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1. آغاز نوروز 2. عید نوروز/ هجوم ماموران ستم شاهى به مدرسه فیضیه قم/آغاز عملیات فتح المبین 3. عید نوروز 4. عید نوروز 6.زادروز 
زرتشت پیامبر 7. روز هنرهاي نمایشى 12. وفات حضرت خدیجه (س)/ روز جمهورى اسالمى ایران 13. روز طبیعت 17. والدت امام حسن 
مجتبى (ع)/ روز اکرام و تکریم خیرین 18. روز سالمتى 20. شب قدر/روز ملى فناورى هسته اى/روز هنر انقالب اسالمى 21. ضربت خوردن 
البالغه/شهادت امیر سپهبد على صیاد شیرازى 22. شب قدر 23. شهادت امام على (ع) 24. شب قدر 25.روز  امام على (ع) /روز نهج 

بزرگداشت عطار نیشابورى 29. روز ارتش جمهورى اسالمى و نیروى زمینى

1. روز جهانى قدس/روز بزرگداشت سعدى/روز شهداى ورزشکار 2. عید سعید فطر/ تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمى/ سالروز اعالم انقالب 
فرهنگى 3. تعطیل به مناسبت عید سعید فطر/شهادت امیر سپهبد قرنى/ روز بزرگداشت شیخ بهایى/ روز معمارى 5. شکست حمله نظامى آمریکا به 
ایران در طبس 7. روز ایمنى حمل و نقل   9. روز شوراها 10. روز ملى خلیج فارس 11. روز جهانى کار و کارگر 12. شهادت استاد مطهرى/ روز معلم 
15. روز بزرگداشت شیخ صدوق 18. روز فرهنگ پهلوانى و ورزش زورخانه اى/ روز بیمارى هاى خاص و صعب العالج 19. روز بزرگداشت شیخ کلینى  
24. لغو امتیاز تنباکو به فتواى آیت اهللا میرزا حسن شیرازى 25. روز پاسداشت زبان فارسى و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسى 26.شهادت امام 
صادق (ع) 28. روز بزرگداشت حکیم عمر خیام 30. روز ملى جمعیت 31. والدت حضرت معصومه (س)/ روز دختران/ آغاز دهه کرامت/ روز اهداى 

عضو، اهداى زندگى

1.  روز بهره ورى و بهینه سازى مصرف/ روز بزرگداشت مالصدرا 3.فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس/ روز مقاومت، ایثار و پیروزى 4. روز تجلیل از 
امامزادگان و بقاع متبرکه/ روز دزفول/ روز مقاومت و پایدارى 5. روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسى شاهچراغ (ع) 10. والدت امام رضا (ع)  14. رحلت امام 
خمینى (ره) رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار جمهورى اسالمى ایران/انتخاب آیت اهللا خامنه اى به رهبرى  15. قیام خونین 15 خرداد/ روز جهانى محیط زیست 
20.روز صنایع دستى/ روز ملى فرش 26. شهادت سربازان دلیر اسالم: بخارایى، امانى، صفار هرندى و نیک نژاد 27. روز جهاد کشاورزى 29.شهادت امام محمد 
تقى (ع) «جواداالئمه»/ درگذشت دکتر على شریعتى 30. سالروز ازدواج امام على (ع) و حضرت فاطمه (س)/ روز ازدواج  31. شهادت دکتر مصطفى چمران/ 

روز بسیج استادان 

1. روز تبلیغ و اطالع رسانى دینى/ روز اصناف 4.شهادت مظلومانه زائران خانه خدا به دست مأموران آل سعود 5. شهادت امام محمد باقر(ع)  7. روز 
عرفه/شهادت مظلومانه آیت اهللا دکتر بهشتى و 72 تن از یاران امام خمینى (ره)/ روز قوه قضاییه/ بمباران شیمیایى شهر سردشت 8. عید سعید قربان/آغاز 
دهه امامت و والیت/ روز مبارزه با سالح هاى شیمیایى و میکروبى 10. روز صنعت و معدن11. شهادت آیت اهللا صدوقى چهارمین شهید محراب به دست منافقان 
12. حمله ددمنشانه ناوگان آمریکاي جنایتکار به هواپیماى مسافربرى جمهورى اسالمى ایران/ روز افشاى حقوق بشر آمریکایى 13. والدت امام على النقى 
الهادى(ع) 14. روز قلم 16. عید سعید غدیرخم  18. والدت امام موسى کاظم (ع)/ روز ادبیات کودکان و نوجوانان 21. روز عفاف و حجاب 22. روز مباهله 
پیامبر(ص)/ روز بزرگداشت خوارزمى/ روز فناورى اطالعات 23. روز خانواده و تکریم بازنشستگان/ روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان 25. روز بهزیستى و 

تأمین اجتماعى 26. سالروز تأسیس نهاد شوراى نگهبان 28. آغاز سال 1445 هجرى قمرى/ روز شعر و ادبیات آیینى/ روز بزرگداشت محتشم کاشانى

