مناسبت اهی 1395
بسم اهلل الرحمن الرحیم
مناسبت اهی اسفند ماه 1395
روزهای هفته

هجری قمری

میالاسفند

مناسبت ها

هجری شمسی
یک شنبه  1اسفند  21 95جمادی االولی

19فوریه2016

دوشنبه  2اسفند

1437
 22جمادی االولی

2017
 20فوریه

سه شنبه  3اسفند

 23جمادی االولی

 21فوریه

چهارشنبه  4اسفند

 24جمادی االولی

 22فوریه

پنج شنبه  5اسفند

 25جمادی االولی

 23فوریه

جمعه  6اسفند

 26جمادی االولی

 24فوریه

شنبه  7اسفند

 27جمادی االولی

 25فوریه

یک شنبه  8اسفند

 28جمادی االولی

 26فوریه

دوشنبه  9اسفند

 29جمادی االولی

 27فوریه

سه شنبه  10اسفند

 1جمادی الثانی

28فوریه

کودتای انگیسی رضاخان(سوم
اسفند1299ش)/روز جهانی زبان مادری
(21فوریه)
روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی
(روز مهندسی )
روز بزرگداشت زمین و بانوان
وفات آیت اهلل میرزا هاشم آملی سال ۱۳۷۱
مدفون حرم حضرت معصومه (س (سالروز
استقالل کانون وکالی دادگستری و روز وکیل
مدافع
روز امورتربیتی وتربیت اسالمی – روز
بزرگداشت حکیم حاج مالهادی سبزواری

اداره اطالع رسانی روابط عمومی جامعه المصطفی العالمیه

روزحمایت از حقوق مصرف کنندگان

مناسبت اهی 1395
چهارشنبه  11اسفند

 2جمادی الثانی

اول مارس

پنج شنبه  12اسفند

1438
 3جمادی الثانی

2017
 2مارس

جمعه  13اسفند

 4جمادی الثانی

 3مارس

شنبه  14اسفند

 5جمادی الثانی

 4مارس

یک شنبه  15اسفند

 6جمادی الثانی

 5مارس

دوشنبه  16اسفند

 7جمادی الثانی

 6مارس

سه شنبه  17اسفند

 8جمادی الثانی

 7مارس

چهارشنبه  18اسفند

 9جمادی الثانی

 8مارس

پنج شنبه  19اسفند

 10جمادی الثانی

 9مارس

جمعه  20اسفند

 11جمادی الثانی

 10مارس

شنبه  21اسفند

 12جمادی الثانی

 11مارس

یک شنبه  22اسفند

 13جمادی الثانی

 12مارس

شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها (
سال 11هـ ق) تعطیل  /وفات آیت اهلل شیخ
آقا بزرگ تهرانی سال  ۱۳۴۸ش  ،مدفون
کتابخانه اش در نجف
وفات جعفر بن حسن ( محقق حلی ) سال
 ۶۷۶مدفون حله
روز احسان ونیکوکاری /درگذشت
دکترمصدق
روزدرختکاری
وفات آیت اهلل عالمه سید عبدالحسین شرف
الدین صاحب المراجعات سال  ۱۳۷۷ق در
بیمارستان دمشق مدفون حرم علوی (ع)
روز بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی /
روز جهانی زن(8مارس)
روز راهیان نور
سالروز وفات حضرت ام البنین – روز تکریم
مادران و همسران شهدا – روز بزرگداشت
شهدا( سالروز صدور فرمان حضرت امام
خمینی ره مبنی برتاسیس بنیاد شهیدانقالب
اسالمی( 1358ش)

اداره اطالع رسانی روابط عمومی جامعه المصطفی العالمیه
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دوشنبه  23اسفند

 14جمادی الثانی

 13مارس

سه شنبه  24اسفند

 15جمادی الثانی

 14مارس

چهارشنبه  25اسفند

 16جمادی الثانی

 15مارس

پنج شنبه  26اسفند

 17جمادی الثانی

 16مارس

وفات آیت اهلل سید ابوالقاسم کاشانی سال
 ۱۳۴۰مدفون حرم حضرت عبدالعظیم (ع)/
مناسبت های 14جمادی:
وفات ابوحامد محمد بن محمد غزالی طوسی
(امام محمد غزالی )صاحب احیاء العلوم
سال  ۵۰۵مدفون طوس/وفات میرزا حبیب هللا
رشتی سال  ۱۳۱۲ق مدفون حرم علوی (ع)/

وفات میرزا احمد آشتیانی سال ۱۳۹۵
مدفون حرم حضرت عبدالعظیم (ع) /والدت
مال احمد نراقی سال  ۱۱۸۵یا  /۱۱۸۶وفات
آیت اهلل شیخ علی مرندی سال  ۱۳۷۹مدفون
وادی السالم
وفات فخرالمحققین محمد بن حسن حلی سال
 ۷۷۱ق مدفون نجف /وفات آیت اهلل میرزا
ابوالقاسم کبیر قمی سال  ۱۳۵۳ق مدفون
حرم حضرت معصومه (س)
روزبزرگداشت پروین اعتصامی /بمباران
شیمیایی حلبچه بدست ارتش بعث
عراق(1366ش)/پایان سرایش شاهنامه
وفات حاج سید احمد خمینی سال
۱۳۷۳ش /وفات حاجی میرزا حسین نوری
طبرسی ( محدث نوری) سال ۱۳۲۰ق
مدفون حرم علوی (ع)

اداره اطالع رسانی روابط عمومی جامعه المصطفی العالمیه
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جمعه  27اسفند

 18جمادی الثانی

 17مارس

شنبه  28اسفند

 19جمادی الثانی

 18مارس

یک شنبه  29اسفند

 20جمادی الثانی

 19مارس

دوشنبه  30اسفند

 21جمادی الثانی

 20مارس

وفات استاد المتاخرین خاتم الفقها و
المجتهدین شیخ مرتضی انصاری سال ۱۲۸۱

ق مدفون حرم علوی (ع)
والدت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل
علیها(روز زن) 20جمادی الثانی/
تولدحضرت امام خمینی ره رهبرکبیرانقالب
اسالمی (1320ش)
ملی شدن صنعت نفت

منبعhttp://www.yasinmedia.com/monasebatha :
http://www.time.ir
http://www.sire-olama.ir
http://melicamp.com
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