامبر  8مطابق  1328آذر ماه  17دولت ایران این قانون را 

 در نشست عمومی در ژنو امضاء کرده بود.

این قراردادها در مورد بهبود سرنوشت 

مجروحین و بیماران در نیروهای مسلح هنگام 

ین و اردوکشی، بهبود سرنوشت مجروح

بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا، 

راجع به معامله با اسیران جنگی و حمایت 

 افراد کشوری در زمان جنگ است.

 ب

 1249قمری،  1287رمضان  29در دوره ناصرالدین شاه، در  تاریخی  دی 2

خانه وظایف و اوقاف ساختار جدیدی یافت و میرزا شمسی، وزارت

 به ریاست آن منصوب شد.حسین خان مشیرالدوله 

این وزارتخانه رسیدگی به امور کشور، مدیریت 

المنفعه و خیریه، و رسیدگی به تشکیالت عام

های خاصی مانند یتیمان، بینوایان، امور گروه

 سرپرست و... را به عهده داشت.زنان بی

 لفا

وراث با اصالح بخشی از قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری  تاریخی  دی 2

کارمندان، حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مادام که 

 شود.شوهر و حرفه و شغل ثابت ندارند پرداخت می

سالگی و در صورت  21این حقوق در مورد ورثه ذکور تا پایان 

 شود.سالگی پرداخت می 25ها تا پایان تحصیل در یکی از دانشگاه

 

 لفا

و با تصوب مجلس  1363اوقاف و امور خیریه در سال سازمان حج،  تاریخی  دی 2

 شورای اسالمی جانشین سازمان اوقاف شد.

 
 ب
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

برای دختری به نام  1297صدور اولین شناسنامه ایرانی در سال  تاریخی  دی ۳

 فاطمه

 
 ب

 1374دی  4اساسنامه مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در  تاریخی  دی 4

تأمین اجتماعی بررسی و به تصویب توسط هیأت مدیره سازمان 

 رسید

 

 لفا

گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین در هلدینگ شرکت سرمایه تاریخی  دی 4

 تأسیس شد. 1381سال 

 
 ب

ریشتر باعث مرگ  6.6لرزه بم با شدت وقوع زمین 1382در سال  تاریخی  دی 5

 هزار نفر شد 51بیش از 

 
 لفا

  ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای طبیعیروز  روزهای رسمی  دی 5
 لفا

 1268االول برابر با پنجم ربیع 1231روز یکشنبه ششم دی ماه  تاریخی  دی ۶

قمری، سیزده روز پیش از قتل امیرکبیر و با حضور ناصرالدین شاه، 

میرزا آقاخان نوری صدراعظم جدید و گروهی از دانشمندان و 

نفر شاگرد رسماً گشایش  31اروپایی، دارالفنون با معلمین ایرانی و 

 یافت.

 

 لفا
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

ی چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی نامهآیین تاریخی  دی ۶

 به تصویب دولت رسید. 1371های صنفی در سال عملکرد انجمن

مورد تجدید  1389آبان  8نامه در این آیین

 نظر کلی قرار گرفت.
 لفا

های کشاورزی و جاهد سازندگی و خانهتصویب الیحه ادغام وزارت تاریخی  دی ۶

 1379تشکیل وزارت جهاد کشاوزی در سال 

 
 ب

 27 دی ۶

 دسامبر

  1945المللی پول در تشکیل صندوق بین تاریخی
 ب

و روز نهضت  58روز تشکیل نهضت سوادآموزی در سال سال تاریخی  دی 1

 سوادآموزی

 
 ب

 29 دی 8

 دسامبر

وزیر بریتانیا و اعالمیه مشترک چرچیل و روزولت، نخست تاریخی

جمهور ایاالت متحده به منظور برقراری صلح در دسامبر رییس

 انتشار یافت. 1941

مورد استناد  1942این بیانیه در ژانویه 

 ب اعالمیه سازمان ملل قرار گرفت.

عضویت سازمان جامعه ملل ایران به  1311در این روز در سال  تاریخی  دی 9

 درآمد.

 
 ب

روز والدت  -االول جمادی 5مصادف با  روز پرستار  روزهای رسمی  دی 11

 حضرت زینب
 ب
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

تصویب قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در  تاریخی  دی 11

 48سال 

 
 ب

حقوق صندوق معاون و فلزات برای برقراری  1378در سال  تاریخی  دی 12

بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی و مستمری وراث برای کارکنان 

 ها تأسیس شد.مذکور و بازماندگان آن

 

 ب

روزهای جهانی  ژانویه 4 دی 14

 مصوب

  UN  World Braille Day -روز جهانی خط بریل
 لفا

ن بار اولینظام ملی سالمت در انگلستان تأسیس شد. این نظام برای  تاریخی ژانویه 5 دی 14

خدمات بیمارستانی، خدمات پزشکان خانواده، و خدمات 

 محور را در سازمان جمع کرد.خانواده

 

 ب

  تأسیس شد. 1372مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی در سال  تاریخی  دی 14
 لفا

ها در مجلس شورای اسالمی در تصویب قانون هدفمند کردن یارانه تاریخی  دی 15

 1388سال 

 
 لفا

ـ  1394قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ) تاریخی  دی 15

مجلس شورای  1389( در جلسه علنی مورخ پانزدهم دی ماه 1391

 اسالمی تصویب شد.

 

 لفا
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

مطابق تصویب مجلس شورای اسالمی، سازمان  1363در سال  تاریخی  دی 1۶

بهداری به وزارت بهزیستی به وزارت بهداری ملحق و نام وزارت 

 بهداری و بهزیستی تبدیل شد.

 

 لفا

دستوراالعملی صادر شد که به موجب آن شورای  1364دی  16در  تاریخی  دی 1۶

های پزشکی سازمان تأمین اجتماعی با هدف رسیدگی به گواهی

 استراحت بلندمدت در هریک از مراکز درمانی سازمان تشکیل شد.

عهده کمیسیون این وظیفه پیش از این به 

 لفا بدوی پزشکی بود

 ب  1396کش سانچی در سال حادثه غرق شدن کشتی نفت تاریخی  دی 1۶

های اجتماعی حذف کلمه کارگران از پسوند نام سازمان بیمه تاریخی  دی 11

 شود تا دایره شمول قانون افزایش یابد.می

 
 لفا

 ,UNICEF, Executive Board  یونیسف در نیویورکنشست هیأت اجرایی  مناسبت اجرایی ژانویه 8 دی 18
Election of Bureau  لفا 

به  1231خان فراهانی معروف به امیر کبیر در سال میرزامحمدتقی تاریخی  دی 22

 دستور ناصرالدین شاه در حمام فین کاشان به قتل رسید

 
 لفا

شاغل در صنعت  -مختلف ملیت  51از  -اعتصاب کارگران خارجی  تاریخی ژانویه 11 دی 21

به مدت دو ماه؛ موسوم به  1912نساجی در الرنس ماساچوست در 

 های سرخاعتصاب نان و گل

این اعتصاب بزرگ، بخشی از جنیش اجتماعی 

شود که منجر به بزرگی محسوب می

اطالحاتی در قوانین شد؛ از جمله دادن حق 

 رأی به زنان.

