
هجري شمسی1392رسمی سال تقویم
شوراي فرهنگ عمومیمصوب : هامناسبت

شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران :تنظیماستخراج و
هامناسبتمیالديهجري قمريشمسیهجري هفته  روزهاي

) تعطیل(آغاز نوروز 2013مارس  143421االولی جمادي9فروردین1شنبه            پنج

""22""10"2جمعه                 
ـ ) هـ  ش1342(ستم شاهی پهلوي به مدرسه فیضیه قم ـ هجوم مأموران ) تعطیل(عید نوروز 

)هـ  ش1361(المبین آغاز عملیات فتح
)تعطیل(عید نوروز ""23""11"3شنبه                 

) تعطیل(عید نوروز ""24""12"4شنبه            یک

به روایتی) هـ ق11(اهللا علیها شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم""25""13"5شنبه              دو

""26""14"6شنبه             سه

""27""15"7شنبه     چهار

""28""16"8شنبه            پنج

""29""17"9جمعه                  

""30""18"10شنبه                  

""31""19"11شنبه            یک

)تعطیل(روز جمهوري اسالمی ایران "آوریل    1""20"12شنبه             دو

)تعطیل(روز طبیعت ""2""21"13شنبه       سه

""3""22"14شنبه        چهار

""4""23"15شنبه          پنج

""5""24"16جمعه          

""6""25"17شنبه                

)روز جهانی بهداشت(روز سالمتی ""7""26"18شنبه          یک

""8""27"19شنبه            دو

""9""28"20شنبه          سه
سالروز شهادت سید مرتضی آوینی ـ (ـ روز هنر انقالب اسالمی ايروز ملی فناوري هسته

)هـ ش1372
) هـ ش1378(شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازي ""10""29"21نبه       شچهار

""11""30"22شنبه        پنج

""12"الثانیه    جمادي1"23جمعه              

""13""2"24شنبه              

وريـ روز بزرگداشت عطار نیشاب) تعطیل) (هـ ق11(شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا علیها ""14""3"25شنبه        یک

""15""4"26شنبه          دو

""16""5"27شنبه        سه

""17""6"28شنبه      چهار

روز ارتش جمهوري اسالمی و نیروي زمینی""18""7"29شنبه      پنج

""19""8"30جمعه             

""20""9"31شنبه              



هجري شمسی1392رسمی سال تقویم
شوراي فرهنگ عمومیمصوب : هامناسبت

شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران :تنظیماستخراج و
هامناسبتمیالديهجري قمريهفته   هجري شمسیروزهاي

روز بزرگداشت سعدي2013آوریل  143421الثانیه جمادي10اردیبهشت1شنبه            یک

""22""11"2شنبه              دو
ـ سالروز اعالم انقالب فرهنگی ) هـ  ش1358(ن انقالب اسالمی تأسیس سپاه پاسدارا

) هـ ش1359(
روز بزرگداشت شیخ بهایی""23""12"3شنبه            سه

روز تکریم مادران و همسران شهداـ البنین سالم اهللا علیها سالروز وفات حضرت ام""24""13"4شنبه          چهار

)هـ ش1359(شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس ""25""14"5شنبه            پنج

""26""15"6جمعه                 

""27""16"7شنبه                 

""28""17"8شنبه           یک

روز شوراها""29""18"9شنبه             دو

روز ملی خلیج فارس ""30""19"10شنبه           سه

"مه       1""20"11شنبه        چهار
و روز زن ـ تولد حضرت ) هشتم قبل از هجرت(والدت حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا علیها

ـ روز جهانی کار و ) هـ  ق1320(رهبر کبیر انقالب اسالمی ) علیهرحمةهللا(امام خمینی 
کارگر

مـ روز معل) هـ  ش1358(شهادت استاد مرتضی مطهري ""2""21"12شنبه         پنج

""3""22"13جمعه              

""4""23"14شنبه              

شیخ صدوقروز بزرگداشت""5""24"15شنبه        یک

""6""25"16شنبه          دو

""7""26"17شنبه         سه

""8""27"18شنبه      چهار

روز بزرگداشت شیخ کلینی""9""28"19نبه        شپنج

""10""29"20جمعه             

""11""30"21شنبه             

)هـ ق57(السالم والدت حضرت امام محمد باقر علیه""12"رجب        1"22شنبه       یک

""13""2"23شنبه         دو

""14""3"24شنبه        سه
لغو امتیاز تنباکو به فتواي ـ ) هـ ق254(السالم النقی الهادي علیهشهادت حضرت امام علی

