
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ، به روایت آمارهجری شمسی 1041در سال های مندرج در تقویم رسمی کشور روزها و مناسبت
 

 تنظیم و تدوین: مریم زارع 
 

 

  های خاصگذاری روزها و مناسبتامور نام

  کشور شورای فرهنگ عمومیدبیرخانه 

 1041ماه دی



 

 مورد 036 شور:ای مندرج در متن تقویم رسمی کهروزها و مناسبت (1

 تاریخ مناسبت ردیف
 فروردين 1 آغاز نوروز )تعطیل(  1

 فروردين 2 عید نوروز )تعطیل(  2

 فروردين 2 هـ  ش(1302) قم فیضیه شاهی پهلوی به مدرسههجوم مأموران ستم 3
 فروردين 2 هـ  ش( 1331المبین )آغاز عملیات فتح 0
 فروردين 3 عید نوروز )تعطیل( 5

 فروردين 0 نوروز )تعطیل(  عید 3

 فروردين 3 زادروز زرتشت پیامبر 7
 فروردين 7 روز هنرهای نمايشی  8
 فروردين 12 روز جمهوری اسالمی ايران )تعطیل( 9
 فروردين 13 روز طبیعت )تعطیل( 14

11  فروردين 18 روز سالمتی  
21  فروردين 24 ایروز ملی فناوری هسته 
10و  13  فروردين 24  اسالمیروز هنر انقالب  -هـ ش( 1372) سید مرتضی آوينی سالروز شهادت 

 فروردين 21 هـ ش( 1378شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی ) 15
 فروردين 21 هـ ش( 1358) )ره( و تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمیخمینی به فرمان حضرت امام 144سالروز افتتاح حساب شماره  13
71  (فروردين 23رمضان ) 14 سال قبل از هجرت( 3ت خديجه سالم اهلل علیها )وفات حضر 

 فروردين 25 روز بزرگداشت عطار نیشابوری 18
21و24و19  (فروردين 28رمضان ) 15 و تکريم خیرين روز اکرام -هـ ق(  3السالم )والدت حضرت امام حسن مجتبی علیه 
32و  22  فروردين 29 ینیروی زمین -روز ارتش جمهوری اسالمی 

 (فروردين 31رمضان ) 18 شب قدر 20
23و  25  (ارديبهشت 1رمضان ) 19 البالغهروز نهج -هـ ق( 04السالم )ضربت خوردن حضرت علی علیه 

 ارديبهشت 1 روز بزرگداشت سعدی 27

 ارديبهشت( 2رمضان ) 24 شب قدر 28
 ديبهشتار 2 هـ ش( 1358تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ) 29



 ارديبهشت 2 هـ ش( 1359) سالروز اعالم انقالب فرهنگی 34
 ارديبهشت( 3رمضان ) 21 هـ ق( )تعطیل( 04السالم )شهادت حضرت علی علیه 31
 ارديبهشت 3 هـ ش( 1358) قرنیشهادت امیر سپهبد  32

30و  33   ارديبهشت 3 روز معماری -روز بزرگداشت شیخ بهايی 

 ارديبهشت( 0) رمضان 22 شب قدر 35
 ارديبهشت 5 هـ ش( 1359) شکست حمله نظامی آمريکا به ايران در طبس 33
73  ارديبهشت 7 روز ايمنی حمل و نقل 

 ارديبهشت( 9رمضان ) 27 روز جهانی قدس )آخرين جمعه ماه رمضان( 38
 ارديبهشت 9 روز شوراها 39
 ارديبهشت 14 روز ملی خلیج فارس  04

 مه( 1ارديبهشت ) 11 و کارگر روز جهانی کار 01
 ارديبهشت( 12شوال ) 1 )تعطیل( عید سعید فطر 02

00و  30   ارديبهشت 12 روز معلم -هـ  ش( 1358) شهادت استاد مرتضی مطهری 
 ارديبهشت ( 13شوال ) 2 تعطیل به مناسبت عید سعید فطر 05

 ارديبهشت 15 روز بزرگداشت شیخ صدوق 03

 ارديبهشت 18 العالجاص و صعبهای خروز بیماری 07

 ارديبهشت 19 روز بزرگداشت شیخ کلینی 08

90  ارديبهشت 20 هـ ش(1274) اهلل میرزاحسن شیرازیلغو امتیاز تنباکو به فتوای آيت 
51و  45  ارديبهشت 25  روز پاسداشت زبان فارسی -بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی روز 