کا هر سال در سالروز این اعتصاب در آمری

 لفا
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

فستیوالی برای بزرگداشت تاریخ کارگری، 

تنوع فرهنگی، و عدالت اجتماعی برگزار 

 شود.می

به تصویب  1343قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی در سال  تاریخی  دی 22

 مجلس شورای ملی رسید. 

سپاهیان مزبور برای اجرای مفاد این قانون در 

شوند. میاختیار وزارت کشاورزی گذارده 

وظائف سپاه ترویج و آبادانی به 

های ای که از طرف وزارت خانهنامهآیینموجب

کشاورزی و آبادانی و مسکن و اقتصاد تنظیم 

و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین 

 گردد.می

 ب

اساسنامه سازمان تأمین  11به موجب الیحه قانونی اصالح ماده  تاریخی  دی 22

، وظایف و اختیارات هیأت مدیره 58دی  22مصوب اجتماعی، 

 کند.سازمان تغییر می

 

 ب

زادروز محمود اعتمادزاده از بنیانگذاران اصلی کانون نویسندگان  تاریخی  دی 2۳

 1293ایران در سال 

 
 ب
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

 41تقلیل میزان سنوات پرداخت حق بیمه بازنشستگی کارگران از  تاریخی  دی 24

 1352در سال  35سال به 

 
 لفا

موضوع فعالیت این بانک در خصوص اعطای  1317ی تأسیس بانک رهنی ایران در سال تصویب الیحه تاریخی  دی  25

تسهیالت مسکن، در قبال رهن اموال 

های این بانک درزمینه غیرمنقول بود. فعالیت

 1357تا  1323سازی انبوه از سال خانه

 چشمگیر است.

 ب

در « چرا با جمهوری اسالمی مخالفم؟»ای با عنوان مقالهانتشار  تاریخی  دی  25

 57روزنامه آیندگان در سال 

ی مقاله مصطفی رحیمی، حقوقدان، نویسنده

نویسنده و مترجم بود. این مقاله در واقع 

ای سرگشاده خطاب به امام خمینی در نامه

کمتر از یک ماه مانده تا پیروزی انقالب بود. 

دهد که ایران هشدار میدر این نامه نویسنده 

ای تاریخی قرار گرفته و بسیار محتمل در برهه

است از یک دیکتاتوری سکوالر برهد و به دام 

 یک استبداد دینی بیفتد.

 لفا

 لفا  در ژنو 1921ی ملل، در تشکیل اولین جلسه جامعه تاریخی ژانویه 16 دی  25

تأمین خدمات درمانی پرسنل تصویب قانون اساسنامه سازمان  تاریخی  دی  29

 1372نیروهای مسلح در مجلس شورای اسالمی در سال 

 
 ب
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

فرو ریختن ساختمان پالسکو در تهران بر اثر آتش سوزی در سال  تاریخی  دی ۳2

1395 

 
 ب

 لفا  1325تشکیل اتحادیه کارگران نفت  تاریخی  دی ۳2

لگروکه به نمایندگی از ، پروفسور رنه 1299دیماه  31در تاریخ  تاریخی  دی ۳2

ای را با وزیر امور خارجه ایران به نامهانستیتو پاستور پاریس موافقت

 امضاء رسانید و انستیتو پاستور ایران تأسیس شد.

و یک سال پس از جنگ  1298در سال  

جهانی اول، دولت ایران به فکر تجدید روابط 

علمی خود با کشور فرانسه افتاد و حصول این 

ا به عهده هیئت نمایندگی سیاسی مقصود ر

خود که برای شرکت در کنفرانس صلح عازم 

پاریس بود واگذار نمود. هئیت نمایندگی 

با امیل رو، رئیس  1919اکتبر  23ایران، در 

وقت انستیتو پاستور، مالقات نمود و در همان 

مالقات اساس و شالوده تأسیس انستیتو 

 ریزی گردید. پاستور ایران پی

 لفا

به تصویب  1363قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار در سال  تاریخی  دی ۳2

 مجلس شورای اسالمی رسید.

 
 لفا

 31تا  21 -نهاد ملل متحد های مردمای کمیته سازمانجلسه دوره مناسبت اجرایی ژانویه 21 بهمن 1

 ژانویه در نیویورک

Committee on Non-
Governmental Organizations, 
2019 regular session 

 لفا
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

 1331های اجتماعی کارگران در اول بهمن الیحه قانونی بیمه تاریخی  بهمن 1

توسط دکتر مصدق با استفاده از قانون اعطای اختیارات به 

 وزیر به تصویب رسید.نخست

با تصویب این الیحه، قانون بیمه کارگران 

و به  1322دولتی و غیردولتی مصوب سال 

قانون دیگری که با این الیحه طور کلی هر 

 مغایرت داشت، ملغی شد.

سازمان »همچنین سازمان مستقلی به نام 

 به وجود آمد.« های اجتماعی کارگرانبیمه

اردیبهشت  21و  1334تیر  24این الیحه در 

 مورد اصالح و تجدید نظر قرار گرفت. 1339

 لفا

کار، بنگاه رفاه اجتماعی و پس از تصویب قانون  1325در سال  تاریخی  بهمن 2

 شود.تأسیس می

تصویب  26خرداد  9نامه این بنگاه در اساس

 شود.می
 لفا

 2نامه وظایف و اختیارات شورای عالی تأمین اجتماعی در آیین تاریخی  بهمن 2

های کار و امور اجتماعی و دارایی توسط کمیسیون 1351بهمن 

 مجلس شورای ملی تصویب شد.

 

 ب

قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی در سال  تاریخی  بهمن ۳

 تصویب شد. 1355

 
 لفا

 WHO, Executive Board, 144th  فوریه در ژنو 1ژانویه تا  WHO - 24ای هیأت اجرایی نشست دوره مناسبت اجرایی ژانویه 24 بهمن 4
session لفا 
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 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

روزهای جهانی  ژانویه 24 بهمن 4

 مصوب

 UN  International Day of Education -روز جهانی آموزش 
 لفا

های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی بیمه تاریخی  بهمن 5

به تصویب دولت رسید. این بیمه شامل  1388دار در بهمن شناسه

 شود.بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی می

 

 ب

اقتصادی موسوم به انقالب  -رفراندوم اصالحات اجتماعی برگزاری  تاریخی  بهمن ۶

این اصالحات شامل تغییراتی در نظام  - 1341شاه و مردم در سال 

 ی مالکیت اراضی بود.گیری، حقوق کارگران و نحوهرأی

 

 ب

به 1347اردیبهشت  28نامه انجمن در اساس تصویب شد. 1346بخشی در سال قانون تشکیل انجمن توان تاریخی  بهمن 8

 لفا تصویب رسید.

قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری  تاریخی  بهمن 11

ماه اسالمی ایران در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم بهمن

 مجلس شورای اسالمی تصویب شد. 1368

 

 لفا

روستاییان و عشایر توسط نامه بیمه اجتماعی آیین 1383در سال  تاریخی  بهمن 11

 هیأت وزیران تصویب شد.

 
 ب
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 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشتگان کشوری و لشکری  تاریخی  بهمن 1۳

 1377در سال 

 
 ب

قانون تمرکز مؤسسات صحی مملکتی در اداره کل صحیه در بهمن  تاریخی  بهمن 1۳

 تصویب شد. به موجب این قانون کلیه مؤسسات صحی 1315

ها و مؤسسه پاستور در اداره کل مملکتی و بلدی، صحیه نظمیه

 صحیه متمرکز خواهد شد.

اداره کل صحیه بخشی از وزارت داخله بوده 

 است.
 لفا

به  1353نسخه جدیدی از قانون حمایت خانواده در بهمن سال  تاریخی  بهمن 15

 تصویب مجلس شورای ملی رسید.

حمایت پس از تصویب این قانون، قانون 

و سایر مقرراتی  1346خانواده مصوب سال 

 که مغایر با این قانون بود، ملغی شد.

 ب

روزهای جهانی  فوریه 4 بهمن 15

 مصوب

 World Cancer Day  روز جهانی سرطان
 لفا

روزهای جهانی  فوریه 6 بهمن 11

 مصوب

 UN International Day of Zero -سازی جنسی زنان روز جهانی مقابله با ناقص
Tolerance to Female Genital 
Mutilation 

 ب

تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان امام خمینی در  تاریخی  بهمن 11

 1366سال 

 
 ب
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

شدگانی که به علت قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه تاریخی  بهمن 18

به شوند؛ همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می

 تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.

 

 ب

ماده در اولین مجلس شورای  52تصویب یکمین قانون مطبوعات در  تاریخی  بهمن 18

  1286بهمن  18ملی در 

 
 لفا

خدمات خیریه »جمعیت شیر و خورشید ایران برای  1311در سال  تاریخی  بهمن 18

 د.تشکیل ش« به نوع بشر و تخفیف مصائب و بهبودی صحت عمومی

این جمعیت رسماً به  1312مرداد  5در 

 المللی درآمد.عضویت صلیب سرخ بین
 لفا

  الثانی(جمادی 13روز تکریم مادران و همسران شهدا )مصادف با  روزهای رسمی  بهمن 19
 لفا

، به منظور 1342بهمن  21قانون تشکیل سپاه بهداشت در تاریخ  تاریخی  بهمن 22

درمان در روستاها و مناطق روستایی کشور توسط تعمیم بهداشت و 

 شود.مجلس شورای ملی تصویب می

 

 ب

گذاری صبا تأمین )سهامی عام( در سال هلدینگ شرکت سرمایه تاریخی  بهمن 21

 تأسیس شد. 1377

 
 ب

 21تا  11 -ای کمیسیون توسعه اجتماعی ملل متحد نشست دوره مناسبت اجرایی فوریه 11 بهمن 22

 در نیویورک فوریه

Commission for Social 
Development, Fifty-seventh 
session 

 لفا



 

117 
 

تاریخ 

 شمسی

تاریخ 
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در بهمن سال  تاریخی  بهمن 2۶

 تصویب شد.  1348

از تاریخ تصویب این قانون به جای اتاق صنایع 

و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران اتاق 

جدیدی به نام اتاق بازرگانی و صنایع و 

شود که ایران در تهران تشکیل میمعادن

 دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی است.

 لفا

شهریور آن سال به پیشنهاد هیأت عالی در  1327تأسیس سازمان برنامه در سال  تاریخی  بهمن 2۶

برنامه، اداره دفتر کل برنامه شکل گرفته بود 

 که به سازمان برنامه تبدیل شد.

 لفا

تصویب قانون تقاعد ارتش شاهنشاهی و تشکیل صندوق تقاعد  تاریخی  بهمن 2۶

 در مجلس هشتم 1314بهمن  26ارتش در 

 
 ب

 1382گذاری صنایع عمومی تأمین در سال سرمایههلدینگ شرکت  تاریخی  بهمن 21

 تأسیس شد.

 
 ب

اعتراضات و تجمعات کارگران شرکت نفت به  1375بهمن  28در  تاریخی  بهمن 28

 رسد.اوج خود رسیده و با دخالت تیروی انتظامی به پایان می

در جریان این اعتراضات کارگران نمایندگان 

خود را از چند شهر انتخاب کردند و عالوه بر 

های های رفاهی، تقاضا برای تشکلخواسته

 مستقل کارگری را نیز در آن مطرح کردند. 

عده زیادی از کارکنان  1375در مرداد 

های دیگر پاالیشگاه تهران و کارگران قسمت

 ب
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

پخش، تأسیسات و خطوط لوله، -نفت تهران 

اول جلوی خانه کارگر جمع شدند و  -غیره

ی مرکزی راهپیمایی کرده بعد به طرف اداره

بودند که با قول وزیر نفت برای پیگیری به 

 اتمام رسیده بود.

آغاز به  1377اصالح طلب، در سال حزب اسالمی کار، یکی از احزاب تاریخی  بهمن  29

 کار کرد.

خانه کارگر به دبیرکلی این حزب از بطن 

زاده، وزیر کار و امور ابوالقاسم سرحدی

اجتماعی در کابینه دوم موسوی، با کارکرد 

 بیشتر سیاسی و کمتر صنفی به وجود آمد.

 لفا

ای کمیسیون حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ملل نشست دوره مناسبت اجرایی فوریه 18 بهمن  29

 در ژنومارس  8فوریه تا  18 -متحد 

 Committee on Economic, Social 
and Cultural Rights, Sixty-fifth 
session 

 لفا

 18 -ای کمیته مبارزه با تبعیض علیه زنان ملل متحد نشست دوره مناسبت اجرایی فوریه 18 بهمن  29

 مارس در ژنو 8فوریه تا 

 Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women, 
Seventy-second session 

 لفا

  روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی روزهای رسمی فوریه 18 بهمن  29
 ب
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

تصویب الیحه قانون پیش از موعد بازنشستگی کارگران در مورد  تاریخی  بهمن ۳2

 1379آور در سال کارهای زیان

 
 لفا

( یا قانون 1333-1327برنامه عمرانی اول یا برنامه هفت ساله اول ) تاریخی  اسفند 1

به تصویب  1329اسفند  1ساله در اجازه اجرای موقت برنامه هفت

 کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی رسید.

 

 ب

با تصویب مجلس شورای اسالمی دولت ایران به کنوانسیون حقوق  تاریخی  اسفند 1

 کودک ملحق شد.