4. روز بزرگداشت شیخ صفى الدین اردبیلى  5. تاسوعاى حسینى/سالروز عملیات افتخار آفرین مرصاد 6.عاشوراى حسینى 7. روز تجلیل 
از اسرا و مفقودان 8. شهادت امام زین العابدین (ع)/روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردى 9. روز اهداى خون 14.صدور فرمان 
مشروطیت/ روز حقوق بشر اسالمى و کرامت انسانى 16. تشکیل جهاد دانشگاهى 17. روز خبرنگار  18. روز بزرگداشت شهداي مدافع 
حرم 21. شهادت امام زین العابدین (ع) به روایتى/ روز حمایت از صنایع کوچک 22. روز تشکل ها و مشارکت هاى اجتماعى 23. روز 
مقاومت اسالمى 26.آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسالمى 28. کودتاي آمریکا براي بازگرداندن شاه 30. روز بزرگداشت عالمه مجلسى/ 

روز جهانى مسجد

1. روز بزرگداشت ابوعلى سینا/روز پزشک 2. شهادت امام حسن مجتبى (ع) به روایتى/ روز بزرگداشت  سلمان فارسى/ آغاز هفته دولت/ شهادت سید على 
اندرزگو 4. روز کارمند 5. روز بزرگداشت محمد بن زکریاي رازى/ روز داروسازى/ روز ُکشتى 8. روز مبارزه با تروریسم 12. روز مبارزه با استعمار انگلیس 
13.روز تعاون/ روز بزرگداشت ابوریحان بیرونى/ روز علوم پایه 14. شهادت آیت اهللا قدوسى و سرتیپ وحید دستجردي   15. اربعین حسینى  17. قیام        
17شهریور 19. وفات آیت اهللا سیدمحمود طالقانى اولین امام جمعه تهران 20.شهادت دومین شهید محراب آیت اهللا مدنى به دست منافقان 21. روز سینما 
22.روز وقف 23. رحلت رسول اکرم (ص) /شهادت امام حسن مجتبى (ع) 25. شهادت امام رضا (ع) 26. هجرت رسول اکرم (ص) از مکه به مدینه 27. روز 

شعر و ادب فارسى/روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار 31. آغاز جنگ تحمیلى/آغاز هفته دفاع مقدس

2. شهادت امام حسن عسکرى(ع) و آغاز امامت ولیعصر(عج)/ روز بزرگداشت شهداى منا 4. روز سرباز 5. شکست حصر آبادان در عملیات ثامن 
االئمه(ع)/ روز گردشگرى 6. والدت رسول اکرم (ص) به روایت اهل سنت/ آغاز هفته وحدت 7. روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس/ 
شهادت سرداران اسالم: فالحى، فکوري، نامجو، کاله دوز و جهان آرا/ روز آتش نشانى و ایمنى/ روز بزرگداشت شمس 8. روز بزرگداشت مولوى 9. روز 
همبستگى و همدردى با کودکان و نوجوانان فلسطینى/ روز جهانى سالمندان  11. والدت رسول اکرم(ص)/والدت امام جعفر صادق (ع) مؤسس مذهب 
جعفرى/روز اخالق و مهرورزى 13. هجرت امام خمینى از عراق به پاریس/روز نیروى انتظامى 14. روز دامپزشکى 15. روز روستا و عشایر 20. روز 
بزرگداشت حافظ 22. روز جهانى استاندارد 23.شهادت پنجمین شهید محراب آیت اهللا اشرفى اصفهانى به دست منافقان/ روز جهانى نابینایان 24. روز 

ملى پارالمپیک 26. روز تربیت بدنى و ورزش 29. روز صادرات

1. روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقى 2. والدت امام حسن عسکرى (ع) 4. وفات حضرت معصومه (س)/ اعتراض و افشاگري امام 
خمینى (ره) علیه پذیرش کاپیتوالسیون 8. شهادت محمدحسین فهمیده/ روز نوجوانان و بسیج دانش آموزى 10. شهادت آیت اهللا 
قاضى طباطبایى اولین شهید محراب به دست منافقان 13. تسخیر النۀ جاسوسى آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام/ روز ملى 
مبارزه با استکبار جهانى/ روز دانش آموز 14. روز فرهنگ عمومى 19. روز جهانى علم در خدمت صلح و توسعه 24. روزکتاب، 
کتابخوانى و کتابدار/ روز بزرگداشت آیت اهللا عالمه سیدمحمدحسین طباطبایى 28. والدت حضرت زینب (س) و روز پرستار 30. روز 

حکمت و فلسفه/ روز بزرگداشت ابونصر فارابى

5. روز بسیج مستضعفان 6. شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به روایتى 7. روز نیروى دریایى/ روز نوآورى و فناورى ایران ساخت 
9.روز بزرگداشت شیخ مفید 10. شهادت آیت اهللا سید حسن مدرس/روز مجلس 11. شهادت میرزا کوچک خان جنگلى 12. روز 
قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران/ روز جهانى معلوالن 16. روز دانشجو 19. تشکیل شوراى عالى انقالب فرهنگى به فرمان امام 
خمینى 20.شهادت آیت اهللا دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان 25. روز پژوهش 26. شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)  

