
 

 

 

 

 :رانیا یاسالم یجمهور یرسم ساعت به یشمس یهجر ۱۳۹۷ لیتحو سال قیدق زمان و ۹۷ سال لیتحو لحظه

 

 یهجر ۱۴۳۹ رجب ۲ با مطابق یشمس یهجر ۱۳۹۶ اسفند ۲۹ شنبه سه روز هیثان ۲۸ و قهیدق ۴۵ و ۱۹ ساعت

 یالدیم ۲۰۱۸ مارس ۲۰ و یقمر



 

 

 

 97مناسبت ها و تعطیالت فروردین ماه در تقویم سال 

 )تعطیل( رجب [ ٣فروردین شهادت امام علی النقی الهادی علیه السالم ]  ۱فروردین جشن نوروز/جشن سال نو/  ۱

 )تعطیل(فروردین عیدنوروز  ۲

 )تعطیل( فروردین عیدنوروز ٣

 )تعطیل( فروردین عیدنوروز  ۴

  [ March ۲۷فروردین روز جهانی تئاتر ]  ۷

 رجب [ ۱٠فروردین والدت امام محمد تقی علیه السالم ]  ۸

 (تعطیل  [)رجب ۱٣فروردین والدت امام علی علیه السالم و روز پدر ]  ۱۱

 )تعطیل(فروردین روز جمهوری اسالمی ایران  ۱۲

 )تعطیل( رجب [ ۱٥فروردین سیزده به در/ وفات حضرت زینب سالم هللا علیها ]  ۱٣

  [ April ۷فروردین روز جهانی بهداشت ]  ۱۸

 رجب [ ۲٥فروردین شهادت امام موسی کاظم علیه السالم ]  ۲٣

 (تعطیلرجب [/ روز بزرگداشت عطار نیشابوری ) ۲۷فروردین مبعث رسول اکرم ]  ۲۵



 

 

 فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی ایران  ۲۹

  شعبان [ ٣فروردین والدت ساالر شهیدان، امام حسین علیه السالم و روز پاسدار ]  ٣۱

 

 97مناسبت ها و تعطیالت اردیبهشت ماه در تقویم سال  

 سعدیروز بزرگداشت   شعبان [/ ٤اردیبهشت والدت ابوالفضل العباس علیه السالم و روز جانباز ]  ۱ 

 [ April ۲۲اردیبهشت جشن گیاه آوری؛روز زمین پاک ]  ۲ 

 شعبان [ ٥اردیبهشت والدت امام زین العابدین علیه السالم ]  ۲ 

 اردیبهشت روزبزرگداشت شیخ بهایی؛ روزملی کارآفرینی ٣ 

 شعبان [ ۱۱اردیبهشت والدت علی اکبر علیه السالم و روز جوان ]  ۸ 

 ردیبهشت روز جهانی روانشناس و مشاوراردیبهشت روزشوراها/ ا ۹ 

 اردیبهشت روزملی خلیج فارس ۱٠ 

 [ May ۱اردیبهشت روزجهانی کارگر ]  ۱۱ 

شعبان [ /اردیبهشت شهادت استاد مرتضی  ۱٥اردیبهشت والدت حضرت قائم عجل هللا تعالی فرجه و جشن نیمه شعبان ]  ۱۲

 )تعطیل(مطهری، روزمعلم 

 [ May ۵اردیبهشت روز جهانی ماما ]  ۱۵



 

 

 اردیبهشت روز اسنادملی و میراث مکتوب ۱۷ 

 [ May ۸اردیبهشت روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر ]  ۱۸ 

 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی ۲۵ 

 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی ۲۷ 

 [ May ۱۸اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام/ روز جهانی موزه و میراث فرهنگی ]  ۲۸ 

 

 97 مناسبت ها و تعطیالت خرداد ماه در تقویم سال

 خرداد روز بهره وری و بهینه سازی مصرف۱

 خرداد روز بزرگداشت مالصدرا ۱

 خرداد فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی ٣

 خرداد روز دزفول، روز مقاومت و پایداری ۴

 خرداد خرداد روز،جشن خردادگان ۶

 رمضان [ ۱٥خرداد والدت امام حسن مجتبی علیه السالم ]  ۱٠

 رمضان [ ۱۸خرداد شب قدر ]  ۱٣



 

 

 )تعطیل(رمضان [/ رحلت حضرت امام خمینی  ۱۹السالم ]  خرداد ضربت خوردن حضرت علی علیه ۱۴