 
 لفا

روزهای جهانی  فوریه 21 اسفند 1

 مصوب

 UN  World Day of Social Justice -روز جهانی عدالت اجتماعی 
 لفا

ی معلمان به صورت هماهنگ که تقریباً تا آغاز اعتراض پردامنه تاریخی  اسفند  ۳

 1393سال  -پایان سال به طول انجامید 

 
 لفا

در اداره ثبت  1371عالی پژوهش تأمین اجتماعی در سال  مؤسسه تاریخی  اسفند 4

 ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.شرکت

 
 لفا

 بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی روز مهندس روزهای رسمی  اسفند 5
 ب

انتصاب دکتر محمدعلی مولوی به سمت رییس کل بانک مرکزی  تاریخی  اسفند ۶

 1358اسفند  6ایران در 

او در دولت موقت مخالف سرسخت ملی 

 ها بود.کردن بانک
 ب
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تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

  1377درگشت ابوالحسن ابتهاج در  تاریخی  اسفند ۶
 ب

 لفا   1344سرپرست در سال تشکیل جمعیت حمایت از کودکان بی تاریخی  اسفند 1

 ب  روز استقالل کانون وکالی دادگستری و روز وکیل مدافعسال تاریخی   اسفند 1

 8( عمرانی کشور در 1341-1334ساله دوم )قانون برنامه هفت تاریخی  اسفند 8

 به نصویب مجلس شورای ملی رسید. 1334اسفند ماه 

 
 ب

، کارگران و مستخدمین 1312اسفند  8با تصویب هیئت وزیران در  تاریخی  اسفند 8

کنتراتی و روزمزد کارخانجات و مؤسسات مدنی و صنعتی نیز عیناً 

 مقررات مربوط به صندوق احتیاط قرار گرفتند.مشمول 

 

 لفا

تصویب تأسیس شورای عالی تأمین اجتماعی، طی تصویب قانون  تاریخی  اسفند  9

حمایت کردمندان در برابر اثرات تاشی از پیری و ازکارافتادگی و »

 1349در سال « فوت

تأمین »این اولین بار است که از اصطالح 

 لفا شود.گذاری استفاده میقانوندر « اجتماعی

  1357تشکیل بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی در سال  تاریخی  اسفند 9
 لفا

انحالل سازمان ملی خدمات اجتماعی یا سازمان شاهنشاهی  تاریخی  اسفند 9

 به تصویب مجلس  1361خدمات اجتماعی در سال 

 
 ب

  کنندهحمایت از حقوق مصرفروز ملی  روزهای رسمی  اسفند 9
 ب
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

 لفا   1351وزیر در سال گیری شورای اقتصاد به ریاست نخستشکل تاریخی  اسفند 12

روزهای جهانی  مارس 1 اسفند 12

 مصوب

  UNAIDS  Zero Discrimination Day -روز جهانی بدون تبعیض 
 لفا

به تصویب  1361سال  تأسیس انجمن حمایت از زندانیان در اسفند تاریخی  اسفند 11

 شورای عالی قضایی رسید.

 
 ب

ریزی پی 1323جمعیت حمایت کودکان کر و الل و کور در سال  تاریخی  اسفند 12

 شد.

 
 ب

تأسیس کمیته امداد به دستور امام خمینی برای پشتیبانی از  تاریخی  اسفند 14

 1357ها در سال محرومان و خودکفا کردن آن

 
 لفا

  روز احسان و نیکوکاری روزهای رسمی  اسفند 14
 لفا

، سازمان برنامه 1351اسفند  15با تصویب قانون برنامه و بودجه در  تاریخی  اسفند 15

ان سازم»به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین تمامی بودجه به آن 

 شد.نامیده « برنامه و بودجه

 

 ب

معادن جمهوری اسالمی ایران در  قانون اتاق بازرگانی و صنایع و تاریخی  اسفند 15

 1369سال  -مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید 

 
 ب

  1321های کارگران ایران در سال تشکیل شورای مرکزی اتحادیه تاریخی  اسفند 11
 ب
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

تأسیس انجمن خدمات اجتماعی به پیشنهاد دکتر اقبال وزیر  تاریخی  اسفند 11

 1325سال بهداری و تصویب هیأت وزیران در 

 
 لفا

روزهای جهانی  مارس 8  اسفند 11

 مصوب

 UN  International Women's Day -روز جهانی زن 
 لفا

شود برای ، به وزارت بهداری اجازه داده می1321اسفند  18در  تاریخی  اسفند 18

خرید و فروش دارو و تنظیم تقسیم آن در کشور بنگاهی به نام 

 بنگاه دارویی تأسیس نماید.

 

 لفا

اسفند  22تا  18نخستین سمینار ملی رفاه اجتماعی کشور از  تاریخی  اسفند 18

 تشکیل شد. 1352

نامه پایانی سمینار بر ایجاد هماهنگی در قطع

های مؤسسات رفاهی غیردولتی با بین فعالیت

های رفاهی دولت و ایجاد سرعت و نظام برنامه

 های مذکور بههای سازمانمطلوب در فعالیت

 عنوان هدفی اساسی تأکید شده است.

 ب

تصویب طرح تشکیل صندوق وام برای کارگران بیکار در سال  تاریخی  اسفند 19

1357 

 
 ب

نامیده شدن آن به های صنایع و معادن و بازرگانی وادغام وزارتخانه تاریخی  اسفند 22

 به تصویب هیأت دولت 1341وزارت اقتصاد در سال 

 
 لفا
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

تا  11 -های توسعه ملل متحد ای کمیسیون سیاستنشست دوره مناسبت اجرایی مارس 11 اسفند 22

 مارس در نیویورک 15

 Committee for Development 
Policy, Twenty-first session لفا 

 22تا  11 -ای کمیسیون وضعیت زنان ملل متحد نشست دوره مناسبت اجرایی مارس 11 اسفند 22

 مارس در نیویورک

 Commission on the Status of 
Women, Sixty-third session لفا 

تصویب تشکیل سازمان تأمین خدمات رفاهی وابسته به وزارت  تاریخی  اسفند  22

 توسط مجلسین 1353جدیدالتأسیس رفاه اجتماعی در سال 

 
 ب

ال سروز بزرگداشت شهدا، تأسیس بنیاد شهید انقالب اسالمی در  تاریخی  اسفند 22

1358 

 
 ب

قانون تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها به جای وزارت اصالحات  تاریخی  اسفند 2۳

 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. 1349اسفند  23ارضی در 

 
 لفا

 -های سازمان جهانی کار ای هیأت مدیره و کمیسیوننشست دوره مناسبت اجرایی مارس 14 اسفند 2۳

 مارس در ژنو 28تا  14

 ILO, Governing Body and its 
committees, 335th session لفا 

تصویب تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی وابسته به وزارت  تاریخی  اسفند 24

  1373بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 

 
 لفا

  قانون نظام صنفی کشور به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. تاریخی  اسفند 24
 لفا
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

ان شدگالیحه قانونی راجع به احتساب مدت محکومیت سیاسی بیمه تاریخی  اسفند 25

مشمول قانون تأمین اجتماعی به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه در 

 تصویب شد. 1358سال 

 

 ب

  روز شهردار به مناسبت سالروز شهادت مهدی باکری تاریخی  اسفند 25
 ب

استخدام یک نفر از اتباع فرانسه برای ریاست صحیه کل قانون اجازه  تاریخی  اسفند  2۶

به تصویب مجلس شورای ملی  1311اسفند ماه  26مملکتی در 

 رسید.

