مناسبت های سال  1396شمسی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال
تحویل سال  1396روز دوشنبه  30اسفند  1395هجری شمسی مطابق با  21جمادی الثانی  1439هجری قمری و  20مارس
 2017به وقت رسمی جمهوری اسالمی ایران ساعت  13و  58دقیقه و  40ثانیه می باشد

مناسبت اهی فروردین ماه 1396
روزهای هفته

هجری قمری

میالدی

مناسبت ها

هجری شمسی
سه شنبه 1فروردین95

 22جمادی الثانی 1438

21مارس2017 2016

آغاز نوروز  -تعطیل

چهارشنبه  2فروردین

 23جمادی الثانی

 22مارس

عید نوروز -تعطیل – هجوم

پنج شنبه  3فروردین

 24جمادی الثانی

 23مارس

جمعه  4فروردین

 25جمادی الثانی

 24مارس

شنبه  5فروردین

 26جمادی الثانی

 25مارس

یک شنبه  6فروردین

 27جمادی الثانی

 26مارس

روز امید ،روز شادباش نویسی

دوشنبه  7فروردین

 28جمادی الثانی

 27مارس

روز هنرهای نمایشی -روز جهانی

سه شنبه  8فروردین

 29جمادی الثانی

 28مارس

ماموران ستم شاهی پهلوی به
مدرسه فیضیه قم( 1342ش)
آغازعملیات فتح المبین(1361ش)
عیدنوروز – تعطیل  /تاسیس حوزه
علمیه قم توسط آیت اهلل حاج شیخ
عبدالکریم حائری یزدی سال
۱۳۰۱
عید نوروز  -تعطیل

تئاتر(27مارس)
وفات آیت اهلل حاج شیخ عباس
مخبر دزفولی سال ۱۳۶۵
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چهارشنبه  9فروردین

 30جمادی الثانی

 29مارس

پنج شنبه  10فروردین

 1رجب 1438

30مارس

جمعه  11فروردین

 2رجب

 31مارس 2017

تعطیل

شنبه  12فروردین

 3رجب

 1آوریل

شهادت امام علی النقی الهادی علیه

یک شنبه  13فروردین

 4رجب

 2آوریل

دوشنبه  14فروردین

 5رجب

 3آوریل

سه شنبه  15فروردین

 6رجب

 4آوریل

چهارشنبه 16فروردین

 7رجب

 5آوریل

پنج شنبه  17فروردین

 8رجب

 6آوریل

جمعه  18فروردین

 9رجب

 7آوریل

شنبه 19فروردین

 10رجب

 8آوریل

والدت امام محمدباقرعلیه السالم
( 57ق) اول رجب – جشن
آبانگاه-۱۰ /وفات آیت اهلل سید
حسین بروجردی سال ۱۳۴۰

السالم(254ق) 3رجب  -روز
جمهوری اسالمی – تعطیل /وفات
آیت اهلل سید محمد ابراهیم
خوانساری سال ۱۲۹۲
روز طبیعت  -تعطیل

وفات آیت اهلل میرزا محمد علی
مدرس خیابانی سال  ۱۳۳۳رجالی
شهیر شیعه مدفون در قبرستان
شیخان قم
روز سالمتی – روز جهانی بهداشت
 7آوریل /وفات آیت اهلل سید
عبدالکریم کشمیری سال ۱۳۷۸

والدت حضرت امام محمد تقی
الجواد علیه السالم(195ق)
10رجب  /شهادت آیت اهلل سید
محمد باقر صدر و خواهرش بنت
الهدی سال  ۱۳۵۹به دست رژیم
بعثی
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یک شنبه  20فروردین

 11رجب

 9آوریل

دوشنبه 21فروردین

 12رجب

 10آوریل

سه شنبه 22فروردین

 13رجب

 11آوریل

چهارشنبه 23فروردین

 14رجب

 12آوریل

پنج شنبه 24فروردین

 15رجب

 13آوریل

جمعه  25فروردین

 16رجب

 14آوریل

روزبزرگداشت عطارنیشابوری

شنبه 26فروردین

 17رجب

 15آوریل

وفات حاج شیخ محمد شریف رازی

یک شنبه  27فروردین

 18رجب

 16آوریل

دوشنبه  28فروردین

 19رجب

 17آوریل

روز ملی فناوری هسته ای -روز
هنرانقالب اسالمی (سالروز شهادت
سیدمرتضی آوینی سال 1372ش)/
وفات آیت اهلل سید مرتضی حسینی
مرعشی نجفی سال ۱۳۷۵

سالروز شهادت امیرسپهبدعلی صیاد
شیرازی(1378ش)سالروز افتتاح
حساب شماره  100به فرمان امام
خمینی ره و تاسیس بنیادمسکن
انقالب اسالمی(1358ش)
والدت حضرت امام علی علیه
السالم (23سال قبل
ازهجرت)13رجب -آغازایام
البیض(اعتکاف)
وفات حضرت زینب سالم اهلل
علیها(62ق) تغییرقبله مسلمین
ازبیت المقدس به مکه معظمه( 2ق)

مورخ بزرگ سال  ۱۳۷۹صاحب
گنجینه دانشمندان مدفون شیخان قم
وفات عالمه سید ذی شان حیدر
جوادی اصالحگر مسلمان هندی
سال ۱۳۷۹
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سه شنبه 29فروردین

 20رجب

 18آوریل

چهارشنبه  30فروردین

 21رجب

 19آوریل

پنج شنبه 31فروردین

 22رجب

 20آوریل

روزارتش جمهوری اسالمی ونیروی
زمینی
وفات آقا نجفی قوچانی سال ۱۳۲۳
مدفون قوچان

منبع
تقویم رسمی کشور شورای مرکزتقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مصوبه جلسه 664مورخ  1395/4/8شورای فرهنگ عمومی
ومصوبه جلسه 783مورخ  1395/6/2شورای عالی انقالب فرهنگی
http://www.time.ir
http://www.sire-olama.ir
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