)هـ ش1270(اهللا میرزا حسن شیرازي آیت
وسیروز بزرگداشت فرد""15""4"25شنبه     چهار

""16""5"26شنبه       پنج

""17""6"27جمعه            

بزرگداشت حکیم عمر خیام روز ""18""7"28شنبه            

""19""8"29شنبه       یک

""20""9"30شنبه         دو

)هـ  ق195(» جواد االئمه«السالم والدت حضرت امام محمد تقی علیه""21""10"31شنبه        سه



هجري شمسی1392رسمی سال تقویم
شوراي فرهنگ عمومیمصوب : هامناسبت

شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران :تنظیماستخراج و
هامناسبتمیالديهجري قمريهجري شمسیهفته  روزهاي

)صدرالمتألهین(صدرا وري و بهینه سازي مصرف ـ روز بزرگداشت مالروز بهره2013مه    143422رجب       11خرداد1شنبه           چهار

""23""12"2شنبه            پنج

""24""13"3جمعه                 
بیض ـ آغاز ایام ال) تعطیل) (سال قبل از هجرت23(السالم والدت حضرت امام علی علیه

و روز مقاومت، ایثار و ) هـ ش1361(المقدس ـ فتح خرمشهر در عملیات بیت)اعتکاف(
پیروزي 

روز مقاومت و پایداري ـ روز دزفول""25""14"4شنبه                 

""26""15"5شنبه           یک
ـ تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه ) هـ ق62(وفات حضرت زینب سالم اهللا علیها 

)هـ ق2(معظمه 
""27""16"6شنبه             دو

""28""17"7شنبه            سه

""29""18"8شنبه         چهار

""30""19"9شنبه           پنج

""31""20"10جمعه                

"ژوئن   1""21"11شنبه                

""2""22"12شنبه         یک

""3""23"13شنبه           دو

""4""24"14شنبه       سه
رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوري اسالمی ) اهللا علیهرحمة(رحلت حضرت امام خمینی 

) هـ  ش1368(اي به رهبري خامنهامام اهللا ـ انتخاب حضرت آیت) هـ ش1368(ایران 
)تعطیل(

""5""25"15شنبه       چهار
خرداد 15قیام خونین ـ ) هـ ق183(شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السالم 

روز جهانی محیط زیستـ)تعطیل) (هـ ش1342(
""6""26"16شنبه         پنج

)تعطیل) (سال قبل از هجرت13(مبعث حضرت رسول اکرم صلی اهللا علیه و آله ""7""27"17جمعه           

""8""28"18شنبه              

""9""29"19شنبه        یک

""10"شعبان        1"20شنبه          دو

""11""2"21شنبه         سه

و روز پاسدار) هـ ق4(السالم والدت حضرت امام حسین علیه""12""3"22شنبه      چهار

و روز جانباز ) هـ ق26(والدت حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم ""13""4"23شنبه       پنج

) هـ ق38(السالم العابدین علیهوالدت حضرت امام زین""14""5"24جمعه             

""15""6"25شنبه             

)هـ ش1344(ایی، امانی، صفار هرندي و نیک نژاد بخار: شهادت سربازان دلیر اسالم""16""7"26شنبه       یک

""17""8"27شنبه         دو
) اهللا علیهرحمة(تشکیل جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام خمینی (روز جهاد کشاورزي 

) هـ ش1358ـ 
""18""9"28شنبه        سه

)هـ ش1356(درگذشت دکتر علی شریعتی ""19""10"29شنبه      چهار

و روز جوان) هـ ق33(السالم والدت حضرت علی اکبر علیه""20""11"30شنبه       پنج

روز بسیج اساتید_)هـ  ش1360(شهادت دکتر مصطفی چمران ""21""12"31جمعه             



هجري شمسی1392رسمی سال تقویم
شوراي فرهنگ عمومیمصوب : هامناسبت

شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران :تنظیماستخراج و

هامناسبتمیالديهجري قمريهجري شمسیهفته روزهاي 

2013ژوئن   143422ن    شعبا13تیر1شنبه                  
) اهللا علیهحمةر(صدور فرمان حضرت امام خمینی سالروز (رسانی دینی روز تبلیغ و اطالع

ـ روز اصناف) هـ ش1360مبنی بر تأسیس سازمان تبلیغات اسالمی ـ 
""23""14"2شنبه            یک

و روز جهانی مستضعفان) تعطیل) (هـ ق255(اهللا تعالی فرجه والدت حضرت قائم عجل""24""15"3شنبه دو

""25""16"4شنبه             سه

""26""17"5شنبه          چهار

""27""18"6شنبه           پنج

""28""19"7جمعه                 
با ) اهللا علیهحمةر(م خمینی تن از یاران اما72اهللا دکتر بهشتی و شهادت مظلومانه آیت

ـ روز ) هـ ش1360(جمهوري اسالمی انفجار بمب به دست منافقان در دفتر مرکزي حزب
قوه قضاییه 