به موجب این مصوبه وزارت داخله مجاز است 

یک  1311عقرب  23با رعایت مقررات قانون 

نفر از اتباع فرانسه را برای ریاست صحیه کل 

انک فرانسه هشتاد هزار فربا مبلغ یک صد و

حقوق سالیانه به مدت سه سال از روز ورود 

 تهران استخدام نماید.به

 ب

به   1337اسفند ماه  26ای از قانون کار در روز شدهنسخه به تاریخی  اسفند  2۶

 کمیسیون مشترک کار مجلسین رسید.تصویب 

در این ویرایش از قانون کار اصالحات مهمی 

گماردن اطفال انجام شد؛ از جمله به کار 

سال حتی به عنوان کارآموزی  12تر از کم

 ممنوع اعالم شد.

 لفا

تصویب کرد کلیه  1357هیأت وزیران دولت موقت در اسفند  تاریخی  اسفند  2۶

های سازمان خیریه کمک، تمام اموال و دارایی، پرسنل و بیمارستان

 اعتبارات مربوطه به وزارت بهداری و بهزیستی منتقل گردد.

 

 ب
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

مکلف شدن بنیاد شهید به مصرف مبالغی جهت تأمین امکانات  تاریخی  اسفند  2۶

 1361رفاهی و مسکن و اشتغال بازماندگان شهدا در سال 

 
 ب

گروه پزشکی حکمت وابسته به سازمان تأمین اجتماعی در سال  تاریخی  اسفند  2۶

 تأسیس شد. 1371

 
 لفا

آهن در سال های راهصندوق احتیاط دستمزد عملهتصویب ایجاد  تاریخی  اسفند  21

 توسط هیأت وزیران 1319

هیأت وزیران طبق پیشنهاد وزارت راه تصویب 

 1311نمود که از اول فروردین ماه 

خورشیدی از دستمزد هر یک از کارگران 

سازی، روزانه یک شاهی شاغل در فعالیت راه

کسر و مبالغ مذکور برای ایجاد صندوق 

 ختصاص داده شود.احتیاط ا

 لفا

قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت به تصویب مجلس  تاریخی  اسفند  21

شورای ملی رسید و سازمانی به نام سازمان خدمات درمانی 

 1351 -مستخدمین دولت تشکیل شد 

 

 ب

برای تأمین  1351تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی در سال  تاریخی  اسفند  21

عائله درجه یک افسران و همافران و کارمدان ارتش و  خدمات

 ژاندارمری

 

 ب
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 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

در اداره 1371شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی در سال  تاریخی  اسفند 21

 ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.ثبت شرکت

 
 لفا

 1371مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان در سال  تاریخی  اسفند 21

 در تهران تأسیس شد.

 
 لفا

مکلف شدن وزارت مالیه به کارسازی در وجه عمال و مزدورانی که  تاریخی  اسفند 28

در حین اشتغال به امور ساختمانی و امور مشابه آن دچار خسارت 

ها در صورت فوت؛ طی قانون متمم بودجه ی آنشوند؛ یا ورثهمی

 1311سال 

 

 لفا

نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی در اسفند سال آیینتصویب  تاریخی  اسفند 28

1386 

 
 لفا

 1353اسفند  29قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در تاریخ  تاریخی  اسفند 29

 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. 

 
 ب

  روز ملی شدن صنعت نفت ایران روزهای رسمی مارس 21 اسفند 29
 ب

جهانی  روزهای مارس 21 اسفند 29

 مصوب

 UN International Day of Happiness -روز جهانی شادمانی 
 ب
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 ولویتا توضیحات مناسبت نوع مناسبت

دوره مدیریت ابوالفضل غرضی در سازمان تأمین اجتماعی در سال  تاریخی  اسفند ۳2

مدیر سازمان بود و ماندگارترین  69آغاز شد. او تا اواخر سال  1359

 دوره مدیریتی را داشت.

 

 ب
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 مهمهای مهلت. 4-2
 اولویت مناسبت تاریخ شمسی

سازی در انتهای برگزاری مجمع عمومی ساالنه شرکت خانه در انتهای ماه اردیبهشت 

 سال مالی آن در اردیبهشت هر سال

 ب

آغاز سال مالی سازمان تأمین اجتماعی در تیر ماه هر  در ابتدای ماه تیر

 سال

 الف

های تابعه سازمان برگزاری مجامع عمومی شرکت در انتهای ماه تیر

تأمین اجتماعی در تیرماه هر سال )به استثنای شرکت 

 سازی(خانه

 الف

تشکیل ستاد برنامه و بودجه برای شروع فرآیند  تا انتهای هفته پایانی ماه شهریور

 ریزی سال آیندهبودجه

 الف

ها و درخواست برنامه و بودجه پیشنهادی معاونت مهرتا انتهای نیمه اول ماه 

 ادارات کل مستقل ستادی

 الف

های بودجه و ابالغ نحوه تنظیم بودجه تدوین فرم تا انتهای هفته اول ماه مهر

 هاپیشنهادی استان

 الف

ها و ادارات کل ارائه برنامه و بودجه پیشنهادی معاونت تا انتهای هفته سوم ماه مهر

 مستقل ستادی 

 الف

اعمال اصالحات و تدوین نهایی برنامه و بودجه پیشنهادی  تا انتهای نیمه اول ماه آبان

 ها و ارائه آن به مرکزاستان

 الف

ها و ادارات بررسی برنامه و بودجه پیشنهادی معاونت تا انتهای نیمه اول ماه آبان

 کل مستقل ستادی 

 الف

 الف های پیشنهادی برنامه و بودجه نهایی کردن تبصره تا انتهای هفته سوم ماه آذر

های تجمیع و تلفیق کلی برنامه و بودجه و تبصره تا انتهای هفته پایانی ماه آذر

 پیشنهادی ستادی و استانی

 الف

هیأت مدیره سازمان مکلف است تا اول دی ماه هر  بتدای ماه دی تا ا

سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به 

 شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید.

 الف

اسفند  15شورای عالی سازمان مکلف است حداکثر تا  اسفند ماه 15تا 

 بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره ابالغ کند.