25  (ارديبهشت 28شوال ) 17 ایزورخانهروز فرهنگ پهلوانی و ورزش  
35  ارديبهشت 28 روز بزرگداشت حکیم عمر خیام  

 ارديبهشت 34 روز ملی جمعیت  05

55  ارديبهشت 31 روز اهدای عضو، اهدای زندگی 

75و  35  خرداد 1 وری و بهینه سازی مصرفروز بهره 
 خرداد 1 روز بزرگداشت مالصدرا )صدرالمتألهین( 58

43و  59  خرداد 3 روز مقاومت، ايثار و پیروزی -هـ ش( 1331المقدس )فتح خرمشهر در عملیات بیت 
 خرداد 0 روز دزفول ـ  روز مقاومت و پايداری   13
23  (خرداد 5شوال ) 25 هـ ق( )تعطیل( 108السالم )شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه 



35و30و33  (خرداد 11القعده )ذی 1 آغاز دهه کرامت -روز دختران -هـ ق( 173والدت حضرت معصومه سالم اهلل علیها ) 
33  خرداد 10 هـ ش( )تعطیل( 1338ه( رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ايران )ررحلت حضرت امام خمینی ) 

 خرداد 10 هـ  ش(  1338ای به رهبری )اهلل امام خامنهانتخاب حضرت آيت 37
 رداد(خ 15القعده )ذی 5 زادگان و بقاع متبرکهمروز تجلیل از اما 38

 خرداد 15 هـ ش( )تعطیل( 1302خرداد ) 15قیام خونین  39
47  ژوئن( 5خرداد ) 15 روز جهانی محیط زيست 
17  رداد(خ 13القعده )ذی 3 السالمروز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه 

73و  72  خرداد 24 روز ملی فرش -روز صنايع دستی 
07  (خرداد 21القعده )ذی 11 هـ ق( 108السالم )والدت حضرت امام رضا علیه 

 خرداد 23 هـ ش( 1300نژاد )شهادت سربازان دلیر اسالم: بخارايی، امانی، صفار هرندی و نیك 75
77و  37  خرداد 27  روز جهاد کشاورزی -هـ ش(1358)(هحضرت امام خمینی)ر به فرمانتشکیل جهاد سازندگی  

 خرداد 29 هـ ش( 1353درگذشت دکتر علی شريعتی ) 78

84و  79  خرداد 31 روز بسیج استادان -هـ  ش( 1334شهادت دکتر مصطفی چمران ) 
82و  81  تیر 1  رسانی دينیروز تبلیغ و اطالع -هـ ش( 1334) سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر تأسیس سازمان تبلیغات اسالمی 

 تیر 1 روز اصناف 83
85و  08 جمهوری  دست منافقان در دفتر مرکزی حزب تن از ياران امام خمینی)ره( با انفجار بمب به 72اهلل دکتر بهشتی و شهادت مظلومانه آيت 

 روز قوه قضايیه -هـ ش(1334) اسالمی
 تیر 7

 تیر 7 هـ ش( 1333بمباران شیمیايی شهر سردشت ) 83
78  تیر 8 های شیمیايی و میکروبیارزه با سالحروز مب 

88  ر(تی 9ذی القعده ) 34 هـ ق( 224« )جواداالئمه»السالمشهادت حضرت امام محمدتقی علیه 

94و  89  (تیر 14ذی الحجه ) 1 روز ازدواج -هـ ق( 2اهلل علیها )السالم و حضرت فاطمه سالمسالروز ازدواج حضرت علی علیه 

92و  19  تیر 14 و معدن روز صنعت 
39  تیر 11 هـ ش(1331) دست منافقان شهید محراب به چهارمین صدوقی اهللشهادت آيت 

59و  09  تیر 12 روز افشای حقوق بشر آمريکايی -هـ ش( 1337حمله ددمنشانه ناوگان آمريکای جنايتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسالمی ايران ) 
39  تیر 10 روز قلم 

 ر(تی 15ذی الحجه ) 3 هـ  ق( 1047الحجه ذی 3هـ  ش ـ برابر با  1333هادت مظلومانه زائران خانه خدا به دست مأموران آل سعود )ش 97

