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وند هستی بخش  هب انم خدا
 

 مقدمه   

سازند. در راستای اهداف اصول تر میفرهنگ جوامع خویشند و آشنایی با فرهنگ ملی را سادهتقاویم، نمودی از          

وظیفه  5/9/15مورخ  591سیاست فرهنگی کشور و ایجاد هماهنگی الزم، شورای عالی انقالب فرهنگی طی مصوبه جلسه 

گذاری روزها و نامنامه نحوه آیین های خاص را به شورای فرهنگ عمومی کشور محول نمود.گذاری روزها و مناسبتنام

و  به تصویب رسید انقالب فرهنگی شورای عالی 44/8/5866مورخ  846 جلسهص، پس از بازنگری، در های خامناسبت

نامه آیین دستورالعمل اجرایی شورای عالی انقالب فرهنگی(، 48/1/5869مورخ  886 مصوب جلسه)ماده واحده آن طبق 

 تهیه و تنظیم شد.  های خاصمناسبت روزها وگذاری نحوه نام

شورای فرهنگ عمومی برای استحکام بخشیدن به های خاص دبیرخانه گذاری روزها و مناسبتامور نامدر همین راستا،      

 :محور 4را با توجه به هجری شمسی  5445در سال تقویم رسمی کشور های روزها و مناسبتاین رکن مهم فرهنگی، 

گذاری روزها و نامه نحوه نامدستورالعمل اجرایی آیین»اصالحیه ، مطابق «جهانی» و «سازمانی -صنفی»، «استانی»، «ملی»

 تنظیم نموده است:به شرح زیر شورای فرهنگ عمومی کشور(  84/9/5444مورخ  184)مصوب جلسه  «های خاصمناسبت

 های ملیروزها و مناسبت (1

 شمسی/ قمری مناسبت ردیف
 فروردين  1 آغاز نوروز )تعطيل(  1

 فروردين  2-4 عيد نوروز )تعطيل( 4و 3و 2

 فروردين 2 هـ ش( 1342شاهی پهلوی به مدرسه فيضيه قم)هجوم مأموران ستم 5
 فروردين 2 هـ ش( 1361المبين)آغاز عمليات فتح 6
 فروردين 12 روز جمهوری اسالمی ايران )تعطيل( 7
 فروردين 13 روز طبيعت )تعطيل( 8

 فروردين 18 روز سالمتی  9
 فروردين 19 هـ ش( 1359الهدی به دست حکومت بعث عراق)اهلل سيد محمدباقر صدر و خواهر ايشان بنتشهادت آيت 11
 فروردين 21 ایروز ملی فناوری هسته 11

 فروردين 21  اسالمیروز هنر انقالب  -هـ ش( 1372سالروز شهادت سيدمرتضی آوينی) 13و  12
 فروردين 21 هـ ش( 1378شهادت امير سپهبد علی صياد شيرازی) 14
 فروردين 25 روز بزرگداشت عطار نيشابوری 15
 ارديبهشت  1 روز بزرگداشت سعدی 16

 ارديبهشت 2 هـ ش( 1359سالروز اعالم انقالب فرهنگی) 17
 ارديبهشت  2 روز زمين پاک 18
 ارديبهشت  3 هـ ش( 1358)شهادت امير سپهبد قرنی 19
 ارديبهشت  3 روز بزرگداشت شيخ بهايی 21
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 ارديبهشت 5 هـ ش( 1359شکست حمله نظامی آمريکا به ايران در طبس) 21
 ارديبهشت 11 روز ملی خليج فارس  22

 ارديبهشت 11 هـ ش( 1361المقدس)آغاز عمليات بيت 23
 ارديبهشت  12 هـ ش( 1358شهادت استاد مرتضی مطهری) 24
 ارديبهشت  15 روز بزرگداشت شيخ صدوق 25

 ارديبهشت  19 روز بزرگداشت شيخ كلينی 26

 ارديبهشت 24 هـ ش(1271اهلل ميرزاحسن شيرازی)لغو امتياز تنباكو به فتوای آيت 27
 ارديبهشت 25 روز پاسداشت زبان فارسی   -بزرگداشت حکيم ابوالقاسم فردوسیروز  29و  28

 ارديبهشت 27 روز ارتباطات و روابط عمومی 31و  31
 ارديبهشت  28 روز بزرگداشت حکيم عمر خيام  32