 الف
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 ها معلوم نیست.. رویدادهای مهمی که روز وقوع آن4-1
 اولویت مناسبت سال وقوع

قبل از میالد 152 قبل از میالد مسیح منتشر شد. این قانون  751قانون حمورابی در  

نخستین قانونی است که به در ایران باستان به مالکیت شخصی، و 

 پردازد.جلوگیری از تجاوز به حقوق عمومی می

قانون حمورابی نوعی از تأمین اجتماعی متناسب با شرایط اجتماعی 

 زمان خود فراهم ساخت.

 الف

12۶1 (1۶88) های بیمه جهان در سال ترین شرکتشرکت بیمه لویدز، یکی از بزرگ 

سوزی بزرگ لندن در انگلستان تأسیس ، چند سالی پس از آتش1688

 شد.

 ب

1141 (11۶8) سنگ در لندن، واژه بعد از یک دوره اعتصاب کارگران ذغال 1768در سال  

strike جمعی وارد زبان انگلیسی برای اشاره به نوعی توقف کار به طور دسته

 شد.

 ب

1224 (1845) در ماساچوست  1845در ژانویه  1تشکیل انجمن اطالح کار زنان لوول 

 های نساجی شهرهای فعال کارگری در کارخانهتوسط گروه
اولین اتحادیه کارگری زنان در آمریکا و احتماالً در جهان مدرن. پیش از این در 

 های لوول تشکیل شده بود.انجمن دختران کارخانه 1836سال 

 الف

212۶ (۳188) هدایت بیسمارک برای اولین بار برنامه دولت آلمان تحت  1883در سال  

ی به بیمه 1883کند. اولین الیحه در سال بیمه اجتماعی ارائه می

 1889بیمه حوادث شغلی، و در سال  1884پردازد. در سال درمانی می

 رسد.بیمه پیری و ازکارافتادگی به تصویب می

 ب

عامیون ایران در کمیته سوسیال دموکرات یا اجتماعبون  1284در سال  1284

 .باکو تشکیل شد

های مختلف صنعتی در باکو و برخی در این کمیته کارگران ایرانی بخش

 وران و تجار حضور داشتند.از اصناف و پیشه

 الف

 1911المللی بهداشت در پاریس در سال در پی برپایی کنفرانس بین 1284

 1284سال ای از ایران در آن، در شمسی( و حضور نماینده 1279)

 الصحه دولتی تأسیس شد.مجلس حفظ

ها بود کارآیی الصحه پیشین که غیررسمی بود، عمالً مدتمجلس حفظ

 .2نداشت

 الف

توسط حیدر عمو  1286تشکیل اتحادیه کارکنان تراموای تهران در سال  128۶

 اوغلی

 الف

                                                           
The Lowell Female Labor Reform Association 1 

ناصرالدین شاه در هر شهر و بلد یک پزشک از سوی دولت مأمور رسیدی به بهداشت عمومی بود که او را در زمان  2

  بود.او کوبی از وظایف برپایی قرنطینه در بنادر و آبله نامیدند.الحصه میحافظ

ل بهداری بخشی از ( و اداره ک1315(، اداره کل صحیه )1299های صحیه کل مملکتی )های بعد با ناماین مجلس در سال

 وزارت داخله دولت بود.
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 اولویت مناسبت سال وقوع

به وجود  1285ه در خرداد نخستین اتحادیه کارگری ایران را کارگران چاپخان 1285

محمد پروانه کارگر چاپخانه کوچکی در خیابان ناصریه تهران مؤسس این آوردند. 

 اتحادیه بود.

این اتحادیه ارگان خود را به نام اتفاق کارگران برای مدت کوتاهی منتشر 

 کرد.می

 الف

 ب در تهران نمایندگی دایر کرد. 1314شرکت بیمه انگلیسی آلیانس در  1۳24

1۳25 (192۶) ژاپن به عنوان اولین کشور غیر غربی نظام بیمه اجتماعی  1926در سال  

 را اجرایی کرد.

 ب

هزار  6میالدی( در پرسپولیس حدود  1933) 1312های سال درحفاری 1۳12

 های اداری و اسناد دولتی کشف شد.لوح گلی حاوی بایگانی

تخصیص درآمد برای های اجتماعی و نحوه این اسناد به حمایت

از محتوای به عنوان نمونه  های مختلف کارگران پرداخته است.گروه

آید که طبق قاعده، قدرت خرید کارگران، نسبت به ها برمیلوحه

مانده است؛ کارگران کردند، همیشه ثابت میدستمزدی که دریافت می

کردند؛ نیمی از دستمزد خود را به صورت جنس و کاال دریافت می

ی زنان، غذای روزانه و لباس کارگران بر عهده دمات رفاهی ویژهخ

 کارفرما بوده است.

 الف

تشکیل نخستین اداره دولتی برای نظارت بر امور کارخانجات، از جمله در ارتباط  1۳14

 1314با امور کارگری، به نام اداره کل صناعت و معادن در سال 

 ب

نامه صندوق احتیاط، اصالحات مهمی آیین، وزارت راه در 1321در سال  1۳22

 به عمل آورد.

وزارت راه در این تاریخ، حوادث را در سه گروه با مسئولیت کارگر، با 

 بندی کرد.کار یا کارفرما، و به صورت اتفاقی دستهمسئولیت مقاطعه

در صورتی که طبق تشخیص کمیسیون رسیدگی به حوادث و سوانح، 

فقط از معالجه و مداوای رایگان برخوردار مسئول حادثه کارگر بود، 

 گردید؛ بدون هیچ نوع پاداش نقدی به وی و بازماندگان.می

دیده با هزینه کارفرما شد، حادثهاگر مسئول حادثه، کارفرما شناخته می

شد و حقوق خود را در طول مدت درمان، و در مدت از معالجه می

نیز پاداش مقرر توسط کرد و در صورت فوت کارافتادگی دریافت می

 شد. کارفرما به بازماندگان پرداخت می

ها از کرد، هزینه و پاداشاما اگر کمیسیون، حادثه را اتفاقی تلقی می

 شد.محل صندوق احتیاط پرداخت می

 الف

بودجه این بنگاه از سوی . تأسیس شد 1322بنگاه نیکوکاری در سال  1۳22

 شد.خیریه تأمین می جمعیت شیر و خورشید و برخی مؤسسات

 ب

با اصرار کارگران نفت به وقوع اصالحاتی در شرایط کار، صندوق  1۳2۶

 تأسیس شد. 1326بازنشتگی شرکت نفت در دی ماه 

 ب

توسط انجمن شاهنشاهی  1328آموزشگاه نابینایان رودکی در سال  1۳28

  خدمات اجتماعی ایجاد شد.

 الف
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تحت عنوان  1343سال  این مدرسه بعد از چند سال وقفه در آبان

 مدرسه نابینایان بازگشایی شد.