 )تعطیل( [ June ۵روز جهانی محیط زیست ] خرداد/  ۱۵خرداد قیام  ۱۵

 )تعطیل(  رمضان [ ۲۱خرداد شهادت حضرت علی علیه السالم ]  ۱۶

 رمضان [ ۲۲خرداد شب قدر ]  ۱۷

 [ June ۱٠خرداد روز جهانی صنایع دستی ]  ۲٠

 )تعطیل(شوال [/ روز ملی گل وگیاه  ۱خرداد عید سعید فطر ]  ۲۵

 )تعطیل(شوال [  ۲خرداد تعطیل به مناسبت عید سعید فطر ]  ۲۶

 خرداد روز جهاد کشاورزی ۲۷

 خرداد درگذشت دکتر علی شریعتی ۲۹

 خرداد شهادت دکتر مصطفی چمران ٣۱

 

 97مناسبت ها و تعطیالت تیر ماه در تقویم سال  

 تیر روز اصناف ۱

 تیر شهادت آیت هللا دکتر بهشتی ؛ روز قوه قضاییه ۷



 

 

 تیر روز مبارزه با سالح های شیمیایی و میکروبی ۸

 تیر روز صنعت و معدن ۱٠

 تیر روز قلم ۱۴

 )تعطیل(شوال [  ۲٥تیر شهادت امام جعفر صادق علیه السالم ]  ۱۸

 ذوالقعده [ ۱دختران ] تیر والدت حضرت معصومه سالم هللا علیها و روز  ۲۴

 تیر روز بهزیستی و تامین اجتماعی ۲۵

 شورای امنیت از سوی ایران ۵۹۸تیر اعالم پذیرش قطعنامه  ۲۷

 

 97 مناسبت ها و تعطیالت مرداد ماه در تقویم سال
  

 ذوالقعده [ ۱۱مرداد والدت امام رضا علیه السالم ]  ٣

 مرداد روز خبرنگار ۱۷

 ذوالقعده [ ۲۹مرداد شهادت امام محمد تقی علیه السالم ]  ۲۱

 مرداد سالروز ورود آزادگاِن سرافراز به وطن ۲۶

 مرداد علیه دولت دکتر محمد مصدق ۲۸ذوالحجه [/ سالروز کودتای  ۷مرداد شهادت امام محمد باقرعلیه السالم ]  ۲۸



 

 

 ذوالحجه [ ۹مرداد روز عرفه ]  ٣٠

 )تعطیل(ذوالحجه [  ۱٠بان ] مرداد عید سعید قر ٣۱

 

  97 مناسبت ها و تعطیالت شهریور ماه در تقویم سال 

 شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک ۱

 شهریور آغاز هفته دولت ۲

 شهریور روز کارمند ۴

 شهریور روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز ۵

 ذوالحجه [ ۱٥شهریور والدت امام علی النقی الهادی علیه السالم ]  ۵

 شهریور روز مبارزه با تروریسم ۸

 )تعطیل( ذوالحجه [ ۱۸شهریور عید سعید غدیر خم ]  ۸

 ذوالحجه [ ۲٠شهریور والدت امام موسی کاظم علیه السالم ]  ۱٠

 شهریور روزصنعت چاپ ۱۱

 شهریور روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی ۱٣



 

 

 شهریور روزتعاون ۱٣

 شهریور ۱۷شهریور قیام  ۱۷

 شهریور وفات آیت هللا سید محمود طالقانی اولین امام جمعه تهران ۱۹

 [ September ۱٠شهریور روز جهانی پیشگیری از خودکشی ]  ۱۹

 [ September ۱۱های دوقلوی مرکز تجارت جهانی ] شهریور حمله به برج ۲٠

 شهریور روز سینما ۲۱

 [ September ۱٣شهریور روز گرامیداشت برنامه نویسان ]  ۲۲

 شهریور روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار ۲۷

 )تعطیل( محرم [ ۹شهریور تاسوعای حسینی ]  ۲۸

 )تعطیل( محرم [ ۱٠شهریور عاشورای حسینی ]  ۲۹

 هاشهریور روز گفتگوی تمدن ٣٠

 [ September ۲۱شهریور روز جهانی صلح ]  ٣٠

 شهریور آغاز هفته دفاع مقدس ٣۱

 محرم [ ۱۲شهریور شهادت امام زین العابدین علیه السالم ]  ٣۱



 

 

 

  97 مناسبت ها و تعطیالت مهر ماه در تقویم سال

 مهر شکست حصر آبادان ۵

 مهر روز آتش نشانی و ایمنی ۷

 ۱٣۶٠مهر سقوط هواپیمای حامل جمعی از فرماندهان جنگ )کالهدوز، نامجو، فالحی، فکوری، جهان آرا( در سال  ۷

