
 8931سال-فرهنگی مرکزتربیت مدرس حضرت صدیقه کبری)س( تهیه وتنظیم ازمعاونت-تقویم فرهنگی

 مناسبت ها )هجری قمری( تاریخ )هجری شمسی(    

ارتحال حضرت زینب سالم اهلل علیها. تغییر قبله مسلمین  5441رجب  51 فروردین 2جمعه 

هجوم ماموران ستم ه.ش(. 5635.آغاز عملیات فتح المبین)

 ه.ش(5642) قمدر  شاهی پهلوی به مدرسه فیضیه

ه.ش(. روز 586موسی کاظم علیه السالم)شهادت امام  رجب 21 فروردین 52شنبه دو

 جمهوری اسالمی ایران

 ث حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آلهمبع رجب 22 فروردین 54چهارشنبه 

الدت امام حسین علیه السالم و روز پاسدار.روز هنر انقالب و شعبان 6 فروردین 21شنبه سه 

اسالمی)شهادت سید مرتضی آوینی(. روز هنر انقالب 

 اسالمی. روز ملی فنآوری هسته ای

والدت حضرت ابوالفضل و روز جانباز. سالروز افتتاح حساب  شعبان 4 فروردین 25چهار شنبه 

به فرمان امام خمینی و تاسیس بنیاد مسکن  511شماره 

 ه.ش(5618انقالب اسالمی)

 والدت حضرت زین العابدین علیه السالم شعبان 1 فروردین 22پنج شنبه

 والدت حضرت علی اکبر علیه السالم و روز جوان شعبان 55 فروردین 28شنبه چهار 

والدت حضرت قائم عجل اهلل تعالی فرجه الشریف و روز  شعبان 51 اردیبهشت 5یکشنبه 

 مستضعفان

سالروز اعالم انقالب -ه.ش(5618تاسیس سپاه پاسداران) شعبان 53 اردیبهشت 2دوشنبه 

 فرهنگی

 ه.ش(5611شکست حمله نظامی آمریکا به طبس) عبانش 51 اردیبهشت 1پنجشنبه 

 روز ملی خلیج فارس شعبان 24 اردیبهشت 51شنبه سه 

 شهادت استاد مطهری و روز معلم شعبان 23 اردیبهشت 52پنج شنبه 

 ه.ش(5221لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت اهلل شیرازی) رمضان 1 اردیبهشت 24شنبه سه 

روز پاسداشت زبان -وفات حضرت خدیجه سالم اهلل علیها رمضان 51 اردیبهشت 21چهارشنبه 

 و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسیفارسی 

-والدت حضرت امام حسن مجتبی علیه السالم و روز اکرام رمضان 51 اردیبهشت 61شنبهدو

 روز ملی جمعیت

 اهدای زندگیروز اهدای عضو،  رمضان 53 اردیبهشت 65شنبه  سه

 شب قدر رمضان 58 خرداد 2پنج شنبه 

فتح خرمشهر در -ضربت خوردن حضرت علی علیه السالم رمضان 51 خرداد 6 جمعه

 عملیات بیت المقدس

 روز مقاومت و پایداری-روز دزفول-شب قدر رمضان 21 خرداد 4شنبه 

 شهادت حضرت علی علیه السالم رمضان 25 خرداد 1شنبه یک
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 قدر  بش رمضان 22 خرداد  3دوشنبه

 روز جهانی قدس رمضان 23 خرداد 51جمعه 

ه.ش( و انتخاب حضرت آیت اهلل 5638رحلت امام خمینی) رمضان 61 خرداد 54 سه شنبه

 خامنه ای به رهبری 

روز -ش(-ه5642خرداد) 51قیام خونین -عید سعید فطر شوال 5 خرداد51شنبه چهار

 جهانی محیط زیست

شهادت سربازان دلیر اسالم:بخارایی، امانی، صفار هرندی و  شوال 52 خرداد 23 یکشنبه

 نیک نژاد

 روز بسیج اساتید-ه.ش(5631شهادت دکتر چمران) شوال 52 خرداد 65جمعه 

روز تبلیغ و اطالع رسانی دینی)سالروز صدور فرمان حضرت  شوال 58 تیر 5شنبه 

امام خمینی مبنی بر تاسیس سازمان تبلیغات 

 ه.ش(5631المی)اس

تن از یاران ایشان در  22شهادت آیت اهلل دکتر بهشتی و  شوال 24 تیر 2 جمعه

روز قوه -ه.ش(5631دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی)