 ر(تی 13ذی الحجه ) 7 ق( هـ 110السالم )شهادت حضرت امام محمد باقر علیه 98

99  ر(تی 18ذی الحجه ) 9 )روز نیايش(  روز عرفه 



 تیر 18 ودکان و نوجوانانروز ادبیات ک 144

142و  141  ر(تی 19الحجه )ذی14 آغاز دهه امامت و واليت -عید سعید قربان )تعطیل( 

 تیر 21 روز عفاف و حجاب  143

145و  014  تیر 22 روز فناوری اطالعات -روز بزرگداشت خوارزمی 
314  تیر 23 وگو و تعامل سازنده با جهانروز گفت 
714  (تیر 20الحجه )ذی15 هـ ق( 212السالم )م علی النقی الهادی علیهوالدت حضرت اما 
149و  148  تیر 25 روز بهزيستی و تأمین اجتماعی 

 تیر 23 سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان 114
 (تیر 27الحجه )ذی18 هـ ق( )تعطیل( 14عید سعید غدير خم ) 111

 (تیر 29الحجه )ذی 24 هـ ق( 128السالم )والدت حضرت امام موسی کاظم علیه 112
 مرداد( 2الحجه )ذی 20 هـ ق( 14روز مباهله پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله ) 113

511و  011  مرداد( 3الحجه )ذی 25 روز خانواده و تکريم بازنشستگان  
 مرداد 0 الدين اردبیلیروز بزرگداشت شیخ صفی 113
 مرداد 5 هـ ش( 1337مرصاد )سالروز عملیات افتخار آفرين  117
 مرداد( 8محرم ) 1 هجری قمری 1000آغاز سال  118

124و  119  مرداد( 8محرم ) 1 روز شعر و ادبیات آيینی  -روز بزرگداشت محتشم کاشانی 
112  مرداد 8 الدين سهروردی )شیخ اشراق(روز بزرگداشت شیخ شهاب 
212  مرداد 9 روز اهدای خون 

120و  312  مرداد 10 روز حقوق بشر و کرامت انسانی -هـ ش( 1285رمان مشروطیت )صدور ف 

 مرداد( 13محرم ) 9 تاسوعای حسینی )تعطیل( 125

 مرداد 13 هـ ش( 1359تشکیل جهاد دانشگاهی ) 123
 مرداد( 17محرم  ) 14 عاشورای حسینی )تعطیل( 127
 مرداد 17 روز خبرنگار 128
 مرداد( 18محرم ) 11 دانروز تجلیل از اسرا و مفقو 129
 مرداد 18 روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم 134
 مرداد( 19محرم  ) 12 هـ ق(  95السالم )العابدين علیهشهادت حضرت امام زين 131

 مرداد 21 روز حمايت از صنايع کوچك  132

 مرداد 22 های اجتماعیها و مشارکتروز تشکل 133



 مرداد 23 روز مقاومت اسالمی  013
 مرداد 23 هـ ش( 1339آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی ) 135
 مرداد 28 هـ ش( 1332کودتای آمريکا برای بازگرداندن شاه ) 133

713  مرداد 34 روز بزرگداشت عالمه مجلسی 
813  اوت( 21مرداد ) 34 روز جهانی مسجد 

913  شهريور( 1محرم ) 25 ق( به روايتی هـ 95السالم )العابدين علیهشهادت حضرت امام زين 

101و  104  شهريور 1 روز پزشك -روز بزرگداشت ابوعلی سینا 

 شهريور 2 آغاز هفته دولت 102
 شهريور 2 هـ ش( 1357 -رمضان  19شهادت سید علی اندرزگو ) 103

010  شهريور 0 روز کارمند 
103و  105  شهريور 5 یروز داروساز -روز بزرگداشت محمدبن زکريای رازی 

 شهريور 5 روز کشتی 107
109و  108  شهريور 8  روز مبارزه با تروريسم -هـ ش(1334) وزيری به دست منافقان و شهادت مظلومانه شهیدان رجايی و باهنرانفجار دفتر نخست 
151و  154  شهريور 12  روز مبارزه با استعمار انگلیس -یسعلی دلواریيسالروز شهادت ر 

