
 مناسبت ماه تاریخ روز ردیف

 (س)وفات حضرت زینب فروردین 2 جمعه 1

 (ع)شهادت امام موسی کاظم فروردین 22 دوشنبه 2

 (ص)مبعث حضرت رسول اکرم فروردین 21 چهارشنبه 3

 روز سالمتی فروردین 21 یکشنبه 4

 روز پاسدار –( ع)والدت امام حسین فروردین 22 سه شنبه 5

 روز جانباز –( ع)والدت حضرت عباس فروردین 22 چهارشنبه 6

 (ع)والدت امام زین العابدین فروردین 22 پنجشنبه 7

 روز بزرگداشت عطار نیشابوری فروردین 22 یکشنبه 8

 روز جوان –( ع)والدت حضرت علی اکبر فروردین 21 چهارشنبه 9

 روز ارتش و نیروی زمینی فروردین 22 پنجشنبه 11
 

 روز بزرگداشت سعدی  – (ع)والدت حضرت قائم اردیبهشت 2 یکشنبه 11

 روز جهانی مستضعفان

 روز بزرگداشت شیخ بهایی اردیبهشت 3 سه شنبه 12

 روز ملی خلیج فارس اردیبهشت 22 سه شنبه 13

 روز جهانی کار و کارگر اردیبهشت 22 چهارشنبه 14

 شهادت استاد مرتضی مطهری –روز معلم  اردیبهشت 22 پنجشنبه 15

 بزرگداشت حکیم فردوسی –( س)وفات حضرت خدیجه اردیبهشت 22 چهارشنبه 16

 (ع)والدت امام حسن مجتبی اردیبهشت 32 شنبه دو 17

 روز اهدای عضو اهدای زندگی اردیبهشت 32 سه شنبه 18
 

 شب قدر خرداد 2 پنجشنبه 19

 (ع)علیضربت خوردن امام  خرداد 3 جمعه 21

 شب قدر خرداد 1 شنبه 21



 (ع)شهادت امام علی خرداد 2 یکشنبه 22

 شب قدر خرداد 6 شنبه دو 23

 روز جهانی قدس خرداد 22 جمعه 24

 (ره)رحلت امام خمینی خرداد 21 سه شنبه 25

 روز جهانی محیط زیست –عید سعید فطر  –خرداد  22قیام خونین  خرداد 22 چهارشنبه 26

 عید سعید فطر خرداد 26 پنجشنبه 27
 

 روز مبارزه با سالح های شیمیایی –( ع)شهادت امام جعفر صادق تیر 1 شنبه 28

 روز صنعت و معدن تیر 22 شنبه دو 29

 روز دختر –( س)والدت حضرت معصومه تیر 23 پنجشنبه 31

 روز ادبیات کودک و نوجوان تیر 21 سه شنبه 31

 (ع)والدت امام رضا تیر 23 یکشنبه 32

 روز بهزیستی و تامین اجتماعی تیر 22 سه شنبه 33
 

 روز اهدای خون مرداد 2 چهارشنبه 34

 (ع)شهادت امام محمدتقی مرداد 22 جمعه 35

 روز ازدواج –( س)و حضرت فاطمه( ع)سالروز ازدواج امام علی مرداد 22 شنبه 36

 روز خبرنگار مرداد 21 پنجشنبه 37

 (ع)شهادت امام محمدباقر  مرداد 21 جمعه 38

 روز عرفه مرداد 22 یکشنبه 39

 عید سعید قربان مرداد 22 شنبه دو 41

 (ع)والدت امام علی النقی مرداد 26 شنبه 41

 عید سعید غدیرخم مرداد 22 سه شنبه 42

 والدت امام موسی کاظم مرداد 32 پنجشنبه 43
 

 روز پزشک –روز بزرگداشت ابوعلی سینا  شهریور 2 جمعه 44

 روز کارمند شهریور 1 شنبه دو 45

 روز خانواده و تکریم بازنشستگان –روز کشتی  –روز داروسازی  شهریور 2 سه شنبه 46



 روز مبارزه با تروریسم شهریور 1 جمعه 47

 هجری قمری 2112آغاز سال  شهریور 22 یکشنبه 48

 تاسوعای حسینی شهریور 21 شنبه دو 49

 عاشورای حسینی شهریور 22 سه شنبه 51