 ارديبهشت 31 روز ملی جمعيت 33

 ارديبهشت 31 روز اهدای عضو، اهدای زندگی 34

 خرداد 1 روز بزرگداشت مالصدرا )صدرالمتألهين( 35
 خرداد 3 روز مقاومت، ايثار و پيروزی 36
 خرداد 7 هـ ش( 1359اولين دورۀ مجلس شورای اسالمی )افتتاح  37
 هـ ش( 1368گذار جمهوری اسالمی ايران)( رهبر كبير انقالب و بنيانهرحلت حضرت امام خمينی)ر 38

 )تعطيل(
 خرداد 14

 خرداد 14 هـ  ش(  1368ای به رهبری )اهلل امام خامنهانتخاب حضرت آيت 39
 خرداد 15 هـ ش( 1342خمينی )ره( به دست مأموران ستم شاهی پهلوی )زندانی شدن حضرت امام  41
 خرداد 15 هـ ش()تعطيل( 1342خرداد) 15قيام خونين  41
 خرداد 21 هـ ش(1349دست مأموران ستم شاهی پهلوی)اهلل سعيدی بهآيتشهادت 42
 خرداد 26 هـ ش( 1344)نژاد شهادت سربازان دلير اسالم: بخارايی، امانی، صفار هرندی و نيک  43
 خرداد 29 هـ ش( 1356درگذشت دكتر علی شريعتی) 44
 خرداد 31 هـ ش( 1373السالم به دست ايادی آمريکا)عاشورای شهادت زائران حرم رضوی عليه 45
 خرداد 31  هـ ش( 1361شهادت دكتر مصطفی چمران)  46
( با انفجار بمب به دست منافقان در هياران امام خمينی)رتن از  72اهلل دكتر بهشتی و شهادت مطلومانه آيت 47

 هـ ش( 1361دفتر مركزی حزب جمهوری اسالمی)
 تير 7

 تير 8 های شيميايی و ميکروبیروز مبارزه با سالح 48
 تير 11 روز بزرگداشت صائب تبريزی  49
 تير 11 ش(هـ  1361اهلل صدوقی به دست منافقان)آيت ،شهادت چهارمين شهيد محراب 51

  - هـ ش( 1367) حمله ددمنشانه ناوگان آمريکای جنايتکار به هواپيمای مسافربری جمهوری اسالمی ايران 52و  51
 روز افشای حقوق بشر آمريکايی

 تير 12

 تير 12 هـ ش( 1349روز بزرگداشت عالمه امينی) 53
 تير 14 روز قلم  54

 تير 18 هـ ش( 1359 -شهيد نوژه )كودتای نافرجام نقابكشف توطئۀ آمريکايی در پايگاه هوايی  55
 تير 18 روز ادبيات كودكان و نوجوانان 56

 تير 21 روز عفاف و حجاب  -هـ ش( 1314حمله به مسجد گوهرشاد و كشتار مردم به دست رضاخان) 58و  57
 تير 22 روز فناوری اطالعات  -روز بزرگداشت خوارزمی 61و  59

 تير 23 و تعامل سازنده با جهان وگوروز گفت 61
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 تير 23 هـ ش( 1362گشايش نخستين مجلس خبرگان رهبری ) 62
 تير 27 هـ ش( 1367شورای امنيت از سوی ايران) 598اعالم پذيرش قطعنامه  63
 تير 31 اهلل سيد ابوالقاسم كاشانیروز بزرگداشت آيت 64
 مرداد  4 الدين اردبيلیروز بزرگداشت شيخ صفی 65
 مرداد 5 هـ ش( 1367آفرين مرصاد)افتخارسالروز عمليات  66
 مرداد  8 الدين سهروردی)شيخ اشراق(روز بزرگداشت شيخ شهاب 67
 مرداد 9 روز اهدای خون 68
 مرداد 11 هـ ش( 1288اهلل نوری)اهلل شيخ فضلشهادت آيت 69

 مرداد 14 روز حقوق بشر و كرامت انسانی  -هـ ش( 1285صدور فرمان مشروطيت ) 71و  71

 مرداد 15 سالروز شهادت امير سرلشکر خلبان عباس بابايی 72
 مرداد 15 ميالدی( 1945هزار كشته و مجروح ) 161انفجار بمب اتمی آمريکا در هيروشيما با بيش از  73
 مرداد  18 روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم 74
 مرداد 23 روز مقاومت اسالمی 75
 مرداد 26 هـ ش( 1369آغاز بازگشت آزادگان به ميهن اسالمی) 76
 مرداد 28 هـ ش( 1332كودتای آمريکا برای بازگرداندن شاه ) 77
 مرداد 28 هـ ش( 1358گشايش مجلس خبرگان برای بررسی نهايی قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ) 78
 مرداد 31 روز بزرگداشت عالمه مجلسی  79
 شهريور 1 روز بزرگداشت ابوعلی سينا  81