 قضاییه

روز مبارزه با -شهادت امام جعفر صادق علیه السالم شوال 21 تیر 8شنبه 

 سالحهای شمیایی و میکروبی 

شهادت آیت اهلل صدوقی چهارمین شهید محراب به دست  شوال 28 تیر 55سه شنبه 

 ه.ش(5635منافقان)

 والدت حضرت معصومه سالم اهلل علیها و روز دختران  القعدهذی  5 تیر 56پنج شنبه 

 روز تجلیل از امام زادگان و بقاع متبرکه  ذی القعده 1 تیر52دوشنبه 

 روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسی شاهچراغ علیه السالم  ذی القعده 3 تیر 58سه شنبه 

 روز عفاف و حجاب  ذی القعده 1 تیر 25جمعه

 ووالدت امام رضا علیه السالم ذی القعده 55 تیر 26یکشنبه 

 سالروز تاسیس شورای نگهبان ذی القعده 54 تیر 23چهارشنبه 

 ه.ش(5632مرصاد) سالروز عملیات افتخارآفرین ذی القعده 24 مرداد 1شنبه 

 شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السالم ذی القعده 61 مرداد 55جمعه 

سالروز ازدواج حضرت امام علی علیه السالم و حضرت فاطمه  ذی الحجه 5 مرداد 52شنبه 

 سالم اهلل علیها

 سعودشهادت مظلومانه زائران خانه خدا به دست ماموران آل  ذی الحجه 3 مرداد 52پنج شنبه 
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 )ق.ه 554(علیهالسالم باقر محمد امام حضرت شهادت ذی الحجه 2 مرداد 58جمعه 

 )نیایش روز( عرفه روز ذی الحجه 1 مرداد 21یکشنبه 

 )تعطیل( قربان سعید عید ذی الحجه 51 مرداد 25دوشنبه 

 اسالمی مقاومت روز ذی الحجه 52 مرداد 26چهارشنبه 

 والدت - )ش.ه 5631 ( اسالمی میهن به آزادگان بازگشت آغاز ذی الحجه 51 مرداد 23شنبه 

 )ق.ه 252 ( السالم علیه الهادی علی النقی امام حضرت

 )ش ه 5662 ( شاه بازگرداندن برای آمریکا کودتای ذی الحجه 52 مرداد 28دوشنبه 

 )تعطیل) (ق ه. 51 ( خم غدیر سعید عید ذی الحجه 58 مرداد 21سه شنبه 

 مسجد جهانی روز  - مجلسی عالمه بزرگداشت روز ذی الحجه 51 مرداد 61 چهارشنبه

 )ق ه 528 (علیهالسالم کاظم موسی امام حضرت والدت ذی الحجه 21 مرداد 65پنج شنبه 

 )ش. ه 5612 - رمضان 51 ( اندرزگو علی سید شهادت ذی الحجه 22 شهریور 2شنبه 

  51 ( آله و علیه اهلل صلی اسالم پیامبر مباهلة روز - کارمند روز ذی الحجه 24 شهریور 4دوشنبه 

 )ق .ه

 منافقان دست به نخستوزیری دفتر انفجار( تروریسم با مبارزه روز ذی الحجه 28 شهریور 8جمعه 

 )ش .ه 5631  باهنر و رجایی شهیدان مظلومانة شهادت و

محرم     5 شهریور 51یکشنبه 

5445 

 قمری هجری 5445 سال آغاز

 )دلواری رییسعلی شهادت سالروز( انگلیس استعمار با مبارزه روز محرم 6 شهریور 52شنبه سه 