 شهريور( 13صفر ) 7  به روايتی هـ ق( 54السالم )حضرت امام حسن مجتبی علیهشهادت  152

315  شهريور( 13صفر ) 7 روز بزرگداشت سلمان فارسی 

015  شهريور 13 روز تعاون 
515  شهريور 13 روز بزرگداشت ابوريحان بیرونی 
315  شهريور 10 هـ ش( 1334اهلل قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی )شهادت آيت 
715  شهريور 17 هـ ش( 1357شهريور و کشتار جمعی از مردم به دست مأموران ستم شاهی پهلوی ) 17قیام  

 شهريور 19 هـ ش(1358تهران )جمعه  اماماهلل سیدمحمود طالقانی اولین آيتوفات  158

 هريورش 24 هـ ش(1334منافقان ) دست بهمدنی  اهللآيتشهید محراب دومین شهادت  159
 شهريور 21 روز سینما 134

 ( شهريور 23صفر ) 24 اربعین حسینی )تعطیل( 131

133و  132  شهريور 27 روز شعر و ادب فارسی  -روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهريار 
135و  130  شهريور 31 آغاز هفته دفاع مقدس -هـ ش( 1359آغاز جنگ تحمیلی ) 
313  (رمه 2صفر ) 27 روز وقف 



713  مهر 2 روز بزرگداشت شهدای منا 

913و  813  (مهر 3صفر ) 28 )تعطیل( هـ ق( 54السالم )شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه -هـ ق( 11اهلل علیه و آله )رحلت حضرت رسول اکرم صلی 

741  مهر 0 روز سرباز 
 (مهر 5)صفر   34 هـ ق( )تعطیل( 243السالم )شهادت حضرت امام رضا علیه  171

721  مهر 5 هـ ش(1334) السالماالئمه علیهشکست حصر آبادان در عملیات ثامن 

731  مهر 5 روز گردشگری 
701  (مهر 3االول )ربیع 1 اهلل علیه و آله از مکه به مدينه هجرت حضرت رسول اکرم صلی 

173و  751  مهر 7  روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس -هـ ش( 1334آرا )اسالم: فالحی، فکوری، نامجو، کالهدوز و جهانسرداران  شهادت 
178و  717  مهر 7 روز آتش نشانی و ايمنی  

917  مهر 7 روز بزرگداشت شمس 
841  مهر 8 روز بزرگداشت مولوی  

811  مهر 9 روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی   

821  اکتبر(  1مهر ) 9 روز جهانی سالمندان 
018و  831  (مهر 13االول)ربیع 8 عصر)عج( )تعطیل(و آغاز امامت حضرت ولیهـ ق(  234السالم )شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه 

581  مهر 13 هـ ش(1357) هجرت حضرت امام خمینی)ره( از عراق به پاريس 
318  مهر 13 روز نیروی انتظامی 
718  مهر 10 روز دامپزشکی 

891و  881  مهر 15 روز روستا و عشاير 
119و  491  (مهر 17االول )ربیع12 آغاز هفته وحدت -سال قبل از هجرت( 53اهلل علیه و آله به روايت اهل سنت )والدت حضرت رسول اکرم صلی 

291  مهر 24 روز بزرگداشت حافظ  
 019و  319

519و   

 حضرت امام جعفر صادق  والدت -روز اخالق و مهرورزی -ل از هجرت(سال قب 53حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله )والدت 
 هـ ق( )تعطیل( 83) السالم مؤسس مذهب جعفریعلیه

 (مهر 22ربیع االول ) 17

391  اکتبر( 10مهر ) 22 روز جهانی استاندارد 
791  مهر 23 ش( هـ1331منافقان ) دستبه اصفهانی اشرفی اهلل آيتشهید محراب  پنجمین شهادت 
891  اکتبر( 15مهر ) 23 روز جهانی نابینايان )عصای سفید( 

 مهر 20 روز ملی پارالمپیك 199
424  مهر 23 روز تربیت بدنی و ورزش 

 مهر 29 روز صادرات 241



224  آبان 1 روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی 
324  آبان 0 هـ ش( 1303توالسیون )خمینی )ره( علیه پذيرش کاپی امامحضرت و افشاگری اعتراض  