 شهريور 2 هـ ش( 1357 -رمضان 19شهادت سيد علی اندرزگو)  81
 شهريور 3 هـ ش( 1321اشغال ايران به توسط متفقين و فرار رضاخان) 82
 شهريور 5 روز بزرگداشت محمدبن زكريای رازی  83

روز  -هـ ش( 1361شهادت مظلومانه شهيدان رجايی و باهنر)انفجار دفتر نخست وزيری به دست منافقان و  85و  84
  مبارزه با تروريسم

 شهريور 8

 شهريور 12  روز مبارزه با استعمار انگليس  -سالروز شهادت رييسعلی دلواری 87و  86
 شهريور 13 روز مردم شناسی  -روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی 89و  88

 شهريور 14 هـ ش( 1361وحيد دستجردی) اهلل قدوسی و سرتيپشهادت آيت 91
 شهريور 17 هـ ش( 1357شاهی پهلوی)شهريور و كشتار جمعی از مردم به دست مأموران ستم 17قيام  91
 شهريور 19 هـ ش( 1358اهلل سيد محمود طالقانی اولين امام جمعه تهران)وفات آيت 92
 شهريور 21 هـ ش(1361منافقان) دست اهلل مدنی بهآيت ،شهادت دومين شهيد محراب 93

 شهريور 27 روز شعر و ادب فارسی   -روز بزرگداشت استاد سيد محمد حسين شهريار 95و  94
 شهريور 31 آغاز هفته دفاع مقدس -هـ ش( 1359آغاز جنگ تحميلی) 97و  96

 مهر 2 روز بزرگداشت شهدای منا 98
 مهر 4 روز سرباز 99

روز بزرگداشت  -هـ ش( 1361آرا)اسالم: فالحی، فکوری، نامجو، كالهدوز و جهانشهادت سرداران  111و  111
 فرماندهان شهيد دفاع مقدس 

 مهر 7

 مهر 7 روز بزرگداشت شمس 112
 مهر 8 روز بزرگداشت مولوی  113

 مهر 9 روز همبستگی و همدردی با كودكان و نوجوانان فلسطينی   114
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 مهر 13 هـ ش( 1357از عراق به پاريس ) هجرت حضرت امام خمينی )ره( 115
 مهر 21 روز بزرگداشت حافظ   116
 مهر 23 هـ ش( 1361اهلل اشرفی اصفهانی به دست منافقان)آيت ،شهادت پنجمين شهيد محراب 117
 آبان  1 روز بزرگداشت ابوالفضل بيهقی 118
 آبان 1 هـ ش(1356اهلل حاج سيد مصطفی خمينی)شهادت مظلومانه آيت 119
 آبان 4 هـ ش( 1343خمينی)ره( عليه پذيرش كاپيتوالسيون ) امامحضرت  و افشاگریاعتراض  111

 آبان 8  روز نوجوان  -ساله( 13شهادت محمدحسين فهميده)بسيجی  112و  111
 آبان 11 هـ ش( 1358اهلل قاضی طباطبايی به دست منافقان)آيت ،شهادت اولين شهيد محراب 113
 آبان 13 هـ ش( 1343تبعيد حضرت امام خمينی )ره( از ايران به تركيه ) 114

روز ملی مبارزه با استکبار   -هـ ش( 1358تسخير النۀ جاسوسی آمريکا به دست دانشجويان پيرو خط امام ) 116و  115
 جهانی

 آبان 13

 آبان 13 آموزروز دانش 117
 آبان 14 روز فرهنگ عمومی 118

 آبان 24 هـ ش( 1361اهلل عالمه سيدمحمدحسين طباطبايی )بزرگداشت آيتروز  119
 آبان 31 روز حکمت و فلسفه   -روز بزرگداشت ابونصر فارابی 121و  121

 آذر 9 روز بزرگداشت شيخ مفيد 122

 آذر 11 هـ ش( 1316اهلل سيد حسن مدرس)شهادت آيت 123
 آذر 11 ش(هـ  1311شهادت ميرزا كوچک خان جنگلی) 124

