مناسبت

تاریخ میالدی

تاریخ قمری

تاریخ شمسی

روز

روز تبلیغ و اطالع رسانی دینی (سالروز صدور فرمان حضرت امام
خمینی (ره) مبنی بر تأسیس سازمان تبلیغات اسالمی 1360ش )
روز اصناف

1438/9/27 2017/06/22

1396/4/1

پنج شنبه

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
عید سعید فطر (تعطیل)

1438/10/1 2017/06/26

1396/4/5

دوشنبه

تعطیل به مناسبت عید فطر

1438/10/2 2017/06/27

1396/4/6

سه شنبه

شهادت مظلومانه آیت هللا دکتر بهشتی و  72تن از یاران امام خمینی (ره) با
انفجار بمب به دست منافقان در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی (
1438/10/3 2017/06/28
 1360ش)
روز قوه قضاییه

1396/4/7

چهارشنبه

روز مبارزه با سالحهای شیمیایی و میکروبی

1438/10/4 2017/06/29

1396/4/8

پنج شنبه

روز صنعت و معدن
روز آزادسازی شهر مهران

1438/10/6 2017/07/01

1396/4/10

شنبه

شهادت آیت هللا صدوقی چهارمین شهید محراب به دست منافقان ( 1361
ش)

1438/10/7 2017/07/02

1396/4/11

یک شنبه

حمله ددمنشانه به هواپیمای مسافربری جمهوری اسالمی ایران توسط
ناوگان آمریکای جنایتکار ( 1367ش)
روز بزرگداشت عالمه امینی (  1349ه ش)

1438/10/8 2017/07/03

1396/4/12

دوشنبه

روز قلم
روز شهرداری و دهیاری

1396/4/14 1438/10/10 2017/07/05

چهارشنبه

عید سعید فطر (تعطیل)

1396/4/16 1438/10/12 2017/07/07

جمعه

روز ادبیات کودک و نوجوان

1396/4/18 1438/10/14 2017/07/09

یک شنبه

روز عفاف و حجاب
کشف توطئه کودتای آمریکایی در پایگاه هوایی شهید نوژه (  1359ه ش)
حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم به دست رضاخان (  1314ه ش)

1396/4/21 1438/10/17 2017/07/12

چهارشنبه

گشایش نخستین مجلس خبرگان رهبری (  1362ه ش)

1396/4/23 1438/10/19 2017/07/14

جمعه

روز بهزیستی و تأمین اجتماعی
فتح اندلس به دست مسلمانان (  92ه ق)

1396/4/25 1438/10/21 2017/07/16

یک شنبه

اعالم پذیرش قطعنامه  598شورای امنیت از سوی ایران (  1367ه ش)

1396/4/27 1438/10/23 2017/07/18

سه شنبه

شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السالم (  148ه ق) (تعطیل)

1396/4/29 1438/10/25 2017/07/20

پنج شنبه

روز بزرگداشت آیت هللا سید ابوالقاسم کاشانی

1396/4/30 1438/10/26 2017/07/21

جمعه

والدت حضرت معصومه سالم هللا علیها (  173ق) و روز دختران

1438/11/1 2017/07/25

1396/5/3

سه شنبه

سالروز عملیات افتخارآفرین مرصاد ( 1367ش)

1438/11/3 2017/07/27

1396/5/5

پنج شنبه

روز کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای

1438/11/4 2017/07/28

1396/5/6

جمعه

صالح بن موسی کاظم علیه روز بزرگداشت حضرت السالم

1438/11/5 2017/07/29

1396/5/7

شنبه

روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی (شیخ اشراق)

1438/11/6 2017/07/30

1396/5/8

یک شنبه

روز اهدای خون

1438/11/7 2017/07/31

1396/5/9

دوشنبه

روز جهانی شیر مادر

1438/11/8 2017/08/01

1396/5/10

سه شنبه

شهادت آیت هللا شیخ فضل هللا نوری (  1288ه ش)