هاي شیمیایی و میکروبیروز مبارزه با سالح""29""20"8شنبه                 

""30""21"9شنبه           یک

روز صنعت و معدن"ژوئیه     1""22"10شنبه            دو

)هـ ش1361(شهید محراب به دست منافقان اهللا صدوقی چهارمین شهادت آیت""2""23"11شنبه          سه

""3""24"12شنبه       چهار
هواپیماي مسافربري جمهوري اسالمی ایران توسط ناوگان آمریکاي به حمله ددمنشانه 

)هـ ش1367(جنایتکار 
""4""25"13شنبه         پنج

روز قلم""5""26"14جمعه               

""6""27"15شنبه               

""7""28"16شنبه         یک

""8""29"17شنبه           دو

روز ادبیات کودکان و نوجوانان""9""30"18شنبه          سه

""10"رمضان       1"19شنبه        چهار

""11""2"20شنبه         پنج

روز عفاف و حجاب ""12""3"21جمعه               

""13""4"22شنبه               

""14""5"23شنبه        یک

""15""6"24شنبه          دو

اعیروز بهزیستی و تأمین اجتم""16""7"25شنبه         سه

""17""8"26شنبه       چهار

""18""9"27شنبه        پنج

)سال قبل از هجرت3(علیها وفات حضرت خدیجه سالم اهللا""19""10"28جمعه             

""20""11"29شنبه              

""21""12"30شنبه        یک

""22""13"31شنبه          دو



هجري شمسی1392رسمی سال تقویم
شوراي فرهنگ عمومیمصوب : هامناسبت

شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران :تنظیماستخراج و

هامناسبتمیالديهجري قمريهجري شمسیهفتهروزهاي 
2013ژوئیه  143423رمضان   14مرداد1شنبه             سه

روز اکرام و ) هـ ق3(السالم والدت حضرت امام حسن مجتبی علیه""24""15"2شنبه           چهار

""25""16"3شنبه            پنج

""26""17"4جمعه                  

) هـ ش1367(ز عملیات افتخار آفرین مرصاد شب قدر ـ سالرو""27""18"5شنبه                  

)هـ ق40(السالم ضربت خوردن حضرت علی علیه""28""19"6شنبه            یک

شب قدر ""29""20"7شنبه              دو

)تعطیل) (هـ ق40(السالم شهادت حضرت علی علیه""30""21"8شنبه       سه

شب قدر ـ روز اهداي خون""31""22"9شنبه          چهار

"اوت      1""23"10شنبه           پنج

)آخرین جمعه ماه رمضان(روز جهانی قدس ""2""24"11جمعه                 

""3""25"12شنبه                 

""4""26"13شنبه           یک

ـ روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی ) هـ ش1285(صدور فرمان مشروطیت ""5""27"14شنبه             دو

""6""28"15شنبه            سه

)هـ ش1359(تشکیل جهاد دانشگاهی ""7""29"16شنبه         چهار

روز خبرنگار""8""30"17شنبه          پنج

)تعطیل(عید سعید فطر""9"شوال   1"18جمعه               

تعطیل به مناسبت عید سعید فطر""10""2"19شنبه                

""11""3"20شنبه          یک

""12""4"21شنبه            دو

""13""5"22شنبه          سه

روز مقاومت اسالمی ""14""6"23شنبه       چهار

""15""7"24شنبه         پنج

""16""8"25جمعه               

)هـ ش1369(آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی ""17""9"26شنبه               

""18""10"27شنبه    یک

)هـ ش1332(کودتاي آمریکا براي بازگرداندن شاه ""19""11"28شنبه           دو

""20""12"29شنبه          سه

روز بزرگداشت عالمه مجلسی ـ روز جهانی مسجد""21""13"30شنبه      چهار

""22""14"31شنبه        پنج



هجري شمسی1392رسمی سال تقویم
شوراي فرهنگ عمومیمصوب : هامناسبت

شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران :تنظیماستخراج و
هامناسبتمیالديهجري قمريهفته   هجري شمسیروزهاي 

روز بزرگداشت ابوعلی سینا ـ روز پزشک2013اوت   143423شوال     15شهریور1معه                  ج

)هـ ش1357رمضان 19(آغاز هفته دولت ـ شهادت سید علی اندرزگو ""24""16"2شنبه                  

ايروز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه""25""17"3ه            شنبیک

روز کارمند""26""18"4شنبه              دو

روز بزرگداشت محمدبن زکریاي رازي ـ روز داروسازي ""27""19"5شنبه             سه

""28""20"6شنبه          چهار

""29""21"7شنبه            پنج

""30""22"8جمعه                 
وزیري به دست منافقان و شهادت مظلومانه شهیدان انفجار دفتر نخست(روز مبارزه با تروریسم 

