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23مارس13جمادی الثانیوفات حضرت ام البنینچهارشنبه4

30مارس20جمادی الثانیوالدت حضرت زهرا؟اهس؟چهارشنبه11

9آپریل1رجبوالدت امام باقر؟ع؟شنبه21

11آپریل3رجبشهادت امام هادی؟ع؟دوشنبه23

18آپریل10رجبوالدت امام جواد؟ع؟دوشنبه30

ت
ش

به
دی

ار

21آپریل13رجبوالدت امام علی ؟ع؟پنجشنبه2

23آپریل15رجبوفات حضرت زینب ؟اهس؟شنبه4

کاظم؟ع؟سهشنبه14 3می25رجبشهادت امام موسی 

5می27رجبمبعث حضرت رسول؟ص؟پنجشنبه16

10می3شعبانوالدت امام حسین؟ع؟سهشنبه21

11می4شعبانوالدت حضرت ابالفضل؟ع؟چهارشنبه22

12می5شعبانوالدت امام سجاد؟ع؟پنجشنبه23

کبر؟ع؟چهارشنبه29 18می11شعبانوالدت حضرت علی ا

داد
خر

22می15شعبانوالدت امام زمان؟جع؟یکشنبه2

3ژوئن27 شعبانارتحال امام خمینی و انتخاب امام خامنه ای به رهبریجمعه14

16ژوئن10رمضانوفات حضرت خدیجه؟اهس؟پنجشنبه27

تیر

21ژوئن15رمضانوالدت امام حسن مجتبی؟ع؟سهشنبه1

24ژوئن18رمضانشب قدر اولجمعه4

26ژوئن20رمضانشب قدر دومیکشنبه6

28ژوئن22رمضانشب قدر سومسهشنبه8

1جوالی25رمضانروز قدسجمعه11

6جوالی1شوالعید سعید فطرچهارشنبه16

داد
مر

30جوالی25شوالشهادت امام صادق؟ع؟شنبه9

گوست10ذی القعدهروز مقاومت اسالمیشنبه23 13آ

گوست1ذی القعدهوالدت حضرت معصومه؟اهس؟پنجشنبه14 4آ

گوست5ذی القعدهروز تجلیل از امام زادگان و بقاع متبرکهدوشنبه18 8آ

گوست18ذی القعدهروز جهانی مسجدیکشنبه31 21آ

گوست11ذی القعدهوالدت امام رضا؟ع؟یکشنبه24 14آ

ور
هری

ش

گوست23 ذی القعدهشهادت امام رضا؟ع؟ به روایتی-روز زیارتیجمعه5 26آ

2سپتامبر30ذی القعدهشهادت امام جواد ؟ع؟جمعه12

3سپتامبر1ذی الحجهسالروز ازدواج حضرت علی؟ع؟ با حضرت زهرا؟اهس؟شنبه13

9سپتامبر7ذی الحجهشهادت امام باقر؟ع؟جمعه19

11سپتامبر9ذی الحجهروز عرفهیکشنبه21

12سپتامبر10ذی الحجهعید سعید قرباندوشنبه22

17سپتامبر15ذی الحجهوالدت امام هادی؟ع؟شنبه27
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20سپتامبر18ذی الحجهعید سعید غدیر خمسهشنبه30ش

21سپتامبر19ذی الحجهآغاز هفته دفاع مقدسچهارشنبه31

هر
م

کتبر1محرمآغاز محرم الحرام 1437دوشنبه12 2ا

کربالجمعه16 کاروان اباعبداهلل؟ع؟ به  کتبر5محرمورود  7ا

کتبر9محرمتاسوعای حسینی؟ع؟سهشنبه20 11ا

کتبر10محرمعاشورای حسینی؟ع؟چهارشنبه21 12ا

کتبر12محرمشهادت امام سجاد؟ع؟جمعه23 14ا

ان
آب

کتبر25محرمشهادت امام سجاد؟ع؟-به روایتیجمعه6 27ا

تسخیر النه جاسوسی-روز دانش آموزپنجشنبه13
کتاب والدت امام باقر؟ع؟ به روایتی-روز 

3نوامبر3صفر

5نوامبر5صفروفات حضرت رقیه؟اهس؟درخرابه شامشنبه15

شهادت امام حسن مجتبی؟ع؟ بنا به قول معتبردوشنبه17
میالد امام کاظم؟ع؟ بنا به روایتی

7نوامبر7صفر

20نوامبر20صفراربعین سید و ساالر شهیدان؟ع؟یکشنبه30

ذر
آ

25نوامبر25صفرروز بسیججمعه5

28نوامبر28صفررحلت پیامبر؟ص؟ و شهادت امام حسن مجتبی؟ع؟دوشنبه8

30نوامبر30صفرشهادت امام رضا؟ع؟چهارشنبه10

5دسامبر5ربیع االولوفات حضرت سکینه؟اهس؟دوشنبه15

شهادت امام حسن عسگری و آغاز امامت امام پنجشنبه18
زمان؟جع؟

8دسامبر8ربیع االول

والدت پیامبر؟ص؟به روایت اهل تسنندوشنبه22
آغاز هفته وحدت

12دسامبر12ربیع االول

17دسامبر17ربیع االولوالدت پیامبر؟ص؟و امام صادق؟ع؟شنبه27

ی
د

25دسامبر25ربیع االولوالدت حضرت عیسی مسیح؟ع؟جمعه5

29دسامبر29ربیع االول9دی-روز بیعت با امام خامنه ایپنجشنبه9

1ژوئن2ربیع الثانیآغاز سال 2017 میالدییکشنبه12

7ژوئن8ربیع الثانیوالدت امام حسن عسگری؟ع؟شنبه18

9ژوئن10ربیع الثانیوفات حضرت معصومه؟اهس؟دوشنبه20

ن
هم

ب

31ژوئن2جمادی االولآغاز دهه فجرسهشنبه12

3فبریه5جمادی االولوالدت حضرت زینب؟اهس؟جمعه15

10فبریه12جمادی االولپیروزی انقالب اسالمی ایرانجمعه22

11فبریه13جمادی االولشهادت حضرت فاطمه؟اهس؟به روایت 75 روزشنبه23

ند
سف

ا

28فبریه28جمادی االولروز تربیت اسالمییکشنبه8

2مارس3جمادی الثانیشهادت حضرت فاطمه؟اهس؟به روایت 95 روزپنجشنبه12

5مارس6جمادی الثانیروز درختکارییکشنبه15

12مارس13جمادی الثانیوفات حضرت ام البنینیکشنبه22

30مارس20جمادی الثانیوالدت حضرت زهرا؟اهس؟ و امام خمینی؟هر؟یکشنبه29
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