 روز سینما –( ع)شهادت امام زین العابدین شهریور 22 پنجشنبه 51

 بزرگداشت استاد شهریار –روز شعر و ادب پارسی  شهریور 21 چهارشنبه 52

 آغاز هفته دفاع مقدس شهریور 32 یکشنبه 53
 

 ایمنیروز آتش نشانی و  مهر 1 یکشنبه 54

 روز بزرگداشت مولوی مهر 1 شنبه دو 55

 روز جهانی سالمند مهر 2 سه شنبه 56

 روز روستا و عشایر مهر 22 شنبه دو 57

 روز بزرگداشت حافظ مهر 22 شنبه 58

 روز جهانی استاندارد مهر 22 شنبه دو 59

 (عصای سفید)روز جهانی نابینایان  مهر 23 سه شنبه 61

 روز ملی پارا المپیک مهر 21 چهارشنبه 61

 روز تربیت بدنی و ورزش مهر 26 جمعه 62

 اربعین حسینی مهر 21 شنبه 63

 روز صادرات مهر 22 شنبه دو 64
 

 (ع)شهادت امام حسن مجتبی –( ص)رحلت پیامبراکرم آبان 2 یکشنبه 65

 (ع)شهادت امام رضا آبان 1 سه شنبه 66

 روز دانش آموز آبان 23 شنبه دو 67

 روز فرهنگ عمومی آبان 21 سه شنبه 68

 (ع)آغاز امامت حضرت قائم –( ع)شهادت امام حسن عسگری آبان 22 چهارشنبه 69

 (ع)والدت امام جعفر صادق –( ص)والدت پیامبراکرم آبان 21 جمعه 71

 روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار
 

 روز نیروی دریایی آذر 1 پنجشنبه 71



 روز جهانی مبارزه با ایدز –روز مجلس  آذر 22 یکشنبه 72

 روز جهانی معلوالن –روز قانون اساسی  آذر 22 سه شنبه 73

 (ع)والدت امام حسن عسگری آذر 21 پنجشنبه 74

 روز دانشجو –( ع)وفات حضرت معصومه آذر 26 شنبه 75

 روز پژوهش آذر 22 شنبه دو 76

 روز جهانی عاری از خشونت –روز وحدت حوزه و دانشگاه  آذر 21 چهارشنبه 77

 شب یلدا آذر 32 شنبه 78
 

 (ع)والدت حضرت عیسی مسیح  دی 1 چهارشنبه 79

 روز ایمنی در برابر زلزله وکاهش اثرات بالیای طبیعی دی 2 پنجشنبه 81

 میالدی 2222آغاز سال  -روز پرستار  –( س)والدت حضرت زینب دی 22 چهارشنبه 81

 میرزا تقی خان امیرکبیر شهادت دی 22 جمعه 82
 

 (س)شهادت حضرت فاطمه بهمن 2 چهارشنبه 83

 آغاز دهه فجر بهمن 22 شنبه 84

 روز تکریم مادران و همسران شهدا –( س)وفات حضرت ام البنین بهمن 22 شنبه 85

 روز نیروی هوایی

 پیروزی انقالب اسالمی بهمن 22 سه شنبه 86

 روز زن  –( س)والدت حضرت فاطمه بهمن 26 شنبه 87
 

 روز مهندسی –روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی  اسفند 2 شنبه دو 88

 (ع)والدت امام محمد باقر اسفند 6 سه شنبه 89

 (ع)شهادت امام علی النقی  اسفند 1 پنجشنبه 91

 روز احسان و نیکوکاری اسفند 21 چهارشنبه 91

 روز درختکاری –( ع)والدت امام محمدتقی اسفند 22 پنجشنبه 92

 روز پدر –( ع)والدت امام علی اسفند 21 یکشنبه 93

 (س)ارتحال حضرت زینب اسفند 22 سه شنبه 94

 روز بزرگداشت نظامی گنجوی اسفند 22 چهارشنبه 95

 روز بزرگداشت شهدا اسفند 22 پنجشنبه 96



 اعتصامیروز بزرگداشت پروین  اسفند 22 یکشنبه 97

 روز ملی شدن صنعت نفت اسفند 22 پنجشنبه 98
 