324و524و240  آبان 8 روز نوجوان و بسیج دانش آموزی -ساله( 13شهادت محمدحسین فهمیده )بسیجی  
 آبان 14 هـ ش( 1358اهلل قاضی طباطبايی اولین شهید محراب به دست منافقان )شهادت آيت 247
 (آبان 12الثانی )ربیع 8  هـ  ق(  232السالم )والدت حضرت امام حسن عسکری علیه 248

112و142و249  آبان 13 آموزروز دانش -روز ملی مبارزه با استکبار جهانی -هـ ش(1358دانشجويان پیرو خط امام )دست  تسخیر النه جاسوسی آمريکا به 
221  (آبان 10الثانی )ربیع 14 هـ ق( 241اهلل علیها )وفات حضرت معصومه سالم 

321  آبان 10 روز فرهنگ عمومی 

021  نوامبر( 14آبان ) 19 روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه 

213و  215  آبان 20 و کتابدار خوانیروزکتاب، کتاب 
721  آبان 20 هـ ش(1334طباطبايی )سیدمحمدحسین عالمه  اهللآيتروز بزرگداشت  

219و  218  آبان 34 روز حکمت و فلسفه  -روز بزرگداشت ابونصر فارابی 

212و  242  آذر 5  مستضعفان روز بسیج -هـ ش( 1358)حضرت امام خمینی)ره(  فرمانبه  بسیج مستضعفانتشکیل  

 آذر 7 روز نیروی دريايی 222
022و  232  (آذر 9دی االولی )جما 5 روز پرستار -هـ. ق( 5والدت حضرت زينب سالم اهلل علیها ) 

522  آذر 9 روز بزرگداشت شیخ مفید 

227و  223  آذر 14 روز مجلس -هـ ش( 1313اهلل سید حسن مدرس )شهادت آيت 

822  آذر 11 هـ ش( 1344شهادت میرزا کوچك خان جنگلی ) 
234و  229  آذر 12  المی ايرانروز قانون اساسی جمهوری اس -هـ ش( 1358)تصويب قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران 

 دسامبر( 3آذر ) 12 روز جهانی معلوالن 231
322  آذر 13 روز دانشجو 
332  آذر( 17االولی)جمادی13 هـ ق( به روايتی 11اهلل علیها )شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم 

302  آذر 19 هـ ش( 1333( )هتشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی به فرمان حضرت امام خمینی )ر 
532  آذر 24 ش( هـ1334دست منافقان )دستغیب سومین شهید محراب به اهلل آيتشهادت  

332  آذر 25 روز پژوهش 
238و  237  آذر 27 روز وحدت حوزه و دانشگاه - هـ ش( 1358اهلل دکتر محمد مفتح )شهادت آيت 
923  آذر 27 گریروز جهان عاری از خشونت و افراطی 



042  آذر 34 شب يلدا 

012  دی 0 السالم والدت حضرت عیسی مسیح علیه 

022  دی 0 روز بزرگداشت رودکی 
002و  032  دی 5 روز ايمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات باليای طبیعی 

052  (دی 3الثانیه )جمادی 3 هـ ق( )تعطیل( 11اهلل علیها )شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم 

032  دی 7 هـ ش( 1358ی به فرمان حضرت امام خمینی )ره( )سواد آموز سالروز تشکیل نهضت 
072  دی 9 روز بصیرت و میثاق امت با واليت 
082  ژانويه( 1دی ) 11 میالدی 2423آغاز سال  

 دی 13 روز جهانی مقاومت  -شهادت الگوی اخالص و عمل سردار سپهبد قاسم سلیمانی به دست استکبار جهانی  209
251و  254  (دی 13الثانیه)جمادی13 روز تکريم مادران و همسران شهدا -البنین سالم اهلل علیهاحضرت ام سالروز وفات 
253و  252  دی 13  روز شهدای دانشجو -الهدی و همرزمان وی در هويزهشهادت سیدحسین علم 

502  دی 19 هـ ش( 1353قیام خونین مردم قم ) 
 دی 24 هـ ش( 1234شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر ) 255
 دی 22 هـ ش( 1357تشکیل شورای انقالب به فرمان حضرت امام خمینی )ره( ) 253