)هـ ش1360رجایی و باهنر ـ 
""31""23"9شنبه                  

"سپتامبر   1""24"10شنبه           یک

)تعطیل) (هـ ق148(السالم شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه""2""25"11شنبه             دو

)سالروز شهادت رئیسعلی دلواري(رزه با استعمار انگلیس روز مبا""3""26"12شنبه           سه

روز تعاون ـ روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی""4""27"13شنبه        چهار

)هـ ش1360(قدوسی و سرتیپ وحید دستجردي اهللا شهادت آیت""5""28"14شنبه         پنج

""6""29"15جمعه               

و روز دختران) هـ ق173(والدت حضرت معصومه سالم اهللا علیها ""7"القعده    ذي1"16شنبه               

)هـ ش1357(شهریور و کشتار جمعی از مردم به دست مأموران ستم شاهی پهلوي 17قیام ""8""2"17شنبهیک

""9""3"18شنبه           دو

)هـ ش1358(اهللا سیدمحمود طالقانی اولین امام جمعه تهران آیتوفات""10""4"19شنبه          سه

""11""5"20شنبه       چهار
یل از ـ روز تجل)هـ ش1360(اهللا مدنی به دست منافقان شهادت دومین شهید محراب آیت

زادگان و بقاع متبرکهامام
السالمعلیهاشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ روز بزرگد""12""6"21شنبه         پنج

""13""7"22جمعه              

""14""8"23شنبه            

""15""9"24شنبه        یک

""16""10"25شنبه          دو

)هـ ق148(السالم والدت حضرت امام رضا علیه""17""11"26شنبه         سه

روز شعر و ادب فارسی ـ روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار""18""12"27شنبه      چهار

""19""13"28شنبه       پنج

""20""14"29جمعه             

""21""15"30شنبه             

ـ آغاز هفته دفاع مقدس)هـ ش1359(آغاز جنگ تحمیلی ""22""16"31شنبه        یک



هجري شمسی1392رسمی سال تقویم
شوراي فرهنگ عمومیمصوب : هامناسبت

شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران :تنظیماستخراج و
هامناسبتمیالديهجري قمريهجري شمسی هفتهروزهاي 

2013سپتامبر  143423القعده  ذي17مهر1شنبه              دو
""24""18"2شنبه            سه

""25""19"3شنبه         چهار

""26""20"4شنبه           پنج

) هـ ش1360(السالم شکست حصر آبادان در عملیات ثامن االئمه علیه""27""21"5جمعه                 

""28""22"6شنبه                 

""29""23"7شنبه           یک
آرا کالهدوز و جهاننامجو،فالحی، فکوري،: نشانی و ایمنی ـ شهادت سرداران اسالمروز آتش

)هـ ش1360(
روز بزرگداشت مولوي ""30""24"8شنبه             دو

روز همبستگی و همدردي با کودکان و نوجوانان فلسطینی "اکتبر       1""25"9شنبه            سه

""2""26"10شنبه        چهار

""3""27"11شنبه          پنج

""4""28"12جمعه           

""5""29"13شنبه               
ـ روز نیروي ) هـ ش1357(از عراق به پاریس ) اهللا علیهحمةر(هجرت حضرت امام خمینی 

انتظامی
روز دامپزشکیـ ) هـ ق220(» جواداالئمه«السالم شهادت حضرت امام محمد تقی علیه""6""30"14شنبه         یک

ـ روز ازدواج) هـ ق2(اهللا علیها و حضرت فاطمه سالمالسالمسالروز ازدواج حضرت علی علیه""7"الحجه      ذي1"15شنبه            دو

""8""2"16شنبه           سه

""9""3"17شنبه        چهار

""10""4"18شنبه          پنج

""11""5"19جمعه                

""12""6"20شنبه                
6هـ  ش ـ برابر با 1366(مأموران آل سعود ست به دشهادت مظلومانه زائران خانه خدا 

بالیاي طبیعیایمنی در برابر زلزله وروز بزرگداشت حافظ ـ روز ـ )هـ  ق1407الحجه ذي
)قهـ114(السالم شهادت حضرت امام محمد باقر علیه""13""7"21شنبه          یک

""14""8"22شنبه            دو

""15""9"23شنبه          سه
اهللا اشرفی اصفهانی به دست روز عرفه ـ روز نیایش ـ شهادت پنجمین شهید محراب آیت

)عصاي سفید(ـ روز جهانی نابینایان ) هـ ش1361(منافقان
)تعطیل(عید سعید قربان ""16""10"24شنبه        چهار

""17""11"25شنبه          پنج

روز تربیت بدنی و ورزش""18""12"26جمعه              

""19""13"27شنبه               

""20""14"28شنبه         یک

)هـ ق212(والدت حضرت امام علی النقی الهادي علیه السالم ""21""15"29شنبه           دو