1438/11/9 2017/08/02

1396/5/11

چهارشنبه

والدت حضرت امام رضا (ع) ( 148ه.ق)

1396/5/13 1438/11/11 2017/08/04

جمعه

صدور فرمان مشروطیت (  1285ش)
روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی

1396/5/14 1438/11/12 2017/08/05

شنبه

انفجار بمب اتمی آمریکا در هیروشیما با بیش از  160هزار کشته و
مجروح (  1945میالدی)
سالروز شهادت امیر سرلشکر خلبان عباس بابایی

1396/5/15 1438/11/13 2017/08/06

یک شنبه

تشکیل جهاد دانشگاهی (  1359ش)

1396/5/16 1438/11/14 2017/08/07

دوشنبه

روز خبرنگار

1396/5/17 1438/11/15 2017/08/08

سه شنبه

روز مقاومت اسالمی

1396/5/23 1438/11/21 2017/08/14

دوشنبه

آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی (  1369ش)

1396/5/26 1438/11/24 2017/08/17

پنج شنبه

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه ( 1332ش)
گشایش مجلس خبرگان برای بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران (  1358ه ش)

1396/5/28 1438/11/26 2017/08/19

شنبه

روز بزرگداشت عالمه مجلسی
روز جهانی مسجد

1396/5/30 1438/11/28 2017/08/21

دوشنبه

روز صنعت دفاعی

1396/5/31 1438/11/29 2017/08/22

سه شنبه

روز پزشک روز بزرگداشت ابوعلی سینا
شهادت حضرت امام محمد تقی (ع) «جواد االئمه» ( 220ه ق)

1396/6/1 1438/11/30 2017/08/23

چهارشنبه

آغاز هفته دولت
شهادت سید علی اندرزگو ( 19رمضان  1357ش)
سالروز ازدواج حضرت علی (ع) حضرت فاطمه سالم هللا علیها( 2ه ق)
روز ازدواج

1438/12/1 2017/08/24

1396/6/2

پنج شنبه

روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای
اشغال ایران توسط متفقین و فرار رضاخان (  1320ه ش)

1438/12/2 2017/08/25

1396/6/3

جمعه

روز کارمند

1438/12/3 2017/08/26

1396/6/4

شنبه

روز داروسازی
روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی

1438/12/4 2017/08/27

1396/6/5

یک شنبه

شهادت مظلومانه زائران خانه خدا به دستور آمریکا به دست مأموران آل
سعود ( 1366ه ش برابر با  6ذی الحجه  1407ه ق )

1438/12/6 2017/08/29

1396/6/7

سه شنبه

روز مبارزه با تروریسم (انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقان و
شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر 1360ش)
شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السالم (  114ه ق)

1438/12/7 2017/08/30

1396/6/8

چهارشنبه

روز عرفه
روز نیایش

1438/12/9 2017/09/01

1396/6/10

جمعه

روز صنعت چاپ
عید سعید قربان (تعطیل)

1396/6/11 1438/12/10 2017/09/02

شنبه

روز مبارزه با استعمار انگلیس (سالروز شهادت رئیسعلی دلواری)
روز بهورز

1396/6/12 1438/12/11 2017/09/03

یک شنبه

روز تعاون
روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی

1396/6/13 1438/12/12 2017/09/04

دوشنبه

شهادت آیت هللا قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی (  1360ش)

1396/6/14 1438/12/13 2017/09/05

سه شنبه

1396/6/15 1438/12/14 2017/09/06

چهارشنبه

والدت امام علی النقی الهادی (علیه السالم)

1396/6/16 1438/12/15 2017/09/07

پنج شنبه

قیام  17شهریور و کشتار جمعی از مردم به دست مأموران ستم شاهی
پهلوی ( 1357ش)

1396/6/17 1438/12/16 2017/09/08

جمعه

وفات آیت هللا سید محمود طالقانی اولین امام جمعه تهران (  1358ش)
عید سعید غدیر خم ( 10ق) (تعطیل)