258و  257  (دی 23الثانیه)جمادی 24 روز زن -والدت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها )هشتم قبل از هجرت( 
 (دی 23لثانیه)اجمادی 24 هـ ق( 1324( رهبر کبیر انقالب اسالمی )هتولد حضرت امام خمینی )ر 259
342  دی 23 هـ ش( 1357فرار شاه معدوم ) 
123  دی 27 هـ ش( 1330شهادت نواب صفوی، طهماسبی، برادران واحدی و ذوالقدر از فدايیان اسالم ) 
223  دی 29 روز غزه 

323  بهمن( 3رجب ) 1 هـ ق( 57السالم)والدت حضرت امام محمد باقر علیه 

023  ن(بهم 5رجب ) 3 هـ ق( 250السالم)قی الهادی علیهشهادت حضرت امام علی الن 
523  بهمن 3 سالروز حماسه مردم آمل 

723و  323  بهمن 3 روز آواها و نواهای ايرانی  -الدين اُرمَویروز بزرگداشت صفی 
823  (بهمن 12رجب ) 14 هـ ق( 195«)جواداالئمه»السالم والدت حضرت امام محمد تقی علیه 

742و  923  بهمن 12 آغاز دهه مبارك فجر انقالب اسالمی -هـ ش( 1357ت حضرت امام خمینی)ره( به ايران )بازگش 
127  بهمن 10 روز فناوری فضايی 

072و372و227  (بهمن 15رجب ) 13 )اعتکاف( البیضآغاز ايام -روز پدر -سال قبل از هجرت()تعطیل( 23) السالموالدت حضرت امام علی علیه 



 
 
 
 

527  ن(بهم 17رجب ) 15 هـ ق( 32) زينب سالم اهلل علیها حضرت ارتحال 
327  ن(بهم 17رجب ) 15 هـ ق( 2) المقدس به مکه معظمهتغییر قبله مسلمین از بیت 
727  بهمن 19 روز نیروی هوايی 
827  بهمن 22 هـ ش( )تعطیل(1357انقالب اسالمی ايران و سقوط نظام شاهنشاهی)پیروزی  

927  (بهمن 27رجب ) 25 هـ ق( 183) وسی کاظم علیه السالمشهادت حضرت امام م 
 (بهمن 29رجب ) 27 سال قبل از هجرت( )تعطیل( 13) مبعث حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله  842

128  بهمن 29 هـ ش( 1353قیام مردم تبريز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم ) 

228  بهمن 29 روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرينی 

028و  328  (اسفند 5شعبان ) 3 روز پاسدار -هـ ق( 0) السالموالدت حضرت امام حسین علیه 
328و  528  اسفند 5 روز مهندسی -روز بزرگداشت خواجه نصیرالدين طوسی 

828و  728  (اسفند 3شعبان ) 0 روز جانباز -هـ ق( 23) السالموالدت حضرت ابوالفضل العباس علیه 
942و  928  (اسفند 7شعبان ) 5 روز صحیفه سجاديه -هـ ق( 38) السالمالعابدين علیهالدت حضرت امام زينو 

129  اسفند 8 روز حمايت از بیماران نادر 

329و  229  اسفند( 13شعبان ) 11 روز جوان -هـ ق( 33) السالموالدت حضرت علی اکبر علیه 

529و  029  اسفند 10 الحسنهقرض روز ترويج فرهنگ -روز احسان و نیکوکاری 

329  اسفند 15 روز درختکاری 

829و  729  (اسفند 17شعبان ) 15 روز جهانی مستضعفان -هـ ق( )تعطیل( 255اهلل تعالی فرجه)والدت حضرت قائم عجل 
929  اسفند 18 الدين اسدآبادیروز بزرگداشت سید جمال 

 اسفند 18 هنری مساجد کشورو های فرهنگی سالروز تأسیس کانون 344
 اسفند 24 روز راهیان نور 341
 اسفند 21 روز بزرگداشت نظامی گنجوی 342

340و  343  اسفند 22  روز بزرگداشت شهدا -هـ ش( 1358)سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر تأسیس بنیاد شهید انقالب اسالمی 
 اسفند 25 روز بزرگداشت پروين اعتصامی 345