""22""16"30شنبه          سه



هجري شمسی1392رسمی سال تقویم
شوراي فرهنگ عمومیمصوب : هامناسبت

شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران :تنظیماستخراج و

هامناسبتمیالديري قمريهجهجري شمسیهفته روزهاي 
2013اکتبر  143423الحجه   ذي17آبان1شنبه           چهار
)تعطیل) (هـ ق10(عید سعید غدیر خم ""24""18"2شنبه           پنج

""25""19"3جمعه                 

)هـ ش1343(علیه پذیرش کاپیتوالسیون ) علیهاهللاحمةر(خمینیامامحضرتو افشاگرياعتراض""26""20"4شنبه                 

""27""21"5شنبه           یک

""28""22"6شنبه             دو

""29""23"7شنبه           سه

""30""24"8شنبه         چهار
بسیجی (شهادت محمدحسین فهمیده ـ )هـ ق10(روز مباهله پیامبر اسالم صلی اهللا علیه و آله 

آموزيبسیج دانشو ـ روز نوجوان ) ساله13
روز خانواده و تکریم بازنشستگان""31""25"9شنبه           پنج

)هـ ش1358(اهللا قاضی طباطبایی اولین شهید محراب به دست منافقان شهادت آیت"نوامبر    1""26"10جمعه        

""2""27"11شنبه                

""3""28"12شنبه         یک

""4""29"13شنبه           دو
ـ روز ملی ) هـ ش1358(تسخیر النه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام 

مبارزه با استکبار جهانی ـ روز دانش آموز
روز فرهنگ عمومیهجري قمري ـ 1435آغاز سال ""14355محرم      1"14شنبه        سه

""6""2"15شنبه        چهار

""7""3"16شنبه         پنج

""8""4"17جمعه               

""9""5"18شنبه               

""10""6"19شنبه        یک

""11""7"20شنبه       دو

""12""8"21شنبه         سه

)تعطیل(تاسوعاي حسینی ""13""9"22شنبه      چهار

) تعطیل(عاشوراي حسینی ""14""10"23شنبه    پنج

""15""11"24جمعه             
اهللا عالمه و کتابدارـ روز بزرگداشت آیتخوانیروز تجلیل از اسرا و مفقودان ـ روزکتاب، کتاب

)هـ ش1360(سیدمحمدحسین طباطبایی 
) هـ ق95(العابدین علیه السالم شهادت حضرت امام زین""16""12"25شنبه             

""17""13"26شنبه       یک

""18""14"27شنبه       دو

""19""15"28شنبه        سه

""20""16"29شنبه      چهار

""21""17"30شنبه       پنج



هجري شمسی1392رسمی سال تقویم
شوراي فرهنگ عمومیمصوب : هامناسبت

شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران :تنظیماستخراج و
هامناسبتمیالديهجري قمريهفته  هجري شمسیروزهاي 

2013نوامبر 143522محرم    18آذر1جمعه                  
""23""19"2شنبه                  

""24""20"3شنبه            یک

""25""21"4شنبه              دو

""26""22"5شنبه             سه
) اهللا علیهحمةر(حضرت امام خمینی فرمانبه بسیج مستضعفانتشکیل (مستضعفانروز بسیج

)هـ ش1358ـ 
""27""23"6شنبه          چهار

روز نیروي دریایی""28""24"7شنبه            پنج

به روایتی) هـ ق95(العابدین علیه السالم شهادت حضرت امام زین""29""25"8عه                 جم

روز بزرگداشت شیخ مفید""30""26"9شنبه                  

و روز مجلس) هـ ش1316(اهللا سید حسن مدرس شهادت آیت"دسامبر   1""27"10شنبه         یک

""2""28"11شنبه             دو

ـ روز جهانی معلوالن)هـ ش1358(تصویب قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ""3""29"12شنبه           سه

""4"صفر       1"13شنبه        چهار

""5""2"14شنبه         پنج

""6""3"15جمعه             

روز دانشجو""7""4"16شنبه               

""8""5"17شنبه         یک

""9""6"18شنبه           دو

""10""7"19شنبه          سه
ـ تشکیل شوراي عالی انقالب فرهنگی ) هـ ق128(السالم علیهموسی کاظموالدت حضرت امام 

)هـ ش1363) (اهللا علیهحمةر(به فرمان حضرت امام خمینی 
)شهـ1360(اهللا دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان شهادت آیت""11""8"20شنبه       چهار

""12""9"21شنبه         پنج

""13""10"22جمعه              

""14""11"23شنبه              

""15""12"24شنبه        یک

روز پژوهش""16""13"25شنبه          دو

""17""14"26شنبه         سه

ه و دانشگاهـ روز وحدت حوز) هـ ش1358(اهللا دکتر محمد مفتح شهادت آیت""18""15"27شنبه      چهار

