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تقويم1396

۱ـ جشن سال نو ۲ـ تعطیالت عید نوروز  -۳تعطیالت عید نوروز ۴ـ تعطیالت عید نوروز
 -۷روز جهانی تأتر -۹والدت امام محمد باقر (ع) -۱۱شهادت امام علی النقی الهادی (ع)
۱۲ـ روز جمهــوری اســالمی ۱۳ـ جشــن ســیزده بــدر  -۱۸روز جهانی بهداشــت
 -۱۸والدت امــام محمد تقی (ع) ـ والدت حضرت علی و روز پدر-۲۳والدت حضرت
زینب (س) -۲۵روز بزرگداشت عطار نیشابوری

 -۱بزرگداشــت ســعدی  -۲روز زمین پاک -۳روز ملی کار آفرین – روز بزرگداشــت شــیخ بهایی
 -۴مبعث رســول-۹روز شــورا -۱۰روز ملی خلیج فارس -۱۰والدت حضرت ابولفضل – روز جانباز
 -۱۱والدت امام زین العابدین  -۱۱روز جهانی کارگر -۱۲روز معلم – شهادت استاد مطهری-۱۵روز
جهانی ماما -۱۷روز جوان – والدت علی اکبر-۱۸روز جهانی هالل اهمر -۲۰روز جهانی فردوســی
 -۲۱والدت حضرت قائم و جشن نیمه شعبان

 -۱بزرگداشت مالصدرا -۳فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس-روز مقاومت -۴روز مقاومت
و پایــداری – روز دزفول -۱۴رحلت حضرت امام خمینی -۱۵قیام خونین  ۱۵خرداد -۱۵ -روز
جهانی محیط زیست -۲۰روز جهانی محیط زیست-۲۱شب قدر -۲۴رزو ضربت خوردن حضرت
علی-۲۵روز ملی گل و گیاه  -۲۷روز جهاد کشاورزی -۲۷روز جهانی بیابان زدایی -۲۹درگذشت
دکتر علی شریعتی -۳۰شهادت دکتر چمران

 -۱روز اصناف  -۴عید سعید فطر  -۵تعطیلی به مناسبت عید سعید فطر  -۵روز مبارزه با مواد مخدر
-۷روز قوه قضائیه – شــهاادت دکتر شــریعتی  -۸روز مبارزه با صالح های شــیمیایی و میکروبی
 -۱۰روز صنعــت و معدن  -۱۴روز قلم -۲۵روز بهزیســتی و تامیــن اجتماعی  -۲۷اعالم پذیرش
قطعنامه  ۵۹۸شورای امنیت -۲۸شهادت امام جعفر صادق (ع)

 -۲والدت حضــرت معصومــه (س) – روز دختر  -۶روز ترویج آموزشــهای فنی و حرفه ای  -۸روز
بزرکداشت شهاب الدین سهروردی  -۱۲والدت امام رضا (ع)  -۱۴صدور فرمان مشروطیت  -۱۷روز
خبرنگار  -۲۸سالروز کودتای  ۲۸مرداد  -۳۱شهادت امام محمد تقی (ع)

 -۱روز بزرگداشت ابوعلی سینا -روز پزشک-۲آغاز هفته دولت  -۴روز کارمند  -۵بزرگداشت زکریای
رازی – روز داروســاز  -۷شــهادت امام باقر (ع)  -۸روز مبارزه با تروریسم  -۹روز عرفه  -۱۰عید سعید
سعید قربان -۱۱روز صنعت چاپ  -۱۳روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی -۱۳روز تعاون  -۱۵سالروز قیام
 ۱۷شهریور -۱۸-عید سعید غدیر خم  -۱۹وفات آیت اهلل طالفانی -۲۱روز سینما  -۲۲روز بزرگداشت
برنامه نویسان  -۲۷روز شعر و ادب پارسی – بزرگداشت شهریار  -۳۰روز گفتوگوی تمدنها

 -۷تاسوعای حسینی -۵روز جهانی جهان گردی -۸عاشورای حسینی -۷روز آتش نشانی و ایمنی-۸
روز بزرگداشــت مولوی -۸روز جهانی ناشــنوایان -۸روز جهانی ترجمه و مترجم -۱۰شهادت امام
زین العابدین (ع) -۱۳روز نیروی انتظامی -۱۳روز جهانی معلم -۱۴روز دامپزشکی -۱۶روز جهانی
کودک -۱۷روز جهانی پســت -۲ ۰روز بزرگداشت حافظ -۲۲روز جهانی استاندارد-۲۳روز جهانی
عصای سفید-۲۵روز جهانی ریشه کنی فقر-۲۶روز تربیت بدنی و ورزش

 -۱والدت امــام محمــد باقر (ع) -۱روز آمار و برنامه ریزی -۵والدت امام موســی کاظم (ع) -۷روز
کــوروش بزرگ -۸روز نوجوان -۱۳روز دانش آموز -۱۴روز فرهنگ عمومی  -۱۸اربعین حســیني
 -۱۸روز ملی کیفیت -۲۴روز کتاب و کتابخوانی  -۲۶رحلت رســول اکرم – شــهادت امام حسن
مجتبی  -۲۷شهادت امام رضا (ع)  -۲۹روز جهانی فلسفه

 -۵روز بســیج مستضعفان  -۵شهادت امام حسن عسگری (ع)  -۷روز نیروی دریایی -۹میالد رسول
اکرم به روایت اهل ســنت -۱۰روز مجلس -۱۲تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -۱۳روز
بیمه  -۱۴میالد رســول اکــرم و امام جعفر صادق (ع)  -۱۵روز حســابدار -۱۶روز دانشــجو -۲۵روز
پژوهش -۲۶روز حمل و نقل -۳۰جشن شب یلدا

 -۵روز ملی ایمنی در برابر زلزله  -۵والدت امام حسن عسگری (ع)  -۷وفات حضرت معصومه (ع)
 -۲۷امضای توافق نامه برجام و پایان تحریم ها

 -۱زادروز فردوســی -۲والدت حضرت زینب (س) – روز پرســتار -۱۹روز نیروی هوایی
 -۲۲روز پیروزی انقالب اســالمی -۲۲حمله به ســفارت روســیه و قتل ســفیر روســیه
 -۳۰شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

 -۲روز جهانــی زبــان مادری -۵روز بزرگداشــت زمین و بانوان -۵روز بزرگداشــت خواجــه نصیرالدین – روز
مهندس -۷روز وکیل مدافع -۱۴روز احسان و نیکوکاری -۱۵روز درخت و درختکاری -۱۷والدت حضرت فاطمه
زهرا – روز زن -۲۷والدت امام محمد باقر (ع ) -۲۹شهادت امام علی النقی الهادی (ع) -۲۹روز ملی صنعت نفت