1396/6/19 1438/12/18 2017/09/10

یک شنبه

شهادت دومین شهید محراب آیت هللا مدنی به دست منافقان (  1360ش)
روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

1396/6/20 1438/12/19 2017/09/11

دوشنبه

روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السالم

1396/6/21 1438/12/20 2017/09/12

سه شنبه

درگذشت شیخ عباس قمی 1359 ،ق

1396/6/24 1438/12/23 2017/09/15

جمعه

روز مباهله پیامبر اسالم (ص) 10 ،ق
شهادت طفالن مسلم بن عقیل (ع) 61 ،ق

1396/6/25 1438/12/24 2017/09/16

شنبه

روز شعر و ادب فارسی
روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار

1396/6/27 1438/12/26 2017/09/18

دوشنبه

واقعه حره و قیام مردم مدینه علیه یزید 63 ،ق
روی کار آمدن سلسله بنی عباس 132 ،ق

1396/6/28 1438/12/27 2017/09/19

سه شنبه

آغاز جنگ تحمیلی (  1359ش)
آغاز هفته دفاع مقدس
درگذشت محمد بن حنفیه 81 ،ق
درگذشت آیت هللا سید عبدهللا شیرازی 1405 ،ق
آغاز سال  1435هجری قمری

1439/1/1 2017/09/22

1396/6/31

جمعه

ورود امام حسین (ع) به زمین کربال 61 ،ق

1439/1/2 2017/09/23

1396/7/1

شنبه

ورود عمربن سعد با سپاه خود به کربال 61 ،ق

1439/1/3 2017/09/24

1396/7/2

یک شنبه

صدور فتوای شریح قاضی برای شهادت امام حسین (ع) 61 ،ق

1439/1/4 2017/09/25

1396/7/3

دوشنبه

1439/1/5 2017/09/26

1396/7/4

سه شنبه

شکست حصر آبادان در عملیات ثامن االئمه علیه السالم (  1360ه ش )
روز جهانی جهانگردی
درگذشت عالمه سید رضی گردآورنده نهج البالغه 406 ،ق

1439/1/6 2017/09/27

1396/7/5

چهارشنبه

منع استفاده از آب برای امام حسین (ع) 61 ،ق
مالقات امام حسین (ع) با ابن سعد 61 ،ق

1439/1/7 2017/09/28

1396/7/6

پنج شنبه

روز آتشنشانی و ایمنی شهادت سرداران اسالم  :فالحی ،فکوری ،نامجو،
کالهدوز و جهان آرا  1360ش)
تولد ابوسهل کوهی ،ریاضی دان و منجم بزرگ 329 ،ق

1439/1/8 2017/09/29

1396/7/7

جمعه

روز بزرگداشت مولوی
روز جهانی دریانوردی
روز جهانی ناشنوایان
تاسوعای حسینی 61 ،ق (تعطیل)

1439/1/9 2017/09/30

1396/7/8

شنبه

روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی
روز جهانی سالمندان
عاشورای حسینی و شهادت حضرت سید الشهدا امام حسین (ع) و اصحاب
وفادارش 61 ،ق
وفات ام سلمه
بمب گذاری در حرم مطهر امام رضا (ع) و شهادت جمعی از عزاداران
حسینی 1415 ،ق ( 30خردار )1373

1439/1/10 2017/10/01

1396/7/9

یک شنبه

حرکت کاروان اسرا از کربال

1439/1/11 2017/10/02

1396/7/10

دوشنبه

شهادت حضرت امام زین العابدین (ع) به روایتی 95 ،ق
دفن شهدای کربال 61 ،ق
ورود کاروان اسیران آل محمد (ص) به کوفه 61 ،ق

1439/1/12 2017/10/03

1396/7/11

سه شنبه

هجرت حضرت امام خمینی (ره) از عراق به پاریس (  1357ش)
روز نیروی انتظامی
درگذشت آیت هللا سید صدرالدین عاملی اصفهانی 1263 ،ق