 ب تأسیس شد. 1337سازمان مرکزی کانون کارآموزی کشور در سال  1۳۳1

برای تحقق هدف نگاهداری، پرورش و  1342جمعیت خیریه فرح در سال  1۳42

اند آموزش کودکان و نوجوانی که از نعمت سرپرستی مؤثر خانواده محروم مانده

 تأسیس شد.

 بود. به کودکان بدسرپرستاز سوی دولت اولین توجه جدی این 

 الف

 1345پناه در سال ساالن و اطفال بیانجمن حمایت از مستمندان و کهن 1۳45

 تأسیس شد.

 الف

 الف تأسیس شد 1345انجمن حمایت معلوالن ایران در سال  1۳45

با سرمایه سازمان تأمین  1347سازی ایران در آبان سال شرکت خانه 1۳41

 اجتماعی تأسیس شد. 

 زیر نظر وزارت بهداری قرار داشت. 1358این شرکت تا سال 

به پیشنهاد وزارت بهداری،  1361آبان سال  21هیأت وزیران در 

سازی ایران با مسئولیت محدود را که نامه شرکت خانهاساس

 سازی ایران کرد.نامه شرکت سهامی خاص خانهاساسجانشین

 الف

 تأسیس شد.  1349سازمان ملی رفاه نابینایان در سال  1۳49

 در سازمان بهزیستی ادغام شد 1358این سازمان در سال 

 الف

 تأسیس شد. 1351سازمان ملی رفاه ناشنوایان در سال  1۳52

 شددر سازمان بهزیستی ادغام  1358این سازمان در سال 

 الف

 openبا الگو برداری از  55تأسیس دانشگاه آزاد ایران در سال  1۳55

university لندن 

این دانشگاه بعد از انقالب ابتدا زیر مجموعه دانشگاه عالمه طباطبایی 

های آن به دانشگاه پیام نور تحویل داده قرار گرفت و سپس ساختمان

ایران به مرکز نشر دانشگاهی شد. همچنین مرکز انتشارات دانشگاه آزاد 

 تبدیل شد.

 الف

 الف تشکیل شد.1371شرکت کار و تولید تأمین اجتماعی در سال  1۳11

 الف گشایش یافت. 1372مرکز مشاوره سازمان تأمین اجتماعی در سال  1۳12

 الف نخستین شماره فصلنامه تأمین اجتماعی منتشر شد. 1378در مهر  1۳18

تأسیس  1382گذاری دارویی تأمین در سال سرمایههلدینگ شرکت  1۳82

 شد.

 الف

۳91۳  1393بازگشایی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در اسفند  

 متوقف شده بود. 1388فعالیت مؤسسه از سال 

 الف

 الف تأسیس شد. 1394 هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی )هگتا( در سال 1۳94

 ب 1395مستضعفان در آستان قدس رضوی در سال تشکیل معاونت امداد  1۳95

 الف 96اعتراضات دی  1۳9۶
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 الف 97تپه سال های هفتاعتصاب 1۳91

 

 

 . نمایه اشخاص4-4
تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 مناسبت

 اولویت

1۶ 

 فروردین

 1368درگذشت مظفر فیروز در سال   

 او نخستین وزیر کار ایران در کابینه احمد قوام بود.

 الف

18 

 اردیبهشت

 1333درگذشت وارطان ساالخانیان در سال   

مرگ دردناک او در اثر شکنجه و شعری که شاملو برای وی گفت، 

 های کارگری شد.بخشی وی برای جریانموجب الهام

 ب

18 

 اردیبهشت

از اقتصاددانان مؤثر  1382درگذشت حسین عظیمی آرانی در سال   

 های توسعه ایراندر برنامه

 ب

19 

 اردیبهشت

در  1264بان در سال تولد جبار عسگرزاده معروف به جبار باغچه  

 ایروان

 مؤسس اولین کودکستان و اولین مدرسه ناشنوایان ایران

 ب

19 

 اردیبهشت

 1319اهلل سحابی در اردیبهشت تولد عزت  

رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، عضو سابق هیأت امنای 

 مؤسسه عالی پژوهش

 الف

22 

 اردیبهشت

 1821تولد فلورانس نایتینگل پرستار معروف در  می 12

 شوداین روز به طور غیررسمی روز جهانی پرستار نامیده می

 ب

۳2 

 اردیبهشت

درگذشت پروانه وثوق رئیس هیأت امنای بیمارستان محک در سال   

1392 

وی را فرشته نجات کودکان سرطانی ایران و مادر ترزای ایران 

 نامیدند.می

 الف

 1391درگذشت ستاره فرمانفرمائیان در سوم خرداد    خرداد ۳

های ستاره فرمانفرمائیان از فعاالن اجتماعی ایران و از شخصیت

ها ریاست المللی در عرصه خدمات عمومی بود. او سالبرجستۀ بین

سازمان مددکاری اجتماعی ایران را در دورۀ پهلوی برعهده داشت. 

مبتکر طرح تنظیم خانواده بود. او را مادر مددکاری اجتماعی او 

 اند.ایران نامیده

 الف

داری درگذشت الیزابت بلکول، نخستین پزشک زن، و مبارز لغو برده   خرداد 9

 1911در سال 

 ب

درگذشت محمود اعتمادزاده از بنیانگذاران اصلی کانون نویسندگان    خرداد 12

 1385ایران در سال 

 ب
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 الف 1391اهلل سحابی در سال درگذشت عزت   خرداد 12

 ب 1251تولد حسین ملک، واقف و نیکوکار بزرگ در سال    خرداد 12

 1393زاده در سال االسالمالدین شیخدرگذشت شجاع   خرداد 21

او اولین وزیر رفاه اجتماعی، و بعد از اداغام وزارت رفاه و بهداری، 

 جدیدالتأسیس بهداری بود.اولین وزیر وزارت 

 الف

 ب 1356درگذشت علی شریعتی در سال    خرداد 29

 .1384نسب در سال درگذشت میرمصطفی عالی   تیر 1

های های اقتصادی ایران در دولتریزان اصلی سیاستاو از برنامه

 رجایی و موسوی بود.