""19""16"28شنبه       پنج

""20""17"29جمعه             

شب یلدا""21""18"30شنبه             



هجري شمسی1392رسمی سال تقویم
شوراي فرهنگ عمومیمصوب : هامناسبت

شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران :تنظیماستخراج و
هامناسبتمیالديهجري قمريهفته  هجري شمسیروزهاي 

2013دسامبر 143522صفر    19دي1شنبه            یک
)تعطیل(اربعین حسینی ""23""20"2شنبه              دو

""24""21"3شنبه            سه

السالم والدت حضرت عیسی مسیح علیه""25""22"4شنبه          چهار

""26""23"5شنبه            پنج

""27""24"6جمعه 

)هـ ش1358) (اهللا علیهحمةر(سواد آموزي به فرمان حضرت امام خمینی سالروز تشکیل نهضت""28""25"7شنبه                 

""29""26"8شنبه     یک

روز وقف ـ روز بصیرت و میثاق امت با والیت""30""27"9شنبه             دو

""31""28"10شنبه           سه
ـ شهادت حضرت امام حسن مجتبی ) هـ ق11(اهللا علیه و آله رحلت حضرت رسول اکرم صلی

)تعطیل)(هـ ق50(السالم علیه
میالدي 2014آغاز سال 2014ژانویه    1""29"11شنبه        چهار

)تعطیل) (هـ ق203(السالم شهادت حضرت امام رضا علیه""2""30"12شنبه         پنج

اهللا علیه و آله از مکه به مدینه هجرت حضرت رسول اکرم صلی""3"االول    ربیع1"13جمعه              

""4""2"14شنبه              

""5""3"15شنبه        یک

""6""4"16شنبه          دو

""7""5"17شنبه         سه

""8""6"18شنبه      چهار

)هـ ش1356(قیام خونین مردم قم ""9""7"19شنبه        پنج

""10""8"20جمعه             
ـ  شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر ) هـ ق260(السالم شهادت حضرت امام حسن عسکري علیه

)هـ ش1230(
""11""9"21شنبه             

)هـ ش1357) (اهللا علیهحمةر(تشکیل شوراي انقالب به فرمان حضرت امام خمینی ""12""10"22شنبه       یک

""13""11"23شنبه         دو

""14""12"24شنبه        سه
ـ )  سال قبل از هجرت53(اهللا علیه و آله به روایت اهل سنت رم صلیحضرت رسول اکوالدت 

آغاز هفته وحدت
""15""13"25شنبه     چهار

) هـ ش1357(فرار شاه معدوم ""16""14"26شنبه       پنج

)هـ ش1334(شهادت نواب صفوي، طهماسبی، برادران واحدي و ذوالقدر از فداییان اسالم ""17""15"27جمعه            

""18""16"28شنبه            

""19""17"29شنبه       یک
و روز اخالق و مهرورزي ـ ) سال قبل از هجرت53(حضرت رسول اکرم صلی اهللا علیه و آلهوالدت
ـ روز غزه) تعطیل) (هـ ق83(السالم مؤسس مذهب جعفريحضرت امام جعفر صادق علیهوالدت

""20""18"30شنبه         دو



هجري شمسی1392رسمی سال تقویم
شوراي فرهنگ عمومیمصوب : هامناسبت

شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران :تنظیماستخراج و
هامناسبتمیالديهجري قمريهفته  هجري شمسیروزهاي 

2014ژانویه  143521االول   ربیع19بهمن1شنبه             سه
""22""20"2شنبه           چهار

""23""21"3شنبه            نجپ

""24""22"4جمعه                  

""25""23"5شنبه                  

سالروز حماسه مردم آمل""26""24"6شنبه  یک

""27""25"7شنبه              دو

""28""26"8شنبه             سه

""29""27"9شنبه          هارچ

""30""28"10شنبه           پنج

""31""29"11جمعه                 

"فوریه    1"الثانی  ربیع1"12شنبه         
و آغاز دهه مبارك فجر ) هـ ش1357(به ایران ) اهللا علیهحمةر(بازگشت حضرت امام خمینی 

انقالب اسالمی
""2""2"13شنبه           یک

روز فناوري فضایی""3""3"14شنبه      دو

""4""4"15شنبه            سه

""5""5"16شنبه         چهار

""6""6"17ه          شنبپنج

""7""7"18جمعه               

ـ  روز نیروي هوایی)هـ  ق232(السالم عسکري علیهوالدت حضرت امام حسن""8""8"19شنبه                

""9""9"20شنبه          یک

)هـ ق201(اهللا علیها وفات حضرت معصومه سالم""10""10"21شنبه            دو

)تعطیل) (هـ ش1357(پیروزي انقالب اسالمی ایران و سقوط نظام شاهنشاهی ""11""11"22شنبه          هس