 آذر 12  روز قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران  -(هـ ش 1358)تصويب قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران 126و  125
 آذر 16 روز دانشجو 127
 آذر 18 هـ ش( 1371معرفی عراق به عنوان مسؤول و آغازگر جنگ از سوی سازمان ملل ) 128
 آذر 21 هـ ش( 1361سومين شهيد محراب به دست منافقان) ،اهلل دستغيبشهادت  آيت 129
 آذر 27 هـ ش( 1358اهلل دكتر محمد مفتح)شهادت آيت 131
 آذر 27 گریروز جهان عاری از خشونت و افراطی 131
 آذر 29 روز تجليل از شهيد تندگويان 132
 آذر 31 شب يلدا 133

 دی 4 روز بزرگداشت رودكی  134
 دی 7 هـ ش( 1353اهلل حسين غفاری به دست مأموران ستم شاهی پهلوی )شهادت آيت 135
 دی 9 روز بصيرت و ميثاق امت با واليت 136
 دی 13 هـ ش( 1367ابالغ پيام تاريخی حضرت امام خمينی )ره( به گورباچف رهبر شوروی سابق ) 137

روز  -هـ ش( 1399)دست استکبار جهانی شهادت الگوی اخالص و عمل سردار سپهبد قاسم سليمانی به  139و  138
 جهانی مقاومت

 دی 13

 دی 16 روز شهدای دانشجو   -الهدی و همرزمان وی در هويزهشهادت سيدحسين علم 141و  141
 دی 17 هـ ش( 1314اجرای طرح استعماری حذف حجاب به دست رضاخان) 142
 دی 17 روز بزرگداشت خواجوی كرمانی  143

 دی 21 هـ ش( 1231تقی خان اميركبير) شهادت ميرزا 144
 دی 22 هـ ش( 1357تشکيل شورای انقالب به فرمان حضرت امام خمينی )ره( ) 145
 دی 26 هـ ش( 1357فرار شاه معدوم ) 146
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 دی 27 هـ ش(1334اسالم)و ذوالقدر از فداييان  واحدی طهماسبی، برادران شهادت نواب صفوی، 147
 دی 29 روز غزه 148

 بهمن 6 روز آواها و نواهای ايرانی   -روز بزرگداشت صفی الدين اُرمَوی 151و  149

 بهمن 12 آغاز دهه مبارک فجر انقالب اسالمی  -هـ ش(  1357بازگشت حضرت امام خمينی)ره( به ايران ) 152و  151
 بهمن 21 هـ ش( 1357شکسته شدن حکومت نظامی به فرمان حضرت امام خمينی )ره( ) 153
 بهمن 22 هـ ش( )تعطيل( 1357پيروزی انقالب اسالمی ايران و سقوط نظام شاهنشاهی ) 154
( مبنی بر ارتداد سلمان رشدی نويسندۀ خائن كتاب آيات هصدور حکم تاريخی حضرت امام خمينی )ر 155

 هـ ش( 1367شيطانی )
 بهمن 25

 بهمن 29 روز اقتصاد مقاومتی و كارآفرينی 156
 اسفند  3 هـ ش( 1299انگليسی رضاخان)كودتای  157
 اسفند  5  روز بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسی  158

 اسفند  8 روز بزرگداشت حکيم حاج مالهادی سبزواری 159

 اسفند 14 الحسنهروز ترويج فرهنگ قرض -روز احسان و نيکوكاری 161و  161

 اسفند 15 روز درختکاری 162

 اسفند 18  الدين اسدآبادیجمالروز بزرگداشت سيد  163

 اسفند 21 روز راهيان نور 164
 اسفند  21 روز بزرگداشت نظامی گنجوی 165
 اسفند 22 روز بزرگداشت شهدا 166
 اسفند  25 روز بزرگداشت پروين اعتصامی 167

 اسفند  29 هـ ش( )تعطيل( 1329روز ملی شدن صنعت نفت ايران ) 168

 )اسالمی( های مذهبیمناسبت

 محرم 1 هجری قمری جديدآغاز سال  169
 محرم  1 روز بزرگداشت محتشم كاشانی  -روز شعر و ادبيات آيينی 171و  171

 محرم 9 تاسوعای حسينی)تعطيل( 172
 محرم 11 عاشورای حسينی)تعطيل(  173
 محرم 11 روز تجليل از اسرا و مفقودان 174
 محرم 12 هـ ق( 95السالم)العابدين عليهشهادت حضرت امام زين 175
 محرم 25 هـ ق( به روايتی 95السالم)العابدين عليهشهادت حضرت امام زين 176
 صفر  3 هـ ق( به روايتی 57السالم )والدت حضرت امام محمدباقر عليه  177
 صفر  7 به روايتی هـ ق( 51السالم )دت حضرت امام حسن مجتبی عليهشها 178
 صفر  7 روز بزرگداشت سلمان فارسی 179
 صفر 21 اربعين حسينی)تعطيل( 181
 صفر  27 روز وقف 181