 ه. 5631 ( دستجردی وحید سرتیپ و قدوسی اهلل آیت شهادت محرم 1 شهریور 54پنج شنبه 

 )ش

شهریور وکشتار جمعی از مردم به دست ماموران ستم  52قیام  محرم 8 شهریور 52یکشنبه 

 ه.ش( 5612)شاهی پهلوی 

 )تعطیل( حسینی تاسوعای محرم 1 شهریور 58دوشنبه 

 ( تهران جمعة امام اولین طالقانی سیدمحمود اهلل آیت وفات محرم 51 شهریور 51سه شنبه 

 )تعطیل( ) حسینی عاشورای ) -(ش .ه 5618

 ( منافقان دست به مدنی اهلل آیت محراب شهید دومین شهادت محرم 55 شهریور 21چهارشنبه 

 مفقودان و اسرا از تجلیل روز -   )ش .ه 5631

 ( السالم علیه العابدین زین امام حضرت شهادت   - سینما روز محرم 52 شهریور 25پنج شنبه 

 )ق .ه 11

 حسین محمد سید استاد بزرگداشت روز - فارسی ادب و شعر روز محرم 58 شهریور 22چهارشنبه 

 شهریار

 مقدس دفاع هفتة آغاز   ) -ش .ه 5611 ( تحمیلی جنگ آغاز محرم 22 شهریور 65یکشنبه 
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 به )ق .ه 11 ( السالم علیه العابدین زین امام حضرت شهادت محرم 21 مهر 6چهارشنبه 

 روایتی

  5631 ( علیهالسالم االئمه ثامن عملیات در آبادان حصر شکست محرم 22 مهر 1جمعه 

 )ش. ه

 سرداران شهادت - مقدس دفاع شهید فرماندهان بزرگداشت روز محرم  21 مهر 2یکشنبه 

 )ش .ه 5631 ( جهانآرا و کالهدوز نامجو، فالحی،فکوری، :اسالم

 شمس بزرگداشت روز  - ایمنی و آتشنشانی روز -

صفر    5 مهر 8دوشنبه 

5445 

 مولوی بزرگداشت روز

 روز  -فلسطینی نوجوانان و کودکان با همدردی و همبستگی روز صفر 2 مهر 1سه شنبه 

 سالمندان جهانی

 ( پاریس به عراق از )علیه اهلل رحمة( خمینی امام حضرت هجرت صفر 3 مهر 56شنبه 

 انتظامی نیروی روز  - )ش. ه 5612

به ) ق.ه  ( 11علیهالسالم مجتبی حسن امام حضرت شهادت صفر 2 مهر 54یکشنبه 

 فارسی سلمان بزرگداشت روز   -روایتی

 حافظ بزرگداشت روز صفر 56 مهر 21شنبه 

 دست به اصفهانی اشرفی اهلل آیت محراب شهید پنجمین شهادت صفر 53 مهر 26سه شنبه 

 )سفید عصای( نابینایان جهانی روز  -(ش ه 56( منافقان

 ورزش و بدنی تربیت روز صفر 51 مهر 23جمعه 

 )تعطیل( حسینی اربعین صفر 21 مهر 22شنبه 

 علیه (علیه اهلل رحمة( خمینی امام حضرت افشاگری و اعتراض صفر 22 آبان 4شنبه 

 )وقف  روز  -(( ش .ه (46 کاپیتوالسیون پذیرش

 شهادت  )-ق. ه( 55 آله و علیه اهلل صلی اکرم رسول حضرت رحلت صفر 28 آبان 1یکشنبه 

 )تعطیل)(ق .ه  ( 11علیهالسالم مجتبی حسن امام حضرت

 )تعطیل) (ق .ه  ( 216علیهالسالم رضا امام حضرت شهادت صفر 61 آبان 2سه شنبه 

ربیع االول 5 آبان 8چهارشنبه 

5445 

 و نوجوان روز  )ساله 56 بسیجی(فهمیده محمدحسین شهادت

 و علیه اهلل صلی اکرم رسول حضرت هجرت -آموزی دانش بسیج

 مدینه به مکه از آله

 دست به محراب شهید اولین طباطبایی قاضی اهلل آیت شهادت ربیع االول 6 آبان 51جمعه 

 )ش .ه 5618 (منافقان

 امام خط پیرو دانشجویان دست به آمریکا جاسوسی النة تسخیر ربیع االول 3 ابان 56دوشنبه 