1439/1/14 2017/10/05

1396/7/13

پنج شنبه

روز جهانی کودک
درگذشت عبدالرحمن جامی 898 ،ق
تولد محدث و فقیه بزرگ ،بها الدین عاملی (شیخ بهائی) 953 ،ق
درگذشت آیت هللا میرزا جواد تبریزی 29( 1358 ،شوال  1427ق)

1439/1/17 2017/10/08

1396/7/16

یک شنبه

روز بزرگداشت حافظ
روز کاهش اثرات بالیای طبیعی
درگذشت عالمه حلی 726 ،ق

1439/1/21 2017/10/12

1396/7/20

پنج شنبه

درگذشت شیخ طوسی موسس حوزه علمیه نجف 460 ،ق

1439/1/22 2017/10/13

1396/7/21

جمعه

روز جهانی استاندارد
درگذشت آیت هللا مال مهدی نراقی 1209 ،ق

1439/1/23 2017/10/14

1396/7/22

شنبه

شهادت پنجمین شهید محراب آیت هللا اشرفی اصفهانی به دست منافقان (
 1361ه ش )
روز جهانی نابینایان (عصای سفید)

1439/1/24 2017/10/15

1396/7/23

یک شنبه

روز جهانی غذا
روز پیوند اولیا و مربیان
سالروز واقعه به آتش کشیدن مسجد جامع شهر کرمان به دست دژخیمان
رژیم پهلوی (  1357ه ش)
شهادت حضرت امام زین العابدین (ع) 95 ،ق (به روایتی)

1439/1/25 2017/10/16

1396/7/24

دوشنبه

شهادت علی بن حسن مثلث بن حسن المثنی بن حسن مجتبی (ع) پدر حسین
شهید فخ 146 ،ق

1439/1/26 2017/10/17

1396/7/25

سه شنبه

روز تربیت بدنی و ورزش
روز تربیت بدنی و ورزش
درگذشت مال علی کنی 1306 ،ق

1439/1/27 2017/10/18

1396/7/26

چهارشنبه

شهادت مظلومانه آیت هللا حاج سید مصطفی خمینی (  1356ه ش)
شهادت زید بن علی بن الحسین (ع)  121ق

1439/2/2 2017/10/23

1396/8/1

دوشنبه

والدت امام محمد باقر (ع) 57 ،ق
درگذشت آیت هللا میرزا محمد علی شاه آبادی 1369 ،ق ( 3آذر  1328ش)

1439/2/3 2017/10/24

1396/8/2

سه شنبه

1439/2/4 2017/10/25

1396/8/3

چهارشنبه

اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی (ره) علیه پذیرش کاپیتوالسیون (
 1343ش)
شهادت حضرت رقیه (س) 61 ،ق

1439/2/5 2017/10/26

1396/8/4

پنج شنبه

1439/2/6 2017/10/27

1396/8/5

جمعه

والدت حضرت امام موسی کاظم (ع) 128 ،ق به روایتی
رحلت آیت هللا سید شهاب الدین مرعشی نجفی 1411 ،ق (  8شهریور
)1369

1439/2/7 2017/10/28

1396/8/6

شنبه

وفات سلمان فارسی صحابی بزرگوار پیامبر اسالم (ص) 36 ،ق
رحلت آیت هللا سید ابوالقاسم خوئی 1413 ،ق ( 17مرداد )1371

1439/2/8 2017/10/29

1396/8/7

یک شنبه

شهادت محمدحسین فهمیده ،بسیجی 13ساله 1359 ،ش
روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

1439/2/9 2017/10/30

1396/8/8

دوشنبه

شهادت عمار یاسر در  93سالگی در صفین 37 ،ق
جنگ نهروان  39ق
درگذشت آیت هللا حاج سید عبدالهادی شیرازی 1382 ،ق

1439/2/10 2017/10/31

1396/8/9

سه شنبه

شهادت آیت هللا قاضی طباطبایی امام جمعه تبریز اولین شهید محراب توسط
گروه فرقان 1358 ،ش

