
 1398شهریور  –لیست برنامه های فرهنگی و هنری ویژه هفته دفاع مقدس 

 

 محل برگزاری عنوان برنامه تاریخ ایام هفته ردیف
ساعت 

 برگزاری
 اجرا کننده

 31/06/1398 یک شنبه 1

 0800 خانه فرهنگ و هنر لبخند همایش نیروهای مسلح

 ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش
 نیروی انتظامی کیش

 گروه پدافند هوایی کیش
 یگان حفاظت هواپیمایی کیش

 20:00 مرکز همایش های بین المللی کیش دفاع مقدس افتتاح نمایشگاه هفته
 ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش

 مدیریت فرهنگی و آموزشی سازمان

 مدیریت فرهنگی و آموزشی سازمان 20:00 سالن خوارزمی شب شعر دفاع مقدس

 - اسکله بزرگ تفریحی مسابقات پاراسل )آقایان(
 موسسه ورزش و تفریحات سالم

 - استخر کرانه مسابقات شنای استخری )بانوان(

 01/07/13968 دو شنبه 2

 07:00 مدارس کیش زنگ مهر و مقاومت
 ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش
 اداره آموزش و پرورش کیش

 08:00 خانه فرهنگ و هنر لبخند مراسم روز بزرگداشت سرباز

 ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش
 نیروی انتظامی کیش

 گروه پدافند هوایی کیش
 یگان حفاظت هواپیمایی کیش

 مدیریت فرهنگی و آموزشی سازمان 21:00 سالن خوارزمی شب داستان و خاطره دفاع مقدس

 - سالن تنیس روی میز مسابقات تنیس روی میز آقایان

 - تفریحیمیدان خلیج فارس تا اسکله  دو نیروهای مسلح  موسسه ورزش و تفریحات سالم

 - مارینای کیش مسابقات فالی برد 



 1398شهریور  –لیست برنامه های فرهنگی و هنری ویژه هفته دفاع مقدس 

 محل برگزاری عنوان برنامه تاریخ ایام هفته ردیف
ساعت 

 برگزاری
 اجرا کننده

 02/07/1398 سه شنبه  3

 18:00 سالن ابن سینا  همایش کسب و کار با هدف رونق تولید
 ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش
 جامعه بازراریان و بازرگانان 

 مدیریت فرهنگی و آموزشی سازمان 20:00 سالن خوارزمی  شب عکس هفته دفاع مقدس 

 - استخر کرانه مسابقات نجات غریق)بانوان(

 - سالن شطرنج  مسابقات شطرنج )آقایان( موسسه ورزش و تفریحات سالم

 - سالن چند منظوره المپیک  تیراندازی با تفنگ)آقایان(

 03/07/1398 چهار شنبه  4

 20:00 سالن خوارزمی اجرای تئاتر هفته دفاع مقدس
 مدیریت فرهنگی و آموزشی سازمان

 سازمان مدیریت امور هنری

 موسسه ورزش و تفریحات سالم - سالن شطرنج  (بانوانمسابقات شطرنج )
 - سالن چند منظوره المپیک  تیراندازی با تفنگ)بانوان( 

 04/07/1398 پنج شنبه  5

دیدار با خانواده معظم شهدا ، جانبازان و 
 ایثارگران

- - 
 ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش

 مدیریت امور ایثارگران 

 18:00 مسجد امام حسن مجتبی علیه السالم  ی مزار شهدای گمنام انعطر افش
 ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش

 مدیریت فرهنگی و آموزشی سازمان

اکران فیلم سینمایی هفته دفاع مقدس 
 به همراه نقد و بررسی با حضور عوامل 

 18:30 سالن خلیج فارس 
 مدیریت فرهنگی و آموزشی سازمان

 مدیریت امور هنری سازمان 
 

 - سالن چند منظوره المپیک برگزاری مسابقات طناب کشی )آقایان(
 موسسه ورزش و تفریحات سالم

 - استخر کرانه  )بانوان( همایش آب درمانی
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 محل برگزاری عنوان برنامه تاریخ ایام هفته ردیف
ساعت 

 برگزاری
 اجرا کننده

 05/07/1398 جمعه  6

 07:00 میدان سعدی تا ورزشگاه میرمهنا همایش پیاده روی خانوادگی 
 موسسه ورزش و تفریحات سالم
 ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش

 امور بین المللمدیریت روابط عمومی و 

حضور منسجم اقشار و گرو های مردمی 
 در نمازجمعه کیش

 تمامی دستگاه های اجرایی و نیرو های مسلح - مصالی بزرگ کیش

 برکزاری همایش نقش زنان در      
 دفاع مقدس 

 اداره امور بانوان سازمان  20:00 سالن ابن سینا 

 06/07/1398 شنبه  7

 10:00 سالن خلیج فارس همایش بزرگ حصر آبادان 

 ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش
 نیروی انتظامی کیش

 گروه پدافند هوایی کیش
 یگان حفاظت هواپیمایی کیش

 مدیریت فرهنگی و آموزشی سازمان
 مدیریت امور اجتماعی 

 مسابقات طناب کشی و دارت 
 )آقایان و بانوان (

 - سالن چند منظوره المپیک 
 موسسه ورزش و تفریحات سالم

 


