
1 فروردین آغاز نوروز
2 فروردین عید نوروز
3 فروردین عید نوروز
4 فروردین عید نوروز

10 فروردین والدت حضرت امام محمد باقر علیه السالم )57 ه ق(
12 فروردین روز جمهوری اسالمی ایران – شهادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السالم )254 ه ق(

13 فروردین روز طبیعت 
19 فروردین والدت حضرت امام محمد تقی علیه السالم »جواد االئمه« )195 ه  ق(

22 فروردین والدت حضرت امام علی علیه السالم )23 سال قبل از هجرت(  
24 فروردین وفات حضرت زینب سالم اهلل علیها )62 ه ق(

3 اردیبهشت شهادت حضرت امام موسی كاظم علیه السالم )183 ه ق(
5 اردیبهشت مبعث حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله )13 سال قبل از هجرت( 

10 اردیبهشت والدت حضرت امام حسین علیه السالم )4 ه ق( و روز پاسدار
11 اردیبهشت والدت حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم )26 ه ق( و روز جانباز

12 اردیبهشت والدت حضرت امام زین العابدین علیه السالم )38 ه ق( – شهادت استاد مرتضی مطهری 
)1358 ه ش( – روز معلم

18 اردیبهشت والدت حضرت علی اكبر علیه السالم )33 ه ق( و روز جوان
22 اردیبهشت والدت حضرت قائم عجل اهلل تعالی فرجه )255 ه ق( 

3 خرداد فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس )1361 ه ش( و روز مقاومت، ایثار و پیروزی
14 خرداد رحلت حضرت امام خمینی رهبركبیر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران )1368 ه ش( –  انتخاب 

حضرت آیت اهلل امام خامنه ای به رهبری )1368 ه ش( 
15 خرداد قیام خونین 15 خرداد )1342 ه ش( – زندانی شدن حضرت امام خمینی به دست  مأموران پهلوی- 

وفات حضرت خدیجه سالم اهلل علیها )3 سال قبل از هجرت(
20 خرداد والدت حضرت امام حسن مجتبی علیه السالم )3 ه ق(

23 خرداد شب قدر
24 خرداد ضربت خوردن حضرت علی علیه السالم )40 ه ق(

25 خرداد شب قدر
26 خرداد شهادت حضرت علی علیه السالم )40 ه ق(

27 خرداد شب قدر

2 تیر روز جهانی قدس )آخرین جمعه ماه رمضان(
5 تیر عید سعید فطر

6 تیر تعطیل به مناسبت عید سعید فطر
29 تیر شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السالم )148 ه ق(

3 مرداد والدت حضرت معصومه سالم اهلل علیها )173 ه ق( و روز دختران
13 مرداد والدت حضرت امام رضا علیه السالم )148 ه ق(

31 مرداد شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السالم »جواداالئمه« )220 ه ق(

 7 شهریور شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السالم )114 ه  ق(
10 شهریور عید سعید قربان    

15 شهریور والدت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السالم )212 ه ق(
18 شهریور عید سعید غدیر خم )10 ه ق(

20 شهریور والدت حضرت امام موسی كاظم علیه السالم )128 ه ق(

8 مهر تاسوعای حسینی
9مهر عاشورای حسینی

11مهر شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السالم )95 ه ق(
24 مهر شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السالم )95 ه ق( به روایتی

1 آبان والدت حضرت امام محمد باقر علیه السالم )57 ه ق( ) به روایتی (
5 آبان شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السالم )50 ه ق( )به روایتی(

18 آبان اربعین حسینی 
26 آبان رحلت حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله )11 ه ق( – شهادت حضرت امام حسن مجتبی 

علیه السالم )50 ه ق(
28 آبان شهادت حضرت امام رضا علیه السالم )203 ه ق( 

6 آذر شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السالم )260 ه ق(
10 آذر والدت حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله به روایت اهل سنت )53 سال قبل از هجرت(

15 آذر والدت حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله )53 سال قبل از هجرت( و روز اخالق و مهرورزی 
– والدت حضرت امام جعفر صادق علیه السالم مؤسس مذهب جعفری )83 ه ق(

30 آذر شب یلدا

4 دی والدت حضرت عیسی مسیح علیه السالم
6 دی والدت حضرت امام حسن عسکری علیه السالم )232 ه  ق(

8 دی وفات حضرت معصومه سالم اهلل علیها )201 ه ق(
11 دی آغاز سال 2018میالدی

3 بهمن والدت حضرت زینب سالم اهلل علیها )5 ه ق( و روز پرستار
11 بهمن شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها )11 ه ق( )به روایتی(

12 بهمن بازگشت حضرت امام خمینی )رحمه اهلل علیه( به ایران )1357 ه ش( و آغاز دهه مبارک فجر 
انقالب اسالمی

22 بهمن پیروزی انقالب اسالمی ایران و سقوط رژیم شاهنشاهی )1357 ه ش( 

1 اسفند شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها )11 ه ق( 
11 اسفند سالروز وفات حضرت ام البنین سالم اهلل علیها

18 اسفند والدت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها )هشتم قبل از هجرت( و روز زن ـ تولد حضرت 
امام خمینی )رحمه اهلل علیه( رهبر كبیر انقالب اسالمی )1320 ه  ق(

28 اسفند والدت حضرت امام محمد باقر علیه السالم )57 ه ق(
29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ایران )1329 ه ش( 
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