1439/2/11 2017/11/01

1396/8/10

چهارشنبه

1439/2/12 2017/11/02

1396/8/11

پنج شنبه

ربوده شدن شهید مهندس تندگویان وزیر نفت و همراهانش توسط مزدوران
عراقی 1359 ،ش

1439/2/13 2017/11/03

1396/8/12

جمعه

تبعید امام خمینی (ره) از ایران به ترکیه توسط رژیم طاغوت 1343 ،ش
کشتار دانش آموزان در دانشگاه تهران 1357 ،ش
تسخیر النه جاسوسی آمریکا در تهران 1358 ،ش
روز دانش آموز
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
شهادت محمد بن ابی بکر ،کارگزار حضرت امام علی (ع) در مصر38 ،
ق
والدت محدث ،مفسر ،حکیم و عارف ،مالحسین فیض کاشانی 1007 ،ق

1439/2/14 2017/11/04

1396/8/13

شنبه

روز فرهنگ عمومی
درگذشت عالم رجالی ابن غضائری 411 ،ق

1439/2/15 2017/11/05

1396/8/14

یک شنبه

استعفای دولت بازرگان و واگذاری امور اجرایی کشور به شورای انقالب
اسالمی 1358 ،ش

1439/2/16 2017/11/06

1396/8/15

دوشنبه

شهادت اویس قرنی در جنگ صفین 37 ،ق
درگذشت مرزبان حریم تشیع ،عالمه میر حامد هندی ،مولف عبقات االنوار
در لکهنو 1306 ،ق

1439/2/18 2017/11/08

1396/8/17

چهارشنبه

پایان جنگ جهانی اول 1918 ،م
اربعین حسینی (تعطیل)

1439/2/20 2017/11/10

1396/8/19

جمعه

تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران توسط مجلس خبرگان،
 1358ش
روز بزرگداشت آیت هللا عالمه سید محمد حسین طباطبایی (ازتحال ایشان
 1360ش 18 ،محرم  1402ق)
روزکتاب و کتاب خوانی

1439/2/25 2017/11/15

1396/8/24

چهارشنبه

درگذشت متفکر و فیلسوف فرزانه عالمه محمد تقی جعفری 1377 ،ش

1439/2/26 2017/11/16

1396/8/25

پنج شنبه

شهادت سرلشکر مهدی زین الدین و برادرش مجید 1363 ،ش
سالروز آزادسازی سوسنگرد

1439/2/27 2017/11/17

1396/8/26

جمعه

رحلت حضرت رسول اکرم (ص) ( 11ق)
شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) ( 50ق) (تعطیل)

1439/2/28 2017/11/18

1396/8/27

شنبه

هجرت حضرت رسول اکرم (ص) از مکه به مدینه

1439/3/1 2017/11/20

1396/8/29

دوشنبه

روز خانواده و تکریم بازنشستگان

1439/3/3 2017/11/22

1396/9/1

چهارشنبه

تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی (ره) 1358 ،ش
روزبسیج مستضعفان

1439/3/7 2017/11/26

1396/9/5

یک شنبه

شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السالم ( 260ه ق)

1439/3/8 2017/11/27

1396/9/6

دوشنبه

آزادسازی بستان 1360 ،ش
روز نیروی دریایی

1439/3/9 2017/11/28

1396/9/7

سه شنبه

شهادت عبدالحسین واحدی از فدائیان اسالم به دستور تیمور بختیار1334 ،
ش

1439/3/10 2017/11/29

1396/9/8

چهارشنبه

رحلت آیت هللا شیخ محمد علی اراکی 1373 ،ش ( 25جمادی الثانیه 1415
ق)
روز بزرگداشت شیخ مفید

1439/3/11 2017/11/30

1396/9/9

پنج شنبه

شهادت آیت هللا سید حسن مدرس  1316ش
روز مجلس
روز جهانی مبارزه با ایدز
والدت حضرت رسول اکرم (ص) به روایت اهل سنت ( 53سال قبل از
هجرت)
آغاز هفته وحدت