 دانش روز - جهانی استکبار با مبارزه ملی روز- )ش .ه ( 5618

 آموز

 عمومی فرهنگ روز ربیع االول  2  آبان 54سه شنبه 

 - )ق .ه  ( 231علیهالسالم عسکری حسن امام حضرت شهادت ربیع االول  8  آبان 51چهارشنبه 

 )تعطیل)(عج(ولیعصر حضرت امامت آغاز
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 ربیع االول 52 ابان 51یکشنبه 

 

 رسول حضرت والدت - توسعه و صلح خدمت در علم جهانی روز

 از قبل سال  (  16سنت اهل روایت به آله و علیه اهللی صل اکرم

 وحدت هفته آغاز -   )هجرت

 عالمه اهلل آیت بزرگداشت روز- کتابدار و کتابخوانی روزکتاب، ربیع االول 52 ابان 24جمعه 

 حضرت والدت  ) - ش .ه  ( 5631طباطبایی سیدمحمدحسین

 و -  )هجرت از سال قبل  (  16آله و علیه اهلل صلی اکرم رسول

 صادق جعفر امام حضرت والدت - مهرورزی و اخالق روز

 )تعطیل)(ق .ه (86 جعفری مذهب علیهالسالم  مؤسس

 فرمان به مستضعفان بسیج تشکیل( مستضعفان بسیج روز ربیع االول 28 آذر 1سه شنبه 

 )ش .ه5618    (علیه اهلل رحمة  ) خمینی امام حضرت

 مفید شیخ بزرگداشت وزر ربیع الثانی  3 آذر 1شنبه 

 مجلس روز و )ش .ه  ( 5653مدرس حسن سید اهلل آیت شهادت ربیع الثانی 4 آذر 51یکشنبه 

 قانون تصویب ( ایران اسالمي جمهوري اساسي قانون روز ربیع الثانی 6 آذر 52سه شنبه 
 جهاني روز -   )ش .ه 8331  اسالمي ایران جمهوري اساسي

 معلوالن
 )ق .ه (  232 علیهالسالم عسكري حسن امام حضرت والدت ربیع الثانی 1 آذر 54پنج شنبه  

 .ه (218 علیها هللا سالم معصومه حضرت وفات - دانشجو روز ربیع الثانی 81 آذر 53شنبه 
 )ق

 امام حضرت فرمان به فرهنگي انقالب عالي شوراي تشكیل ربیع الثانی 83 آذر 51سه شنبه 
 ه.ش ( 8363) ( علیه هللا رحمة(   خمیني

 ( منافقان دست به محراب شهید سومین دستغیب هللا آیت شهادت ربیع الثانی 84 آذر 21چهارشنبه 
 )ش .ه 8361

 پژوهش روز ربیع الثانی 81 آذر 21دوشنبه 

 وحدت روز  ) - ش .ه (  8331 مفتح محمد دكتر هللا آیت شهادت ربیع الثانی 28 آذر 22چهارشنبه 
 افراطیگري و خشونت از عاري روز جهان  - دانشگاه و حوزه

 یلدا شب ربیع الثانی 24 آذر 61شنبه 

 طبیعي بالیاي اثرات كاهش و زلزله برابر در ایمني روز ربیع الثانی 21 دی 1پنحج شنبه 

 امام حضرت فرمان به سوادآموزی نهضت تشکیل سالروز االولی جمادی 5 دی 2شنبه 

 ) ش .ه (5618  )علیه اهلل رحمة (خمینی

 والیت با امت میثاق و بصیرت روز االولی جمادی 6 دی 1دوشنبه 

 پرستار روز و )ق .ه (  1 علیها اهلل سالم زینب حضرت والدت االولی جمادی 1 دی 55چهارشنبه 