 مهر روزبزرگداشت مولوی ۸

 [ September ٣٠مهر روز جهانی ناشنوایان ]  ۸

 مهر روز نیروی انتظامی ۱٣

 مهر روز بزرگداشت حافظ ۲٠

 [ October ۱۵مهر روز جهانی عصای سفید ]  ۲٣

 مهر شهادت امام حسن مجتبی)ع( به روایتی 25

 مهر روز تربیت بدنی و ورزش ۲۶



 

 

 

 97مناسبت ها و تعطیالت آبان ماه در تقویم سال 

 )تعطیل(صفر [ / شهادت محمد حسین فهمیده و روز دانش آموز  ۲٠آبان اربعین حسینی ]  ۸  

 آبان روز دانش آموز ۱٣ 

 آبان روز فرهنگ عمومی ۱۴ 

 )تعطیل(صفر [  ۲۸آبان رحلت رسول اکرم)ص(/ شهادت امام حسن مجتبی علیه السالم ]  ۱۶

 )تعطیل(صفر [  ۲۹آبان شهادت امام رضا علیه السالم ]  ۱۷ 

 آبان روز ملی کیفیت ۱۸ 

 ربیع االول [ ۱آبان هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه ]  ۱۸ 

 آبان روز کتاب و کتابخوانی ۲۴ 

 )تعطیل(ربیع االول [/ آغاز امامت امام زمان)عج(  ۸دت امام حسن عسکری علیه السالم ] آبان شها ۲۵ 

 ربیع االول [/ روز جهانی کودک ۱۲آبان میالد رسول اکرم به روایت اهل سنت ]  ۲۹ 



 

 

  

 

 97مناسبت ها و تعطیالت آذر ماه در تقویم سال 
  

 )تعطیل(ربیع االول [  ۱۷آذر میالد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیه السالم ]  ۴

 آذر روز بسیج مستضعفان ۵

 آذر روز نیروی دریایی ۷

 آذر روز مجلس ۱٠

 آذر تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ۱۲

 [ December ٣آذر روز جهانی معلوالن ]  ۱۲

 آذر روز بیمه ۱٣

 ارآذر روز حسابد ۱۵

 آذر روز دانشجو ۱۶

 ربیع الثانی [/ روز پژوهش ۸آذر والدت امام حسن عسکری علیه السالم ]  ۲۵

 آذر روز حمل و نقل ۲۶

 ربیع الثانی [ ۱٠آذر وفات حضرت معصومه سالم هللا علیها ]  ۲۷



 

 

 آذر جشن شب یلدا ٣٠

 

 97مناسبت ها و تعطیالت دی ماه در تقویم سال 

 دی والدت حضرت عیسی مسیح)ع( ۴

 دی روز ایمنی در برابر زلزله و بالیای طبیعی 5

 [  January 1دی جشن آغاز سال نو میالدی ]  ۱۱

 دی سالروز قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه قاجار ۲٠

 جمادی االولی [ ٥دی والدت حضرت زینب سالم هللا علیها و روز پرستار و بهورز ]  ۲۲

 فرار شاه معدومدی  26

 دی روز غزه 29

  

 دی شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( به روایتی 30



 

 

 

 97مناسبت ها و تعطیالت بهمن ماه در تقویم سال 

 بهمن سالروز حماسه مردم آمل 6

 بهمن بازگشت امام خمینی)ره( به ایران  ۱۲

 بهمن روز فناوری فضایی 14

 بهمن روز نیروی هوایی ۱۹

 )تعطیل(جمادی الثانیه [  ٣بهمن شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم هللا علیها ]  ۲٠

 )تعطیل( بهمن پیروزی انقالب اسالمی ۲۲

 البنین )س(بهمن سالروز وفات حضرت ام 30



 

 

 

 97مناسبت ها و تعطیالت اسفند ماه در تقویم سال 
  

 اسفند روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس ۵

 جمادی الثانیه [ ۲٠سفند والدت حضرت فاطمه زهرا سالم هللا علیها و روز زن ] ا ۷

 اسفند روز احسان و نیکوکاری ۱۴

 اسفند روز درختکاری ۱۵

 رجب [ ۱اسفند والدت امام محمد باقر علیه السالم ]  ۱۷

 رجب [ ٣اسفند شهادت امام علی النقی الهادی علیه السالم ]  ۱۹

 رجب [ ۱٠محمد تقی علیه السالم ] اسفند والدت امام  ۲۶

 )تعطیل( رجب [/ روز ملی شدن صنعت نفت ایران ۱٣اسفند والدت امام علی علیه السالم و روز پدر ]  ۲۹

  

 

 