1439/3/12 2017/12/01

1396/9/10

جمعه

شهادت روحانی مبارز میرزا کوچک خان جنگلی 1300 ،ش

1439/3/13 2017/12/02

1396/9/11

شنبه

تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 1358 ،ش
روز جهانی معلوالن

1439/3/14 2017/12/03

1396/9/12

یک شنبه

شهادت سرگرد خلبان احمد کشوری 1359 ،ش
والدت حضرت رسول اکرم (ص) ( 53سال قبل از هجرت) و روز اخالق
و مهرورزی
والدت حضرت امام جعفر صادق (ع) موسس مذهب جعفری ( 83ق)
(تعطیل)

1439/3/17 2017/12/06

1396/9/15

چهارشنبه

روز دانشجو
روز جهانی هواپیمایی

1439/3/18 2017/12/07

1396/9/16

پنج شنبه

معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ از سوی سازمان ملل 1370 ،ش
کنفرانس سران کشورهای اسالمی در تهران 1376 ،ش
رحلت آیت هللا سید محمد رضا گلپایگانی  1372ش ( 24جمادی الثانیه
 1414ق)

1439/3/20 2017/12/09

1396/9/18

شنبه

تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی به فرمان امام خمینی (ره) 1363 ،ش
انتخابات دوره دوم مجلس خبرگان رهبری 1369 ،ش
تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر 1948 ،م

1439/3/21 2017/12/10

1396/9/19

یک شنبه

شهادت آیت هللا سید عبدالحسین دستغیب امام جمعه شیراز سومین شهید
محراب توسط منافقین کوردل 1360 ،ش

1439/3/22 2017/12/11

1396/9/20

دوشنبه

حمله مزدوران پهلوی به حرم امام رضا (ع) 1357 ،ش

1439/3/25 2017/12/14

1396/9/23

پنج شنبه

روز پژوهش
روز تجلیل از شهید تندگویان

1439/3/27 2017/12/16

1396/9/25

شنبه

شهادت آیت هللا دکتر محمد مفتح 1358 ،ش
روز وحدت حوزه و دانشگاه

1439/3/29 2017/12/18

1396/9/27

دوشنبه

شهادت عزالدین قسام بنیان گذار اولین سازمان جهاد مسلحانه در فلسطین،
 1314ش

1439/4/1 2017/12/20

1396/9/29

چهارشنبه

شب یلدا

1439/4/2 2017/12/21

1396/9/30

پنج شنبه

والدت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السالم

1439/4/4 2017/12/23

1396/10/2

شنبه

روز ثبت احوال

1439/4/5 2017/12/24

1396/10/3

یک شنبه

میالد حضرت عیسی مسیح علیه السالم

1439/4/6 2017/12/25

1396/10/4

دوشنبه

والدت حضرت امام حسن عسگری علیه السالم ( 232ه ق)

1439/4/8 2017/12/27

1396/10/6

چهارشنبه

سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان حضرت امام خمینی (ره)
( 1358ش)
شهادت آ هللا حسین غفاری به دست مأموران ستم شاهی پهلوی (  1353ه
ش)

1439/4/9 2017/12/28

1396/10/7

پنج شنبه

وفات حضرت معصومه سالم هللا علیها ( 201ه ق)

1439/4/10 2017/12/29

1396/10/8

جمعه

روز وقف
روز بصیرت و میثاق امت با والیت

1439/4/11 2017/12/30

1396/10/9

شنبه

آغاز سال  2014میالدی

1439/4/13 2018/01/01

 1396/10/11دوشنبه

اجرای طرح استعماری حذف حجاب به دست رضاخان (  1314ه ش)

1439/4/19 2018/01/07

 1396/10/17یک شنبه

قیام خونین مردم قم ( 1356ش)