 السالمشهادت حضرت امام حسن مجتبی عليه  -هـ ق( 11اهلل عليه و آله)رحلت حضرت رسول اكرم صلی 183و  182
 )تعطيل( هـ ق( 51)

 صفر 28

 آخرين روز صفر ق()تعطيل(هـ  213السالم)شهادت حضرت امام رضا عليه 184
 االولربيع 1 اهلل عليه و آله از مکه به مدينههجرت حضرت رسول اكرم صلی 185

 االولربيع 8 عصر)عج()تعطيل(آغاز امامت حضرت ولی - هـ ق( 261السالم)شهادت حضرت امام حسن عسکری عليه 187و  186
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آغاز هفته   -سال قبل از هجرت( 53آله به روايت اهل سنت )اهلل عليه و والدت حضرت رسول اكرم صلی 189و  188
 وحدت

 االولربيع 12

 191و  191
 192و 

 -روز اخالق و مهرورزی -سال قبل از هجرت( 53حضرت رسول اكرم صلی اهلل عليه و آله)والدت 
 هـ ق( )تعطيل( 83السالم مؤسس مذهب جعفری)حضرت امام جعفر صادق عليه والدت

 االولربيع 17

 الثانیربيع 4 السالموالدت حضرت عبدالعظيم حسنی عليه 193
 الثانیربيع 8 هـ  ق( 232السالم )والدت حضرت امام حسن عسکری عليه 194
 الثانیربيع 11 هـ ق( 211اهلل عليها)وفات حضرت معصومه سالم 195
 االولیجمادی 5 هـ. ق( 5والدت حضرت زينب سالم اهلل عليها ) 196
 االولیجمادی 13 هـ ق( به روايتی 11اهلل عليها)شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم 197
 الثانيهجمادی 3 هـ ق( )تعطيل( 11اهلل عليها)شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم 198

 الثانيهجمادی 13 روز تکريم مادران و همسران شهدا -اهلل عليهاالبنين سالموفات حضرت ام 211و  199
 الثانيهجمادی 21 روز زن -والدت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عليها )هشتم قبل از هجرت( 212و  211

 الثانيه جمادی 21 هـ ق( 1321تولد حضرت امام خمينی)ره( رهبر كبير انقالب اسالمی ) 213
 رجب 1 هـ ق( 57السالم )والدت حضرت امام محمد باقر عليه 214
 رجب 3 هـ ق( 254السالم)النقی الهادی عليهشهادت حضرت امام علی  215
 رجب 11 هـ  ق( 195« )جواد االئمه»السالم والدت حضرت امام محمد تقی عليه 216

 218و  217
 219و 

 آغاز  -روز پدر -سال قبل از هجرت()تعطيل( 23) السالمعليه علی امام والدت حضرت
 البيض)اعتکاف(ايام

 رجب 13

 رجب 15 هـ ق( 62اهلل عليها)حضرت زينب سالم ارتحال 211
 رجب 15 هـ ق( 2تغيير قبله مسلمين از بيت المقدس به مکه معظمه ) 211
 رجب 25 هـ ق( 183السالم)شهادت حضرت امام موسی كاظم عليه 212
 رجب 27 سال قبل از هجرت( )تعطيل( 13مبعث حضرت رسول اكرم صلی اهلل عليه و آله ) 213

 شعبان 3 روز پاسدار  -هـ ق( 4السالم )والدت حضرت امام حسين عليه 215 و 214
 شعبان 4 روز جانباز  -هـ ق( 26والدت حضرت ابوالفضل العباس عليه السالم ) 217و  216
 شعبان 5 روز صحيفه سجاديه  -هـ ق( 38السالم )العابدين عليهوالدت حضرت امام زين 219و  218
 شعبان 11 روز جوان  -هـ ق( 33السالم )حضرت علی اكبر عليهوالدت  221و  221
 شعبان 15 روز جهانی مستضعفان  -هـ ق( )تعطيل( 255اهلل تعالی فرجه )والدت حضرت قائم عجل 223و  222

 شعبان 15 روز سربازان گمنام امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه( 224
 رمضان 11 سال قبل از هجرت( 3اهلل عليها)وفات حضرت خديجه سالم 225