""12""12"23شنبه       چهار

""13""13"24شنبه         پنج

""14""14"25جمعه               

""15""15"26شنبه               

""16""16"27شنبه         یک

""17""17"28شنبه           دو

)هـ ش1356(قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهداي قم ""18""18"29شنبه          سه

""19""19"30شنبه      هارچ



هجري شمسی1392رسمی سال تقویم
شوراي فرهنگ عمومیمصوب : هامناسبت

شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران :تنظیماستخراج و
هامناسبتمیالديهجري قمريروزهاي هفته  هجري شمسی

2014فوریه   143520الثانی  ربیع20اسفند1شنبه            پنج
""21""21"2جمعه                 

""22""22"3شنبه                 

""23""23"4شنبه            یک

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ روز مهندسی ""24""24"5شنبه              دو

""25""25"6شنبه             سه

""26""26"7شنبه          چهار

""27""27"8شنبه       پنج

""28""28"9جمعه                  

"مارس      1""29"10شنبه                  

""2""30"11شنبه            یک

""3"االولی  جمادي1"12شنبه             دو

""4""2"13شنبه           سه

روز احسان و نیکوکاري""5""3"14شنبه        چهار

روز درختکاري""6""4"15شنبه          پنج

و روز پرستار) ق. هـ5(سالم اهللا علیها والدت حضرت زینب ""7""5"16جمعه                

""8""6"17شنبه                

الدین اسدآباديروز بزرگداشت سید جمال""9""7"18شنبه          یک

""10""8"19شنبه        دو

""11""9"20شنبه          سه

""12""10"21شنبه       چهار

""13""11"22شنبه        پنج
مبنی بر تأسیس ) اهللا علیهحمةر(سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی (روز بزرگداشت شهدا 

)هـ ش1358بنیاد شهید انقالب اسالمی ـ 
""14""12"23جمعه              

به روایتی) هـ ق11(اهللا علیها شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم""15""13"24شنبه              

روز بزرگداشت پروین اعتصامی""16""14"25شنبه        یک

""17""15"26ه          شنبدو

""18""16"27شنبه        سه

""19""17"28شنبه      چهار

)تعطیل) (هـ ش1329(روز ملی شدن صنعت نفت ایران ""20""18"29شنبه        پنج



هجري شمسی1392رسمی سال تقویم
شوراي فرهنگ عمومیمصوب : هامناسبت

شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران :تنظیماستخراج و

رویدادهاي مهم و تاریخی که درج آنهادر تقویم بالمانع استجدول ضمیمه
روز جهانی آب )مارس22برابر با (فروردین 2
روز جهانی هواشناسی)مارس23برابر با (فروردین 3

)هـ ش1359(حکومت بعث عراق الهدي به دست قر صدر و خواهر ایشان بنتاهللا سیدمحمدباشهادت آیتفروردین 19
روز زمین پاكاردیبهشت2
)هـ ش1361(المقدس آغاز عملیات بیتاردیبهشت10
روز جهانی ماما)مه5برابر با (اردیبهشت15
روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر)مه8ر با براب(اردیبهشت 18
روز اسناد ملی و میراث مکتوباردیبهشت19
روز ارتباطات و روابط عمومیاردیبهشت27
روز جهانی موزه و میراث فرهنگی)مه18برابر با (اردیبهشت 28

)روز حمایت از خانواده زندانیان(روز نسیم مهر خرداد5
)هـ ش1359(ین دوره مجلس شوراي اسالمی افتتاح اولخرداد7
روز جهانی بدون دخانیات )مه31برابر با (خرداد 10
)هـ ش1342(به دست مأموران ستم شاهی پهلوي ) اهللا علیهحمةر(زندانی شدن حضرت امام خمینی خرداد15
)هـ ش1349(اهللا سعیدي به دست مأموران ستم شاهی پهلوي شهادت آیتخرداد20
روز جهانی صنایع دستی)ژوئن10برابر با (خرداد20
زداییروز جهانی بیابان)ژوئن17برابر با (خرداد27
)هـ ش1373عاشوراي (به دست ایادي آمریکا  السالمعلیهشهادت زائران حرم رضوي خرداد30
)لی فرجهعجل اهللا تعا(روز سربازان گمنام امام زمان )شعبان15برابر با (تیر 3
روز جهانی مبارزه با مواد مخدر)ژوئن26برابر با (تیر 5
روز آزادسازي شهر مهرانتیر10
)هـ ش1349(روز بزرگداشت عالمه امینی تیر12
روز شهرداري و دهیاري تیر 14
روز مالیاتتیر16
)هـ ش1359(کودتاي آمریکایی در پایگاه هوایی شهید نوژه کشف توطئهتیر21
)هـ ش1314(رضاخان به دست حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم تیر21