 اسفند 29 هـ ش( )تعطیل( 1329ملی شدن صنعت نفت ايران )روز  343



 مورد  98 مندرج در ضمیمه تقویم رسمی کشور: های( روزها و مناسبت2

 تاریخ مناسبت ردیف
 مارس( 22فروردين ) 2 روز جهانی آب  1
 مارس( 23فروردين ) 3 روز جهانی هواشناسی 2
 فروردين 15 روز ذخاير ژنتیکی و زيستی 3
 فروردين 19 هـ ش( 1359عراق ) حکومت بعث دستالهدی به بنتاهلل سیدمحمدباقر صدر و خواهر ايشان شهادت آيت 0
 ارديبهشت 2 روز زمین پاك 5
 ارديبهشت 14 هـ ش( 1331المقدس )آغاز عملیات بیت 3
 مه( 5ارديبهشت ) 15 روز جهانی ماما 7
 مه( 8ارديبهشت ) 18 روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر 8

 ارديبهشت 19 روز اسناد ملی و میراث مکتوب 14و   9
 ارديبهشت 27 روز ارتباطات و روابط عمومی 12و  11
 مه( 18ارديبهشت ) 28 روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 10و  13

 شوال( 21) خرداد 1 هـ ق( 92فتح اندلس به دست مسلمانان ) 15
 خرداد 5 ايت از خانواده زندانیان(روز نسیم مهر )روز حم 13
 خرداد 7 هـ ش( 1359افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسالمی ) 17
 مه( 31خرداد ) 14 روز جهانی بدون دخانیات  18
 القعده(ذی 5) خرداد 15 السالمروز بزرگداشت حضرت صالح بن موسی کاظم علیه 19
 خرداد 15 هـ ش( 1302مأموران ستم شاهی پهلوی )شدن حضرت امام خمینی)ره( به دست زندانی  24
 خرداد 24 هـ ش(1309شاهی پهلوی)دست مأموران ستم اهلل سعیدی بهآيتشهادت  21
 ژوئن( 17خرداد ) 27 زدايیروز جهانی بیابان 22
 خرداد 34 هـ ش( 1373السالم به دست ايادی آمريکا  )عاشورای شهادت زائران حرم رضوی علیه 23
 ژوئن( 23تیر ) 5 روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 20
 تیر 14 روز آزادسازی شهر مهران 25
 تیر 14 روز بزرگداشت صائب تبريزی 23
 تیر 12 هـ ش( 1309روز بزرگداشت عالمه امینی ) 27

 تیر 10 روز شهرداری و دهیاری  29و  28
 تیر 13 روز مالیات 34
 تیر 18 هـ ش( 1359 -يگاه هوايی شهید نوژه )کودتای نافرجام نقابآمريکايی در پا توطئهکشف  31



 تیر 21 هـ ش( 1310دست رضاخان ) حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم به 32
 تیر 23 هـ ش( 1332گشايش نخستین مجلس خبرگان رهبری ) 33
 یرت 27 هـ ش( 1337شورای امنیت از سوی ايران ) 598اعالم پذيرش قطعنامه  30
 تیر 34 اهلل سید ابوالقاسم کاشانی روز بزرگداشت آيت 35

 مرداد 3 ای های فنی و حرفهروز کارآفرينی و آموزش 37و  33
 اوت( 1مرداد ) 14 روز جهانی شیر مادر  38
 مرداد 11 هـ ش( 1288شهادت آيت اهلل شیخ فضل اهلل نوری )  39
 مرداد 15 میالدی( 1905هزار کشته و مجروح ) 134ا بیش از انفجار بمب اتمی آمريکا در هیروشیما ب 04
 مرداد 15 سالروز شهادت امیر سرلشکر خلبان عباس بابايی 01
 مرداد 28 هـ ش( 1358گشايش مجلس خبرگان برای بررسی نهايی قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ) 02
 مرداد 31 روز صنعت دفاعی 03
 شهريور 3 هـ ش( 1324فقین و فرار رضاخان )اشغال ايران به توسط مت 00
 صفر( 3شهريور ) 9 هـ ق( به روايتی 57السالم )والدت حضرت امام محمدباقر علیه 05