 227و  226
 228و 

 رمضان 15 روز اكرام و تکريم خيرين  -هـ ق( 3السالم )والدت حضرت امام حسن مجتبی عليه

 رمضان 18 شب قدر 229
 رمضان 19 روز نهج البالغه - هـ ق( 41السالم()علی عليه امام ضربت خوردن حضرت 231و  231

 رمضان 21 شب قدر 232
 رمضان 21 هـ ق()تعطيل( 41السالم)علی عليهامام شهادت حضرت  233
 رمضان 22 شب قدر 234
 آخرين جمعه ماه رمضان روز جهانی قدس 235
 شوال 1 عيد سعيد فطر)تعطيل( 236
 شوال 2 تعطيل به مناسبت عيد سعيد فطر 237
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 استانیهای مناسبت( روزها و 2    

 
 

 شوال 17 ایروز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه 238
 شوال 21 هـ ق( 92به دست مسلمانان )فتح اندلس  239
 شوال 25 هـ ق()تعطيل( 148السالم)شهادت حضرت امام جعفر صادق عليه 241

 242و  241
 243و 

 القعدهذی 1 آغاز دهه كرامت  -روز دختران  -هـ ق( 173والدت حضرت معصومه سالم اهلل عليها )

 القعدهذی 5 السالمروز بزرگداشت حضرت صالح بن موسی كاظم عليه 244
 القعدهذی 5 زادگان و بقاع متبركهروز تجليل از امام 245
 القعدهذی 6 السالمروز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ عليه 246
 القعدهذی 11 هـ ق( 148السالم )والدت حضرت امام رضا عليه 247
 القعدهآخرين روز ذی هـ ق( 221«)جواداالئمه» السالمشهادت حضرت امام محمدتقی عليه 248

 الحجهذی 1 روز ازدواج  -هـ ق( 2اهلل عليها )السالم و حضرت فاطمه سالمعلی عليهامام سالروز ازدواج حضرت  251و  249
 الحجهذی 6 ق(هـ  1417الحجهذی 6ـ برابر با هـ  ش 1366دست مأموران آل سعود)شهادت مظلومانه زائران خانه خدا به 251
 الحجهذی 7 هـ ق( 114السالم)شهادت حضرت امام محمدباقر عليه 252
 الحجهذی 9  (روز نيايش)روز عرفه 253

 الحجهذی 11 آغاز دهه امامت و واليت  -عيد سعيد قربان )تعطيل( 255و  254
 الحجهذی 15 هـ ق( 212والدت حضرت امام علی النقی الهادی عليه السالم ) 256
 الحجهذی 18 هـ ق( )تعطيل( 11عيد سعيد غدير خم ) 257
 الحجهذی 21 هـ ق( 128السالم )والدت حضرت امام موسی كاظم عليه 258
 الحجهذی 24 هـ ق( 11روز مباهله پيامبر اسالم صلی اهلل عليه و آله ) 259

 الحجه ذی 25 روز خانواده و تکريم بازنشستگان  261و  261
 فروردين  6 زادروز زرتشت پيامبر 262

 شمسی مناسبت ردیف
 خرداد 3 هـ ش( 1361المقدس)فتح خرمشهر در عمليات بيت 1
 خرداد 4 مردم دزفول روز مقاومت و پايداری 2
 تير 7 هـ ش( 1366)شهر سردشت شيميايیبمباران  3
 تير 11 روز آزادسازی شهر مهران 4
 مهر 5 هـ ش( 1361السالم)االئمه عليهشکست حصر آبادان در عمليات ثامن 5
 مهر 24 هـ ش( 1357پهلوی) حکومتسالروز واقعه به آتش كشيدن مسجد جامع شهر كرمان به دست دژخيمان  6
 آبان 26 سالروز آزادسازی سوسنگرد 7
 آذر 5 هـ ش( 1357سالروز قيام مردم گرگان) 8
 دی 19 هـ ش( 1356خونين مردم قم )قيام  9

 بهمن 6 سالروز حماسه مردم آمل 11
 بهمن 29 هـ ش( 1356قيام مردم تبريز به مناسبت چهلمين روز شهادت شهدای قم) 11
 اسفند 25 هـ ش( 1366بمباران شيميايی حلبچه به دست ارتش بعث عراق) 12
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 سازمانی -صنفیهای مناسبت( روزها و 3   
 /قمریشمسی مناسبت ردیف

