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22 خرداد والدت حضرت معصومه سالم اهللا علیها و روز دختران1400/3/22شنبه1400/3/20پنج شنبه1

24خرداد روز جهانی اهداي خون و 25 خرداد روز ملی گل وگیاه1400/3/25سه شنبه1400/3/23یکشنبه2

27 خرداد روز جهاد کشاورزي و روز جهانی بیابان زدایی1400/3/28جمعه1400/3/26چهارشنبه3

1400/3/31دوشنبه1400/3/29شنبه4

1تیر والدت امام رضا علیه السالم1400/4/3پنج شنبه1400/4/1سه شنبه5

5 تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر1400/4/6یک شنبه1400/4/4جمعه6

7 تیر انفجار دفتر حزب جمهوري اسالمی؛ روز قوه قضاییه1400/4/9چهارشنبه1400/4/7دوشنبه7

12 تیر شلیک به پرواز 655 ایران ایر توسط ناو وینسنس1400/4/12شنبه1400/4/10پنج شنبه8

1400/4/15سه شنبه1400/4/13یکشنبه9

1400/4/18جمعه1400/4/16چهارشنبه10

20 تیر شهادت امام محمد تقی علیه السالم1400/4/21دوشنبه1400/4/19شنبه11

1400/4/24پنج شنبه1400/4/22سه شنبه12

27 تیر شهادت امام محمد باقر علیه السالم1400/4/27یک شنبه1400/4/25جمعه13

 29 تیر روز عرفه و 30 تیر عید سعید قربان1400/4/30چهارشنبه1400/4/28دوشنبه14

1400/5/2شنبه1400/4/31پنج شنبه15

4مرداد والدت امام علی النقی الهادي علیه السالم 1400/5/5سه شنبه1400/5/3یکشنبه16

1400/5/8جمعه1400/5/6چهارشنبه17

      9مرداد والدت امام موسی کاظم علیه السالم1400/5/11دوشنبه1400/5/9شنبه18

1400/5/14پنج شنبه1400/5/12سه شنبه19

17مرداد روز خبرنگار1400/5/17یک شنبه1400/5/15جمعه20

1400/5/20چهارشنبه1400/5/18دوشنبه21

1 شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک1400/6/3چهارشنبه1400/6/1دوشنبه22

4 شهریور روز کارمند، 5 شهریور روز داروساز1400/6/6شنبه1400/6/4پنج شنبه23

8 شهریور انفجار در دفتر نخست وزیر، روز مبارزه با تروریسم1400/6/9سه شنبه1400/6/7یکشنبه24

11 شهریور روزصنعت چاپ1400/6/12جمعه1400/6/10چهارشنبه25

 13 شهریور روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی و روز تعاون1400/6/15دوشنبه1400/6/13شنبه26

17 شهریور قیام 17 شهریور1400/6/18پنج شنبه1400/6/16سه شنبه27

 19 شهریور درگذشت آیت اهللا سید محمود طالقانی، 21 شهریور روز سینما1400/6/21یک شنبه1400/6/19جمعه28

22 شهریور روز گرامیداشت برنامه نویسان1400/6/24چهارشنبه1400/6/22دوشنبه29

27 شهریور روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار1400/6/27شنبه1400/6/25پنج شنبه30

 30 شهریور روز گفتگوي تمدنها، 30 شهریور روز جهانی صلح1400/6/30سه شنبه1400/6/28یک شنبه31

 31شهریور آغاز هفته دفاع مقدس1400/7/2جمعه1400/6/31چهارشنبه32

 7 مهر روز آتش نشانی و ایمنی1400/7/8پنج شنبه1400/7/6سه شنبه33

 9 مهر روز جهانی سالمندان، 10 مهر مهر روز، جشن مهرگان1400/7/11یک شنبه1400/7/9جمعه34

1400/7/19دوشنبه1400/7/17شنبه35
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 20 مهر روز بزرگداشت حافظ1400/7/22پنج شنبه1400/7/20سه شنبه36

23 مهر شهادت امام حسن عسکري علیه السالم و روز عصاي سفید1400/7/25یک شنبه1400/7/23جمعه37

26 مهر روز تربیت بدنی و ورزش1400/7/28چهارشنبه1400/7/26دوشنبه38

   29مهر روز ملی کوهنورد،  1 آبان روز آمار و برنامه ریزي1400/8/1شنبه1400/7/29پنج شنبه39

2 آبان میالد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیه السالم1400/8/4سه شنبه1400/8/2یک شنبه40

7 آبان سالروز ورود کوروش بزرگ به بابل در سال 539 پیش از میالد1400/8/7جمعه1400/8/5چهارشنبه41