1439/4/21 2018/01/09

 1396/10/19سه شنبه

شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر ( 1230ش)

1439/4/22 2018/01/10

 1396/10/20چهارشنبه

تشکیل شورای انقالب به فرمان حضرت امام خمینی (ره) (  1357ش)

1439/4/24 2018/01/12

 1396/10/22جمعه

فرار شاه معدوم ( 1357ش)

1439/4/28 2018/01/16

 1396/10/26سه شنبه

شهادت نواب صفوی ،طهماسبی ،برادران واحدی و ذوالقدر از فداییان
اسالم (  1334ش)

1439/4/29 2018/01/17

 1396/10/27چهارشنبه

روز غزه

1439/5/2 2018/01/19

 1396/10/29جمعه

والدت حضرت زینب سالم هللا علیها (ق) و روز پرستار

1439/5/5 2018/01/22

1396/11/2

شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم هللا علیها (  11ق) به روایتی

1439/5/13 2018/01/30

 1396/11/10سه شنبه

بازگشت حضرت امام خمینی (ره) به ایران ( 1357ش) و آغاز دهه
مبارک فجر انقالب اسالمی

1439/5/15 2018/02/01

 1396/11/12پنج شنبه

روز نیروی هوایی

1439/5/22 2018/02/08

 1396/11/19پنج شنبه

پیروزی انقالب اسالمی ایران و سقوط نظام شاهنشاهی ( 1357ش)
(تعطیل)

1439/5/25 2018/02/11

 1396/11/22یک شنبه

صدور حکم تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر ارتداد سلمان رشدی
نویسنده خائن کتاب آیات شیطانی (  1367ه ش)

1439/5/28 2018/02/14

 1396/11/25چهارشنبه

قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم ( 1356ش)

1439/6/2 2018/02/18

 1396/11/29یک شنبه

شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم هللا علیها (  11ق) (تعطیل)

1439/6/3 2018/02/19

 1396/11/30دوشنبه

دوشنبه

کودتای انگلیسی رضاخان (  1299ه ش)

1439/6/6 2018/02/22

1396/12/3

پنج شنبه

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی روز مهندسی

1439/6/8 2018/02/24

1396/12/5

شنبه

روز امور تربیتی و تربیت اسالمی

1439/6/11 2018/02/27

1396/12/8

سه شنبه

روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان

1439/6/12 2018/02/28

1396/12/9

چهارشنبه

سالروز وفات حضرت ام البنین سالم هللا علیها

1439/6/13 2018/03/01

 1396/12/10پنج شنبه

روز احسان و نیکوکاری

1439/6/17 2018/03/05

 1396/12/14دوشنبه

روز درختکاری

1439/6/18 2018/03/06

 1396/12/15سه شنبه

والدت حضرت فاطمه زهرا سالم هللا علیها (هشتم قبل از هجرت) و روز
زن
تولد حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقالب اسالمی (  1320ه ق)

1439/6/20 2018/03/08

 1396/12/17پنج شنبه

روز بزرگداشت سید جمال الدین اسدآبادی

1439/6/21 2018/03/09

 1396/12/18جمعه

روز بزرگداشت شهدا (سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی (ره)
مبنی بر تأسیس بنیاد شهید انقالب اسالمی ( 1358ش)

1439/6/25 2018/03/13

 1396/12/22سه شنبه

روز بزرگداشت پروین اعتصامی
بمباران شیمیایی حلبچه به دست ارتش بعث عراق (  1366ه ش)

1439/6/28 2018/03/16

 1396/12/25جمعه

والدت حضرت امام محمد باقر علیه السالم (  57ه ق)

1439/7/1 2018/03/18

 1396/12/27یک شنبه

شهادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السالم (  254ق)
روز ملی شدن صنعت نفت ایران ( 1329ش) (تعطیل)

1439/7/3 2018/03/20

 1396/12/29سه شنبه

آغاز نوروز (تعطیل)

1439/7/4 2018/03/21

1397/1/1

چهارشنبه