 فروردين 7 روز هنرهای نمايشی  1
 فروردين 15 روز ذخاير ژنتيکی و زيستی  2

 فروردين 21 هـ ش( 1358به فرمان حضرت امام)ره( و تأسيس بنياد مسکن انقالب اسالمی) 111سالروز افتتاح حساب شماره  3
 فروردين 29 نيروی زمينی  -روز ارتش جمهوری اسالمی 4
 ارديبهشت 2 هـ ش( 1358تأسيس سپاه پاسداران انقالب اسالمی )  5
 ارديبهشت  3 روز معماری 6
 ارديبهشت 7 روز ايمنی حمل و نقل 7
 ارديبهشت 9 روز شوراها 8
 ارديبهشت 12 روز معلم 9

 ارديبهشت 18 العالجهای خاص و صعبروز بيماری 11

 ارديبهشت 19 روز اسناد ملی و ميراث مکتوب 12و  11
 خرداد 1 وری و بهينه سازی مصرفروز بهره 14و13

 خرداد 5 روز نسيم مهر)روز حمايت از خانواده زندانيان(  15
 خرداد 21 روز ملی فرش -روز صنايع دستی 17و  16
 خرداد 27 روز جهاد كشاورزی  -هـ ش(1358حضرت امام خمينی)ره()به فرمان تشکيل جهاد سازندگی  19و  18

 خرداد 31 روز بسيج استادان 21
روز  -هـ ش( 1361حضرت امام خمينی)ره( مبنی بر تأسيس سازمان تبليغات اسالمی)  سالروز صدور فرمان 22و  21

 تير 1 رسانی دينیتبليغ و اطالع

 تير 1 روز اصناف 23
 تير 7 روز قوه قضاييه 24

 تير 11 روز صنعت و معدن 26و  25
 تير 14 شهرداری و دهياریروز  28و  27

 تير 16 روز ماليات 29

 تير 25 روز بهزيستی و تأمين اجتماعی 31و  31
 تير 26 سالروز تأسيس نهاد شورای نگهبان 32

 مرداد 6 ایهای فنی و حرفهروز كارآفرينی و آموزش 34و  33
 مرداد 16 هـ ش( 1359تشکيل جهاد دانشگاهی )سالروز  35
 مرداد 17 روز خبرنگار 36
 مرداد 21 روز حمايت از صنايع كوچک  37

 مرداد 22 های اجتماعیها و مشاركتروز تشکل 38
 مرداد 31 روز صنعت دفاعی 39
 شهريور 1 روز پزشک 41
 شهريور 2 آغاز هفته دولت 41
 شهريور 4 روز كارمند 42
 شهريور 5 روز داروسازی 43
 شهريور 5 شتی روز كُ 44
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 شهريور 11  روز بانکداری اسالمی  -هـ ش( 1362)ربا بدونبانکی  عملياتقانون سالروز تصويب  46و  45
 شهريور 11 االنبيا صلی اهلل عليه و آلهروز تشکيل قرارگاه پدافند هوايی حضرت خاتم 47
 شهريور 11 روز صنعت چاپ 48

 شهريور 12 روز بهورز 49
 شهريور 13 روز تعاون 51
 شهريور 21 سينماروز  51

 مهر  5 روز گردشگری 52
 مهر 7 روز آتش نشانی و ايمنی  53
 مهر 13 روز نيروی انتظامی 54
 مهر 14 روز دامپزشکی 55

 مهر 15 روز روستا و عشاير 57و  56
 مهر 24 روز ملی پارالمپيک 58
 مهر 24 روز پيوند اوليا و مربيان 59
 مهر 26 روز تربيت بدنی و ورزش 61
 مهر 29 روز صادرات 61

 آبان  1 ريزیروز آمار و برنامه 63و  62
 آبان 8 آموزیبسيج دانشروز  64
 آبان 8 روز پدافند غيرعامل 65
 آبان 18 روز كيفيت 66

 آبان 24 و كتابدار خوانیروزكتاب، كتاب 68و  67
 آذر 5 روز بسيج مستضعفان  -(هـ ش 1358)حضرت امام خمينی)ره(  فرمانبه  بسيج مستضعفانتشکيل  71و  69

 آذر 7 روز نيروی دريايی  71
 آذر 11 روز مجلس 72

 آذر 13 روز بيمه 73
 آذر 19 هـ ش( 1363تشکيل شورای عالی انقالب فرهنگی به فرمان حضرت امام خمينی )ره( ) 74
 آذر 25 روز پژوهش 75

 آذر 26 روز حمل و نقل و رانندگان 77و  76
 آذر 27 روز وحدت حوزه و دانشگاه 78
 دی 3 روز ثبت احوال 79