 8 آبان روز نوجوان1400/8/10دوشنبه1400/8/8شنبه42

13 آبان روز دانش آموز1400/8/13پنج شنبه1400/8/11سه شنبه43

 14 آبان روز فرهنگ عمومی1400/8/16یک شنبه1400/8/14جمعه44

18 آبان روز ملی کیفیت1400/8/19چهارشنبه1400/8/17دوشنبه45

1400/8/22شنبه1400/8/20پنج شنبه46

 23 آبان والدت امام حسن عسکري، 24 آبان روز کتاب و کتابخوانی، 25 آبان وفات حضرت معصومه1400/8/25سه شنبه1400/8/23یک شنبه47

 27 آبان روز جهانی فلسفه1400/8/28جمعه1400/8/26چهارشنبه48

 29 آبان روز جهانی کودك1400/9/1دوشنبه1400/8/29شنبه49

4 آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان1400/9/4پنج شنبه1400/9/2سه شنبه50

 5 آذر روز بسیج مستضعفان، 7 آذر روز نیروي دریایی1400/9/7یک شنبه1400/9/5جمعه51

10 آذر روز مجلس شوراي اسالمی1400/9/10چهارشنبه1400/9/8دوشنبه52

 12 آذر روز جهانی معلوالن1400/9/13شنبه1400/9/11پنج شنبه53

 15 آذر روز حسابدار و 16 آذر روز دانشجو1400/9/16سه شنبه1400/9/14یک شنبه54

19 آذر والدت حضرت زینب سالم اهللا علیها و روز پرستار و بهورز1400/9/19جمعه1400/9/17چهارشنبه55

20 آذر روز جهانی کوه نوردي1400/9/22دوشنبه1400/9/20شنبه56

25 آذر روز پژوهش1400/9/25پنج شنبه1400/9/23سه شنبه57

26 آذر روز حمل و نقل1400/9/28یک شنبه1400/9/26جمعه58

1400/10/4شنبه1400/10/2پنج شنبه59

1400/10/7سه شنبه1400/10/5یک شنبه60

1400/10/10جمعه1400/10/8چهارشنبه61

13 دي شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی1400/10/13دوشنبه1400/10/11شنبه62

1400/10/19یک شنبه1400/10/17جمعه63

1400/10/22چهارشنبه1400/10/20دوشنبه64

1400/10/28سه شنبه1400/10/26یک شنبه65

1 بهمن زادروز فردوسی1400/11/1جمعه1400/10/29چهارشنبه66

3 بهمن والدت حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا علیها و روز مادر1400/11/4دوشنبه1400/11/2شنبه67

1400/11/7پنج شنبه1400/11/5سه شنبه68

1400/11/10یک شنبه1400/11/8جمعه69

12 بهمن بازگشت امام خمینی (ره) به ایران1400/11/13چهارشنبه1400/11/11دوشنبه70
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 14 بهمن والدت امام محمد باقر، 16 بهمن شهادت امام علی النقی الهادي1400/11/16شنبه1400/11/14پنج شنبه71

19 بهمن روز نیروي هوایی1400/11/19سه شنبه1400/11/17یک شنبه72

 22 بهمن پیروزي انقالب اسالمی1400/11/22جمعه1400/11/20چهارشنبه73

 23 بهمن والدت امام محمد تقی علیه السالم1400/11/25دوشنبه1400/11/23شنبه74

 26 بهمن والدت امام علی و روز پدر، 28 بهمن وفات حضرت زینب1400/11/28پنج شنبه1400/11/26سه شنبه75

29 بهمن فاجعه انفجار قطار نیشابور1400/12/1یک شنبه1400/11/29جمعه76

1400/12/4چهارشنبه1400/12/2دوشنبه77

5 اسفند روز مهندس و 7 اسفند  روز وکیل مدافع1400/12/7شنبه1400/12/5پنج شنبه78

 8 اسفند شهادت امام موسی کاظم، 10 اسفند مبعث رسول اکرم (ص)1400/12/10سه شنبه1400/12/8یک شنبه79

1400/12/13جمعه1400/12/11چهارشنبه80

 15 اسفند روز درختکاري، والدت  امام حسین و روز پاسدار و 16 اسفند روز جانباز1400/12/16دوشنبه1400/12/14شنبه81

 17 اسفند والدت امام زین العابدین1400/12/19پنج شنبه1400/12/17سه شنبه82

1400/12/22یک شنبه1400/12/20جمعه83

 23 اسفند والدت علی اکبر علیه السالم و روز جوان1400/12/25چهارشنبه1400/12/23دوشنبه84
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