مناسبت های ماه  :اردیبهشت ۹۵
روزهای هفته  /هجری شمسی هجری قمری

میالدی

مناسبت ها

چهارشنبه  1اردیبهشت

 12رجب 1437

 20آوریل  2016روز بزرگداشت سعدی

پنجشنبه  2اردیبهشت

 13رجب 1437

 21آوریل  2016والدت حضرت امام علی علی السالم

جمعه  3اردیبهشت

 14رجب 1437

شنبه  4اردیبهشت

 15رجب 1437

 23آوریل  2016وفات حضرت زینب سالم اهلل علیها

یكشنبه  5اردیبهشت

 16رجب 1437

 24آوریل 2016

دوشنبه  6اردیبهشت

 17رجب 1437

25آوریل 2016

سه شنبه  7اردیبهشت

 18رجب 1437

26آوریل 2016

چهارشنبه  8اردیبهشت

 19رجب 1437

 27آوریل 2016

پنجشنبه  9اردیبهشت

 20رجب 1437

 28آوریل  2016روزشوراها

جمعه  10اردیبهشت

 21رجب 1437

 29آوریل  2016جشن چهلم نوروز /روزملی خلیج

شنبه  11اردیبهشت

 22رجب 1437

(  4سال قبل از هجرت (تعطیل)ـ
آغاز ایام البیض اعتكافـ /تأسیس
سپاه

پاسداران

انقالب

اسالمی

1358هـ ش)ـ سالروز اعالم انقالب
فرهنگی )1359هـ ش
 22آوریل  2016جشن گیاه آوری؛روز زمین پاک/
روزملی کارآفرینی /روز بزرگداشت
شیخ بهایی
شكست حمله نظامی آمریكا به ایران
در طبس 1359

فارس
 30آوریل 2016

یكشنبه  12اردیبهشت

 23رجب 1437

 1می 2016

دوشنبه  13اردیبهشت

 24رجب 1437

 2می 2016

سه شنبه  14اردیبهشت

 25رجب 1437

 3می 2016

چهارشنبه  15اردیبهشت

 26رجب 1437

 4می 2016

پنجشنبه  16اردیبهشت

 27رجب 1437

 5می 2016

جمعه  17اردیبهشت

 28رجب

 6می

روز اسنادملی و میراث مكتوب

شنبه  18اردیبهشت

 29رجب

 7می

روز بیماریهای خاص و صعب العالج

یكشنبه  19اردیبهشت

 1شعبان

 8می

روز جهانی صلیب سرخ و هالل

دوشنبه  20اردیبهشت

 2شعبان

 9می

سه شنبه  21اردیبهشت

 3شعبان

 10می

چهارشنبه  22اردیبهشت

 4شعبان

 11می

پنجشنبه  23اردیبهشت

 5شعبان

 12می

جمعه  24اردیبهشت

 6شعبان

 13می

شنبه  25اردیبهشت

 7شعبان

 14می

شهادت

استاد

مرتضی

مطهری

1458هـ شـ /روز معلم /روز جهانی
کار و کارگر
شهادت امام موسی کاظم علیه السالم
 183هـق
جشن میانه بهار /روز بزرگداشت شیخ
صدوق
مبعث رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله
 13سال قبل از هجرت ( تعطیل)

احمر/روز بزرگداشت شیخ کلینی
والدت ساالر شهیدان ،امام حسین
علیه السالم  4هـق  /روز پاسدار
والدت ابوالفضل العباس علیه السالم
26هـق  /روز جانباز
والدت امام زین العابدین علیه السالم
 38هـق
لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت اهلل
میرزا حسن شیرازی 1011هـ ش
روز بزرگداشت حكیم ابوالقاسم
فردوسی

یكشنبه  26اردیبهشت

 8شعبان

 15می

دوشنبه  27اردیبهشت

 9شعبان

 16می

روز ارتباطات و روابط عمومی

سه شنبه  28اردیبهشت

 10شعبان

 17می

روز بزرگداشت حكیم عمر خیام

چهارشنبه  29اردیبهشت

 11شعبان

 18می

والدت علی اکبر علیه السالم33

پنجشنبه  30اردیبهشت

 12شعبان

 19می

هـق /روز جوان  /روز جهانی موزه
و میراث فرهنگی
روز ملی جمعیت