 دی 5 باليای طبيعی آثارروز ايمنی در برابر زلزله و كاهش  81و  81
 دی 7 هـ ش( 1358سواد آموزی به فرمان حضرت امام خمينی)ره( ) سالروز تشکيل نهضت 82
 دی 8 روز صنعت پتروشيمی 83

 بهمن 14 روز فناوری فضايی  84
 بهمن 19 روز نيروی هوايی 85
 اسفند  5 روز مهندسی  86
 اسفند  8 روز حمايت از بيماران نادر 87

 اسفند  8 روز امور تربيتی و تربيت اسالمی 89و  88
 اسفند  9 روز حمايت از حقوق مصرف كنندگان 91
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 اسفند 18 های فرهنگی و هنری مساجد كشورسالروز تأسيس كانون 91
 اسفند 22 هـ ش(1358اسالمی)بنياد شهيد انقالب خمينی)ره( مبنی بر تأسيس امام حضرت  صدور فرمانسالروز  92
 جمادی االولی  5 روز پرستار 93

 
 جهانیهای مناسبت( روزها و 4  

 شمسی/ میالدی مناسبت ردیف
 مارس( 22فروردين )برابر با  2 روز جهانی آب  1
 مارس( 23فروردين )برابر با  3 روز جهانی هواشناسی 2
 مه( 1ارديبهشت )برابر با  11 روز جهانی كار و كارگر 3
 مه( 5ارديبهشت )برابر با  15 روز جهانی ماما 4
 مه( 8ارديبهشت )برابر با  18 روز جهانی صليب سرخ و هالل احمر 5
 مه( 18ارديبهشت )برابر با  28 روز جهانی موزه و ميراث فرهنگی 6
 مه( 31خرداد )برابر با  11 روز جهانی بدون دخانيات  7
 ژوئن( 5خرداد )برابر با  15 روز جهانی محيط زيست 8
 ژوئن( 17خرداد )برابر با  27 زدايیروز جهانی بيابان 9

 ژوئن( 26تير )برابر با  5 روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 11
 اوت( 1مرداد )برابر با  11 روز جهانی شير مادر  11
 اوت( 21مرداد )برابر با  31 روز جهانی مسجد 12
 سپتامبر( 27مهر )برابر با  5 روز جهانی جهانگردی 13
 سپتامبر( 31مهر )برابر با  8 روز جهانی دريانوردی 14
 سپتامبر( 31مهر )برابر با  8 روز جهانی ناشنوايان 15
 اكتبر(  1مهر )برابر با  9 روز جهانی سالمندان 16
 اكتبر(  8مهر )برابر با  16 روز جهانی كودک 17
 اكتبر(  9مهر )برابر با  17 روز جهانی پست  18
 اكتبر(  14مهر )برابر با  22 روز جهانی استاندارد 19
 اكتبر(  15مهر )برابر با  23 روز جهانی نابينايان )عصای سفيد( 21
 اكتبر(  16مهر )برابر با  24 روز جهانی غذا  21
 نوامبر( 11آبان )برابر با  19 روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه 22

 دسامبر(  1آذر )برابر با  11 روز جهانی مبارزه با ايدز 23
 دسامبر(  3آذر )برابر با  12 روز جهانی معلوالن 24
 دسامبر(  7آذر )برابر با  16 روز جهانی هواپيمايی 25
 دسامبر(  25دی )برابر با  4 السالموالدت حضرت عيسی مسيح عليه 26
 ژانويه( 1دی )برابر با  11 آغاز سال جديد ميالدی 27
 ژانويه( 26بهمن )برابر با  6 روز جهانی گمرک 28
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  تقویم رسمی کشور، به روایت آمار های مندرج درروزها و مناسبت

 

 

 روایت آماربه  های مندرج در تقویم رسمی کشور،روزها و مناسبت
 

 هاروزها و مناسبت تعداد هامناسبتروزها و  رديف

 مورد 262 ملیهای روزها و مناسبت 1

 مورد 12 استانیهای روزها و مناسبت 2

 مورد 93  سازمانی -صنفیهای روزها و مناسبت 3

 مورد 22  جهانیهای روزها و مناسبت 0

 مورد 395 جمع

 
 
 

 

      

 هاتعداد روزها و مناسبت عنوان مطالب ردیف

 مورد 11 قمری فعلی مندرج در تقویم -هجریتعطیالت رسمی  1

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

 مورد 341 های مندرج در متن تقویمروزها و مناسبت 3

 مورد 22 های مندرج در ضمیمه تقویمروزها و مناسبت 0

 مورد 395 جمع

 