2.شهادت آیت اهللا دکتر محمد مفتح/ روز وحدت حوزه و دانشگاه/روز جهان عارى از خشونت و افراطى گرى 30. شب یلدا

4. والدت عیسى مسیح (ع)/ روز بزرگداشت رودکى  5. روز ایمنى در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیاى طبیعى 6. سالروز وفات ام البنین (س)/ روز 
تکریم مادران و همسران شهدا 7. سالروز تشکیل نهضت سوادآموزى به فرمان امام خمینى 9. روز بصیرت و میثاق امت با والیت 11. آغاز سال 
2024 میالدى 13. والدت حضرت فاطمه زهرا (س)/ روز زن/ روز جهانى مقاومت/ تولد امام خمینى(ره) رهبر کبیر انقالب اسالمى/ شهادت الگوى 
اخالص و عمل سردار سپهبد قاسم سلیمانى به دست استکبار جهانى 16. روز شهداي دانشجو 19. قیام خونین مردم قم  20. شهادت میرزا تقى 
خان امیرکبیر 22. تشکیل شوراى انقالب به فرمان امام خمینى 23. والدت امام محمد باقر (ع) 25. شهادت امام على النقى الهادى (ع)/ روز تاریخ 

نگارى انقالب اسالمى 26. فرار شاه معدوم 27. شهادت نواب صفوي، طهماسبى، برادران واحدي و ذوالقدر از فداییان اسالم 29. روز غزه

2. والدت امام محمدتقى (ع) «جواداالئمه»  5. والدت امام على (ع)/ روز پدر/ آغاز ایام البیض(اعتکاف) 6. سالروز حماسه مردم آمل/ روز 
آواها و نواهاى ایرانى/ روز بزرگداشت صفى الدین اُرَموى 7. ارتحال حضرت زینب (س)/ تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه 
معظمه 12.بازگشت  امام خمینى به ایران/ آغاز دهه مبارك فجر انقالب اسالمى 14. روز فناورى فضایى 17. شهادت امام موسى کاظم (ع) 
19. مبعث رسول اکرم (ص)/ روز نیروى هوایى 22. پیروزى انقالب اسالمى ایران و سقوط نظام شاهنشاهى  24.والدت امام حسین (ع)و 
روز پاسدار 25.والدت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز 26.والدت امام زین العابدین (ع) و روز صحیفه سجادیه  29.قیام مردم 

تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهداي قم/ روز اقتصاد مقاومتى و کارآفرینى

2.والدت حضرت على اکبر (ع) و روز جوان 5.روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسى و روز مهندسى 6.والدت حضرت قائم (عج) و روز 
جهانى مستضعفان 8.روز حمایت از بیماران نادر 14.روز احسان و نیکوکاري و روز ترویج فرهنگ قرض الحسنه 15.روز درختکاري 18.روز 
بزرگداشت سید جمال الدین اسدآبادي و سالروز تأسیس کانون هاي فرهنگى و هنري مساجد کشور 20.روز راهیان نور 21.روز بزرگداشت 

نظامى گنجوي 22.روز بزرگداشت شهدا  25.روز بزرگداشت پروین اعتصامى 29.روز ملى شدن صنعت نفت ایران
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43111018172524231 243171421

54121119182625 251815

65131220192726 262916

J u n - J u l y

43153121019172624 22241815

64131120182725 252916

75141221192826 2631017

86151322202927 2741118

9716142321128 2851219

3110817152422229 222961320

4211918162523330 233071421

J u l y - A u g

11718142521228 2951219
5112819152622329 233061320
6213920162723430 243171421

73141021172824531 25181522

84151122182925 262916

95161223193026 2731017
10617132420127 2841118

A u g - S e p  

25

15
23

310172431

941611231830
262916

10517122419126 2731017

11618132520227 2841118

12719142621328 2951219
61138202722429 233061320

72149211628530 243171421
81522296

25181522

S e p - O c t

7114821152822529 233071421
8215922162923630 24181522
93161023173024 252916

10417112418125 2631017

11518122519226 2741118

1261913
14

2620327 2851219

137202721428 2961320

O c t - N o v

12619132620427 2841118
13720142721528 2951219

7114821152822629 233061320

8215922162923730 243171421

9316102317124 251815

10417112418225 262916

11518122519326 2731017

N o v - D e c

11418112518225 252916

12519122619326 2631017

13620132720427 2741118
14721142821528 2851219

8115822152922629 222961320

9216923163023730 233071421
10317102417124 241815

830921692316123 202330613
10317102417224 2431714

11418112518325 251815

12519122619426 262916

13620132720527 2731017

14721142821628 2841118

8115822152922729 222951219

D e c - J a n

J a n - F e b

15722142921728 2731017

911682315122829 212841118

1021792416223930 222951219

11318102517324 2330613

12419112618425 2431714

13520122719526 251815
14621132820627 262916

F e b - M a r

14521122819526 242916

15622132920627 2531017

16723143021728 2641118

1011782415122829 202751219

1121892516223 2128613

12319102617324 2229714

13420112718425 231815