)هـ ش1362(گشایش نخستین مجلس خبرگان رهبري تیر23
)هـ ش1367(شوراي امنیت از سوي ایران 598اعالم پذیرش قطعنامه تیر27
اهللا سید ابوالقاسم کاشانی روز بزرگداشت آیتتیر30

اي هاي فنی و حرفهروز کارآفرینی و آموزشمرداد6
)شیخ اشراق(الدین سهروردي روز بزرگداشت شیخ شهابمرداد8
روز جهانی شیر مادر )اوت1برابر با (مرداد 10
)هـ ش1288( شهادت آیت اهللا شیخ فضل اهللا نوري مرداد11
)میالدي1945(هزار کشته و مجروح 160انفجار بمب اتمی آمریکا در هیروشیما با بیش از مرداد15
سالروز شهادت امیر سرلشکر خلبان عباس باباییمرداد15
)هـ ش1358(گشایش مجلس خبرگان براي بررسی نهایی قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مرداد28
روز صنعت دفاعیمرداد31
)هـ ش1320(اشغال ایران توسط متفقین و فرار رضاخان شهریور3
)هـ ق92(فتح اندلس به دست مسلمانان )شوال21برابر با (شهریور 7
)هـ ش1362–سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (روز بانکداري اسالمی شهریور10
االنبیا صلی اهللا علیه و آله آجاروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتمشهریور 10
ز صنعت چاپروشهریور11
روز بهورزشهریور12
السالمروز بزرگداشت حضرت صالح بن موسی کاظم علیه)القعدهذي5برابر با (شهریور 20
روز سینماشهریور 21
روز جهانی جهانگردي)سپتامبر27برابر با (مهر 5
روز جهانی دریانوردي)سپتامبر30برابر با (مهر 8
روز جهانی ناشنوایان)امبرسپت30برابر با (مهر 8
روز جهانی سالمندان)اکتبر1برابر با (مهر 9
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شوراي مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران :تنظیماستخراج و
روز جهانی کودك)اکتبر8برابر با (مهر 16
روز جهانی پست )اکتبر9برابر با (مهر 17
استانداردجهانی روز )اکتبر14برابر با (مهر 22
روز جهانی غذا )اکتبر16برابر با (مهر 24
ز پیوند اولیا و مربیانرومهر24
)هـ ش1357(دژخیمان رژیم پهلوي به دست به آتش کشیدن مسجد جامع شهر کرمان سالروز واقعه مهر24
روز صادراتمهر29

)هـ ش1356(آیت اهللا حاج سید مصطفی خمینی هشهادت مظلومانآبان 1
ریزيروز آمار و برنامهآبان1

لروز پدافند غیرعامآبان 8
)هـ ش1343(از ایران به ترکیه ) اهللا علیهحمةر(تبعید حضرت امام خمینی آبان 13
روز کیفیتآبان18
سالروز آزادسازي سوسنگردآبان26
روز جهانی مبارزه با ایدز)دسامبر1برابر با (آذر 10
)هـ ش1300(شهادت میرزا کوچک خان جنگلی آذر11

روز بیمهآذر 13
)به روایتی) (هـ ق57(السالم والدت حضرت امام محمدباقر علیه)صفر3برابر با (ذر آ15
روز جهانی هواپیمایی)دسامبر7برابر با (آذر 16
)هـ ش1370(معرفی عراق به عنوان مسؤول و آغازگر جنگ از سوي سازمان ملل آذر18
روز تجلیل از شهید تندگویان آذر25
و نقل و رانندگانروز حملآذر26
روز ثبت احوالدي3
)هـ ش1353(اهللا حسین غفاري به دست مأموران ستم شاهی پهلوي شهادت آیتدي7

)هـ ش1367(به گورباچف رهبر شوروي سابق ) اهللا علیهحمةر(ابالغ پیام تاریخی حضرت امام خمینی دي13
)هـ ش1314(ان رضاخبه دست اجراي طرح استعماري حذف حجاب دي 17
السالموالدت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه)الثانیربیع4برابر با (بهمن 15
)هـ ش1357) (اهللا علیهحمةر(شکسته شدن حکومت نظامی به فرمان حضرت امام خمینی بهمن 21
)هـ ش1367(خائن کتاب آیات شیطانی هي نویسندمبنی بر ارتداد سلمان رشد) اهللا علیهحمةر(صدور حکم تاریخی حضرت امام خمینی بهمن 25

)هـ ش1299(کودتاي انگلیسی رضاخان اسفند 3
روز امور تربیتی و تربیت اسالمی اسفند8
روز حمایت از حقوق مصرف کنندگاناسفند9

)هـ ش1366(ارتش بعث عراق به دست بمباران شیمیایی حلبچه اسفند 25


