مناسبت های سال  1396شمسی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
مناسبت اهی خرداد ماه 1396
روزهای هفته

هجری قمری

ژوئن الدی

مناسبت ها

هجری شمسی
دوشنبه 1خرداد 96

 25شعبان 1438

22می 2017

سه شنبه  2خرداد

 26شعبان

 23می

چهار شنبه  3خرداد

 27شعبان

 24می

پنج شنبه  4خرداد

 28شعبان

 25می

جمعه  5خرداد

 29شعبان

 26می

شنبه  6خرداد

 1رمضان 1438

 27می

یک شنبه  7خرداد

 2رمضان

 28می

دوشنبه  8خرداد

 3رمضان

 29می

سه شنبه  9خرداد

 4رمضان

 30می

چهارشنبه  10خرداد

 5رمضان

31می

پنج شنبه  11خرداد

 6رمضان

 1ژوئن 2017

جمعه  12خرداد

 7رمضان

2ژوئن

شنبه  13خرداد

 8رمضان

 3ژوئن

روز بزرگداشت مالصدرا (
صدرالمتالهین ) روز بهره وری
وبهینه سازی مصرف
فتح خرمشهر در عملیات بیت
المقدس(1361ش ) و روز
مقاومت ،ایثار و پیروزی
روز دزفول – روز مقاومت
وپایداری
مبعث حضرت رسول اکرم صلی اهلل
علیه وآله(27شعبان) تعطیل –
شکست حمله نظاژوئن آمریکابه
ایران درطبس(1359ش)
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یک شنبه  14خرداد

 9رمضان

 4ژوئن

دوشنبه  15خرداد

 10رمضان

 5ژوئن

سه شنبه 16خرداد

 11رمضان

 6ژوئن

چهارشنبه  17خرداد

 12رمضان

 7ژوئن

پنج شنبه  18خرداد

 13رمضان

 8ژوئن

جمعه 19خرداد

 14رمضان

 9ژوئن

شنبه  20خرداد

 15رمضان

 10ژوئن

یک شنبه 21خرداد

 16رمضان

 11ژوئن

دوشنبه 22خرداد

 17رمضان

 12ژوئن

وفات بانومجتهده امین (1362ش)

سه شنبه 23خرداد

 18رمضان

 13ژوئن

شب قدر( 18رمضان

چهارشنبه 24خرداد

19رمضان

 14ژوئن

ضربت خوردن حضرت علی علیه

پنج شنبه  25خرداد

 20رمضان

 15ژوئن

شب قدر(20رمضان)

جمعه  26خرداد

 21رمضان

 16ژوئن

شهادت امام علی علیه

رحلت امام خمینی ره
رهبرکبیرانقالب وبنیانگذارجمهوری
اسالمی ایران (1368ش) انتخاب
حضرت آیت اهلل خامنه ای به
رهبری (1368ش) تعطیل
وفات حضرت خدیجه(س)(سه سال
قبل ازهجرت) قیام خونین پانزده
خرداد( 1342ش) روزجهانی
محیط زیست (5ژوئن)

والدت امام حسن مجتبی علیه السالم(3هـ
ق) و روز اکرام – روزجهانی صنایع
دستی(10ژوئن) شهادت آیت اهلل
سیدمحمدرضا سعیدی درزندان قزل
قلعه()1349

السالم (40هـ ق)روز جهانی اهدای
خون( 14ژوئن)

السالم(تعطیل) شهادت شهیدان –
بخارایی ،امانی ،صفارهرندی ،ونیک
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نژاد(1344ش) وفات حضرت آیت
اهلل فاضل لنکرانی(1386ش)
شنبه  27خرداد

 22رمضان

 17ژوئن

یک شنبه  28خرداد

 23رمضان

 18ژوئن

دوشنبه  29خرداد

 24رمضان

 19ژوئن

سه شنبه  30خرداد

 25رمضان

 20ژوئن

چهار شنبه 31خرداد

 26رمضان

 21ژوئن

شب قدر -روز
جهادکشاورزی(تشکیل جهاد
سازندگی به فرمان حضرت امام
خمینی ره (1358ش)
درگذشت دکترعلی
شریعتی(1356ش)
شهادت دکترمصطفی
چمران(1360ش) روز بسیج
استادان -وفات عارف فرزانه
میرزاجوادآقا ملکی
تبریزی(1305ش) وفات آیت اهلل
سیدمحمدباقرطباطبایی
بروجردی(1376ش)

منبع
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