 الف

 1231تولد حسن رشدیه در سال    تیر 1۳

 است. مدارس نوین در ایران )بعد از دارالفنون(مؤسس اولین او 

 ب

 ب 1351درگذشت حسین ملک، واقف و نیکوکار بزرگ در سال   مرداد 4

 ب تولد مظفر فیروز  مرداد 14

 13 مرداد 22

 آگوست

درگذشت فلورانس نایتینگل، پرستار مشهور و بنیانگذار پرستاری 

 1911مدرن در 

 ب

 ب 1313رفسنجانی در سال تولد اکبر هاشمی   شهریور ۳

زاده، کارآفرین و ناشر مهم ایرانی در سال درگذشت همایون صنعتی  شهریور 4

1388 

او در تأسیس مؤسسه انتشارات فرانکلین، شرکت سهامی افست، 

 های جیبی و کاغذسازی پارس نقش مؤثر داشته است.سازمان کتاب

 ب

 ب 1168و ولیعهد ایران در سال  تولد عباس میرزا، فرزند فتحعلی شاه  شهریور 5

 تولد علیرضا عونی   شهریور 11

 از مدیران سازمان و مؤسسه عالی پژوهش

 ب

 1341تولد سید محمدتقی نوربخش در شهریور سال   شهریور ۳1

 1392مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از سال 

 الف

 ب 1321درگذشت محمد دهقان از فعاالن و رهبران جنبش کارگری   مهر 1

 ب 1212درگذشت عباس میرزا در سال   آبان ۳

درگذشت حیدر عمو اوغلی از فعاالن مؤثر انقالب مشروطه و از   آبان 5

 اولین رهبران کارگری ایران

 است. 1259او متولد سال 

 الف

بر اثر  1397درگذشت سید محمدتقی نوربخش در آبان سال   آبان 24

 تصادف رانندگی

 الف

 ب باندرگذشت جبار باغچه  آذر 4

 ب .1278تولد ابوالحسن ابتهاج در   آذر 8
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 مناسبت

 اولویت

او از مدیران بانکی مهم در ایران و از مؤثرترین افراد در سازمان 

 ریزی توسعه است.گذار برنامهبرنامه و بودجه و پایه

 ب 2113درگذشت نلسون ماندال در سال  دسامبر 5 آذر 14

 ب 1323سال در درگذشت حسن رشدیه   آذر 18

 ب  1299تولد ستاره فرمانفرمائیان در سال   دی 2

 ب 1395درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی در   دی 19

خانی، اولین وزریر اقتصاد دولت ایران در سال نقی عالیتولد علی  بهمن 1

1317 

های علم، منصور و وزیر اقتصاد در کابینه 1348تا  1341او از سال 

 هویدا بود.

 الف

 ب 1319تولد وارطان ساالخانیان در سال   بهمن ۶

 ب در تبریز 1296تولد میرمصطفی عالی نسب در سال   ؟

 ب 1311زاده در سال االسالمالدین شیختولد شجاع  ؟

  1321نژاد در سال اکبر شبیریتولد علی  ؟

تا  1376های رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی بین سال

1385 

 الف

 ب 1327تولد حسین عظیمی آرانی در سال   ؟

 1327تولد فریبرز رئیس دانا در سال   ؟

 پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش -عضو سابق شورای علمی 

 ب

 1328زادگان در سال تولد سید محمد عباس  ؟

تا  1372های رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی بین سال

1376 

 الف

مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی و تولد مهدی کرباسیان   ؟

رئیس هیأت و  بنیانگذار مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

 1376تا شهریور  1372امنای مؤسسه عالی از سال 

 الف

 1331اصغر قالوند در سال تولد علی  ؟

 رئیس سابق مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

 الف

 1331فر در سال تولد محمد ستاری  ؟

تا  1376بیست و دومین مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از مهر 

 1381های ریزی بین سالو رئیس سازمان مدیریت و برنامه 1381

 1383و 

 ب

 1332زادگان در سال تولد محمدحسین شریف  ؟

مدیر عامل سابق سازمان تأمین اجتماعی، اولین وزیر رفاه و تأمین 

وزارتخانه در دولت دوم خاتمی،  اجتماعی ایران پس از تأسیس این

 عضو هیأت امنای مؤسسه عالی پژوهش

 الف
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تاریخ 

 شمسی

تاریخ 

 میالدی
 مناسبت

 اولویت

 تولد داوود مددی  ؟

مدیر عامل سابق سازمان تأمین اجتماعی، سرپرست وزارت رفاه و 

 تأمین اجتماعی و عضو سابق هیأت امنای مؤسسه عالی پژوهش

 ب

 1344محمد گودرزی در سال تولد علی  ؟

 پژوهش تأمین اجتماعیرئیس سابق مؤسسه عالی 

 الف
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 .111-73, فصلنامه تأمین اجتماعی
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 تهران: ؟.
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 .116-115, اجتماعی



 

128 
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-31, فصلنامه تأمین اجتماعی(. زمینه تاریخی تأمین اجتماعی. 1373فر, م. )ستاری
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مجله (. طرح برپایی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور. 1331فر, م. )ستاری
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تهران:  بهداشتی در دوره رضاشاه. -مؤسسات خیریه رفاهی (. 1332زاده, ا. )ملک
 .نشر تاریخ ایران

مزدک(. 1357-1235(. جمعیت شیر و خورشید ایران در یک نگاه )1337زاده, ا. )ملک
 .571-547, نامه

بهداشتی ایران در دوران پهلوی دوم  -مؤسسات خیریه رفاهی (. 1337زاده, ا. )ملک
 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. شمسی(. 1357تا  1321)

نامه تأمین اجتماعی )آرشیو فصل(. 1337مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی. )
 .qjo.ssor.irتهران:  ی چاپ شده(.دوره 14آنالین 

 -انجمن حمایت از زندانیان (. 1372ریزی و توسعه. )مؤسسه عالی پژوهش در برنامه
 .1372تهران:  .16گزارش شماره 

سایت موسسه مطالعات تاریخ (. بلدیه در دوره قاجار و پهلوی اول. 1333میری, ر. )
 .معاصر

 تهران: سمت. شماری در تاریخ.گاه(. 1333نبئی, ا. )
های اجرای نظام جامع رفاه و تأمین (. چالش1335شکوری, ع. ) &نعیمایی, ب., 

 .پژوهشی رفاه اجتماعی-فصلنامه علمی. 31اجتماعی در ایران دهه 
گزارش آقای دکتر مشرف نفیسی مدیر عامل سازمان برنامه (. 1323نفیسی, م. )

تهران: سازمان  .1323ساله در سال درباره عملیات سازمان برنامه هفت
 برنامه.

 .44-7, فصلنامه تأمین اجتماعی(. نظام تأمین اجتماعی در فرانسه. 1335گهر, ع. )نیک
 .پیام بهارستانالصحه. (. مجلس حفظ1331شمیان, ه. )ها

تهران: مؤسسه فرهنگی هنری  .31تا  72های آرشیو مجلد سال(. 72نامه آتیه. )هفته
 آهنگ آتیه.

 .23-3, فصلنامه تأمین اجتماعی(. تأمین اجتماعی در ایران باستان. 1373وامقی, ا. )
-1235ای تأمین اجتماعی در ایران )ه(. تأسیس سیاست1336لطفی, ا. ) &وحید, م., 

 .143-125, پژوهشی سیاستگذاری عمومی-نامه علمیفصل(. 1321
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های اجتماعی در ایران و جایگاه آن در سیاست اجتماعی (. بیمه1332یزدانی, ف. )
 تهران. شناسی ایران.انجمن جامعهایران. 

های اجتماعی بیمه گیرینگاهی به شکل -(. پاسخ به یک ضرورت 1337یزدانی, ف. )
 .دنیای اقتصاددر ایران. 

 
 