 شهريور 14  روز بانکداری اسالمی -هـ ش( 1332)سالروز تصويب قانون عملیات بانکی بدون ربا 07و  03
 شهريور 14 اهلل علیه و آله االنبیا صلیروز تشکیل قرارگاه پدافند هوايی حضرت خاتم 08
 شهريور 11 روز صنعت چاپ 09
 شهريور 12 روز بهورز 54
 شهريور 13 روز مردم شناسی 51
 سپتامبر( 27مهر ) 5 روز جهانی جهانگردی 52
 سپتامبر( 34مهر ) 8 روز جهانی دريانوردی 53
 سپتامبر( 34مهر ) 8 روز جهانی ناشنوايان 50
 اکتبر( 8مهر ) 13 هانی کودكروز ج 55
 اکتبر( 9مهر ) 17 روز جهانی پست  53
 مهر 20 روز پیوند اولیا و مربیان 57
 مهر 20 هـ ش( 1357سالروز واقعه به آتش کشیدن مسجد جامع شهر کرمان به دست دژخیمان حکومت پهلوی ) 58
 اکتبر( 13مهر )20 روز جهانی غذا  59
 آبان 1 هـ ش( 1353 حاج سید مصطفی خمینی )شهادت مظلومانه آيت اهلل 34
 آبان 1 ريزیروز آمار و برنامه  31
 الثانی(ربیع 0آبان ) 8 السالموالدت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه 32



     

 آبان 8 روز پدافند غیرعامل 33
 آبان 13 هـ ش(1303خمینی)ره( از ايران به ترکیه ) تبعید حضرت امام 30
 آبان 18 روز کیفیت 35
 آبان 23 سالروز آزادسازی سوسنگرد 33
 آذر 5 هـ ش( 1357سالروز قیام مردم گرگان ) 37
 دسامبر( 1آذر ) 14 روز جهانی مبارزه با ايدز 38
 آذر 13 روز بیمه 39
 دسامبر( 7آذر ) 13 روز جهانی هواپیمايی 74
 آذر 18 هـ ش( 1374) معرفی عراق به عنوان مسؤول و آغازگر جنگ از سوی سازمان ملل 71

 آذر 23 روز حمل و نقل و رانندگان 73و  72
 آذر 29 روز تجلیل از شهید تندگويان  70
 دی 3 روز ثبت احوال 75
 دی 7 هـ ش( 1353اهلل حسین غفاری به دست مأموران ستم شاهی پهلوی )شهادت آيت 73
 دی 8 روز صنعت پتروشیمی 77
 دی 13 هـ ش( 1337ام خمینی)ره( به گورباچف رهبر شوروی سابق )ابالغ پیام تاريخی حضرت ام 78
 دی 17 هـ ش( 1310اجرای طرح استعماری حذف حجاب به دست رضاخان ) 79
 دی 17 روز بزرگداشت خواجوی کرمانی 84
 ژانويه( 23بهمن ) 3 روز جهانی گمرك 81
 بهمن 21 هـ ش( 1357شکسته شدن حکومت نظامی به فرمان حضرت امام خمینی)ره( ) 82
 بهمن 25 هـ ش( 1337صدور حکم تاريخی حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر ارتداد سلمان رشدی نويسنده خائن کتاب آيات شیطانی ) 83
 اسفند 3 هـ ش( 1299کودتای انگلیسی رضاخان ) 80
 اسفند 8 روز امور تربیتی و تربیت اسالمی  85
 اسفند 8 سبزواریروز بزرگداشت حکیم حاج مالهادی  83
 اسفند 9 روز حمايت از حقوق مصرف کنندگان 87
 شعبان( 15) اسفند 17 روز سربازان گمنام امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه( 88
 اسفند 25     هـ ش( 1333بمباران شیمیايی حلبچه به دست ارتش بعث عراق ) 89
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 3/01/0410 -: زارعاقدام                        

 هاتعداد روزها و مناسبت عنوان مطالب ردیف

 مورد 17 قمری فعلی مندرج در تقويم -تعطیالت رسمی هجری 1

 مورد 14 شمسی فعلی مندرج در تقويم -تعطیالت رسمی هجری 2

 مورد 343 های مندرج در متن تقويمروزها و مناسبت 3

 مورد 89 قويمهای مندرج در ضمیمه تروزها و مناسبت 0

 مورد 359 جمع

 هاروزها و مناسبت تعداد هامناسبتروزها و  ردیف

 مورد 232 ملیهای روزها و مناسبت 1

 مورد 12 استانیهای روزها و مناسبت 2

 مورد 93  سازمانی -صنفیهای روزها و مناسبت 3

 مورد 28  جهانیهای روزها و مناسبت 0

 مورد 359 جمع

 

 