 جمادی 56 دی 51پنج شنبه 

 االولی

 فاطمة حضرت شهادت -   )ش. ه (  5613قم مردم خونین قیام

 ) روایتی به )(ق. ه (55 علیها اهلل سالم زهرا

 جمادی 53 دی 22یکشنبه 

 االولی

 اهلل رحمة(خمینی امام حضرت فرمان به انقالب شورای تشکیل

 )ش .ه )( 5612 علیه
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 جمادی 21 دی 23پنج شنبه 

 االولی

 )ش .ه 5612  ( معدوم شاه فرار

 جمادی 25 دی 22جمعه 

 االولی

 از ذوالقدر و واحدی برادران طهماسبی، صفوی، نواب شهادت

  (ش .ه 5664) اسالم  فداییان

 جمادی 26 دی 21یکشنبه 

 االولی

 غزه روز

 (تعطیل) )ق .ه ( 55 علیها اهلل سالم زهرا فاطمة حضرت شهادت الثانیه جمادی 6 بهمن 1چهارشنبه 

 ( ایران به )علیه اهلل رحمة( خمینی امام حضرت بازگشت الثانیه جمادی 3 بهمن 52شنبه 

 اسالمی انقالب فجر مبارك دهة آغاز  و ) - ش.  ه 5612

 جمادی 56 بهمن 51شنبه 

 الثانیه

 تکریم روز  - علیها اهلل سالم البنین ام حضرت وفات سالروز

 شهدا همسران و مادران

 جمادی 53 بهمن 22سه شنبه 

 الثانیه

 5612 ( شاهنشاهی نظام سقوط و ایران اسالمی انقالب پیروزی

 )تعطیل) (ش. ه

 جمادی 21 بهمن 23شنبه 

 الثانیه

 از قبل هشتم( علیها اهلل سالم زهرا فاطمة حضرت والدت

 )علیه هلل رحمة( خمینی امام حضرت تولد   -زن روز و )هجرت

 )ق .ه  ( 5621اسالمی انقالب کبیر رهبر

 جمادی 26 بهمن 21سه شنبه 

 الثانیه

 ( قم شهدای شهادت روز چهلمین مناسبت به تبریز مردم قیام

 کارآفرینی و مقاومتی اقتصاد روز - )ش .ه 5613

 جمادی 21 اسفند 1دوشنبه 

 الثانیه

 مهندسی روز   -طوسی نصیرالدین خواجه بزرگداشت روز

 )ق. ه 35 (   لسالم علیها باقر محمد  امام حضرت والدت 8448رجب  8 اسفند 3سه شنبه 

 )ق. ه  (  234لسالم علیها الهادي لنقيعلیا امام حضرت شهادت رجب 3 اسفند 8پنج شنبه 

 نیكوكاري و احسان روز رجب 1 اسفند 54چهارشنبه 

علیهالسالم  محمدتقي امام حضرت والدت - درختكاري روز رجب 81 اسفند  51پنج شنبه 

 ه. ق(  813( )جواداالئمه )
  -كشور مساجد و هنري فرهنگي كانونهاي تأسیس سالروز رجب83 اسفند 58یکشنبه 

 (از هجرت قبل سال (  23 السالم علیه علي امام حضرت والدت
 اعتكاف) البیض ایام آغاز  ) - (تعطیل)

 نور راهیان روز رجب 83 اسفند 21سه شنبه 

 خمیني امام حضرت فرمان صدور سالروز( شهدا بزرگداشت روز رجب 85 اسفند 22پنج شنبه 
  اسالمي انقالب شهید بنیاد تأسیس بر مبني )علیه هللا رحمة(

 )ش .ه (8331
 اعتصامي پروین بزرگداشت روز رجب 21 اسفند 21یکشنبه 

 )تعطیل) (ش .ه (8321 ایران نفت صنعت شدن ملي روز رجب 24 داسفن 21پنج شنبه 

 


