
 اریخت
  خورشیدی

  مناسبت ھای جھانی  فروردین مناسبت ھای ملی  تاریخ میالدی

  مارس ٢٠  ١/١

آغاز تعطیالت سال جدید و بزرگداشت سنت ھای کھن 

ایرانی و اسالمی در ابعاد مختلف انسانی از جمله رعایت 

  ...حق تفریح و استراحت، صله ارحام، نظافت محیط و 

 روز بین المللی نوروز -

  کودکروز جھانی تئاتر  -

  مارس ٢١  ٢/١
تأمل (شمسی  ١٣۴٢سالگرد تھاجم به فیضیه قم در سال 

  )در حیطه استبداد و نقض حقوق بشر
  روز بین المللی رفع تبعیض نژادی

  روز بین المللی آب و امنیت غذایی  -  مارس ٢٢  ٣/١

  -  مارس ٢٣  ١/۴

  روز جھانی ھواشناسی   -

روز بین المللی یادآوری قربانیان بردگی    -

و تجارت برده و یادآوری رشادت ھا، 

مبارزه با مقاومت ھا و زنده ماندگان 

  بردگی

  ل سمرض روز جھانی   -  مارس ٢۴  ١/۵

  -  روز پرستار  مارس ٢٨  ٩/١

  -  روز جمھوری اسالمی  مارس ٣١  ١٢/١

  -  روز طبیعت  آوریل ١  ١٣/١

  کتاب کودک روز جھانی  -  آوریل ٢  ١/١۴

  -  آوریل ۴  ١/١۶
سازی از خطرات مین  روز بین المللی آگاه

  و مقابله با مشکل مین

  روز کودک فلسطینی  -  آوریل ۵  ١٧/١

  روز جھانی سالمت  روز سالمتی و آغاز ھفته سالمت در ایران  آوریل ٧  ١٩/١

  -  روز ملی فناوری صلح آمیز ھسته ای  آوریل ٨  ٢٠/١

  آوریل ٩  ٢١/١
ترور امیر سپھبد صیاد شیرازی توسط تروریست ھا سالگرد 

  )تأمل در حیطه رعایت حقوق بشر و مقابله با تروریسم(
-  

  آوریل ١٣  ١/٢۵
مناسبت شایسته برای تأمل (روز بزرگداشت عطار نیشابوری 

  )در حیطه عرفان و ادبیات و حقوق بشر
-  

  آوریل ١٧  ٢٩/١
و نقش  حقوق انسانی(روز ارتش جمھوری اسالمی ایران 

  )نیروھای مسلح
  روز جھانی ھموفیلی

  -  روز آزمایشگاھیان و بزرگداشت حکیم جرجانی  آوریل ١٨  ٣٠/١

  

   



 اریخت
  خورشیدی

  مناسبت ھای جھانی  اردیبھشت مناسبت ھای ملی  تاریخ میالدی

  آوریل ٢٠  ١/٢
تأمل در حیطه فرھنگ و ادب ایرانی و (روز بزرگداشت سعدی 

  )حقوق بشر
-  

  آوریل ٢١  ٢/٢

ـ سالروز اعالم  و آغاز ھفته ای به ھمین نام روز زمین پاک

تأمل در حیطه ( ١٣۵٩انقالب فرھنگی در ایران در سال 

  )بررسی تأثیرات انقالب فرھنگی از زاویه حقوق انسانی
-  

  روز جھانی کتاب و حق مؤلف  -  آوریل ٢٣  ٢/۴

  -  سالروز شکست تجاوز نظامی آمریکا به ایران در طبس  آوریل ٢۴  ٢/۵

  روز جھانی ماالریا  -  آوریل ٢۵  ٢/۶

  -  روز شوراھا  آوریل ٢٨  ٩/٢

  -  روز ملی خلیج فارس  آوریل ٢٩  ١٠/٢

  روز جھانی کار و کارگر  روز معلم  می ١  ١٢/٢

  روز جھانی آزادی مطبوعات  -  می ٣  ٢/١۴

  روز جھانی ماما  -  می ۵  ٢/١۶

  می ۶  ١٧/٢
تأمل در حیطه اھمیت اسناد ملی در مقوله (روز اسناد ملی 

  -  )حق بر میراث فرھنگی

  روز جھانی صلیب سرخ و ھالل احمر  -  می ٨  ١٩/٢

  روز بین  المللی پرستاران  روز ملی زن  می ١٢  ٢٣/٢

  می ١٣  ٢/٢۴

سالروز لغو امتیاز تنباکو به فتوای میرزای شیرازی در سال 

تأمل در حیطه نقش علمای دینی در مقابله (شمسی  ١٢٧٠

  )با استعمار و استبداد

-  

  می ١۴  ٢/٢۵
تأمل در حیطه فرھنگ و ادبیات (فردوسی روز بزرگداشت 

  )ایرانی و حقوق بشر
-  

  روز بین المللی خانواده ھا  -  می ١۵  ٢/٢۶

  -  روز ارتباطات و روابط عمومی  می ١۶  ٢٧/٢

  می ١٧  ٢٨/٢
تأمل در حیطه فرھنگ و ادبیات ایرانی و (روز بزرگداشت خیام 

  )حقوق بشر

روز بین المللی ارتباطات و روز جھانی 

  مخابرات

  روز جھانی موزه و میراث فرھنگی  -  می ١٨  ٢٩/٢

 

   



 اریخت
  خورشیدی

  مناسبت ھای جھانی  خرداد مناسبت ھای ملی  تاریخ میالدی

  می ٢١  ١/٣

  روز بھره وری و بھینه سازی مصرف

تأمل در حیطه فلسفه و حقوق (روز بزرگداشت مالصدرا  -
 )بشر

  

 روز بین المللی تنوع زیستی -
روز بین المللی تنوع فرھنگی برای  -

  گفتمان و توسعه

  -  ایثار و پیروزیروز مقاومت،  -  می ٢٣  ٣/٣

  -  می ٢۵  ٣/۵
آغاز ھفته ھمبستگی با مردم سرزمینھای 

  غیرمستقل

  روز بین المللی حافظان صلح ملل متحد  -  می ٢٩  ٩/٣

  روز جھانی بدون دخانیات  -  می ٣١  ١١/٣

  ژوئن ۴  ٣/١۵
تأمل در حیطه عدالت و حقوق ( )ع(روز تولد حضرت علی -

 ))ع(بشر در پرتو اندیشه امام علی
  خرداد ملت ایران علیه نظام استبدادی ١۵قیام  -

روز بین المللی کودکان بی گناه قربانی 
  تجاوز و تعرض

  روز جھانی محیط زیست  -  ژوئن ۵  ٣/١۶

  -  ژوئن ٨  ١٩/٣
روز سالگرد تصویب پروتکل ھای الحاقی به 

  ١٩٧٧کنوانسیون ھای ژنو در سال 

  روز جھانی صنایع دستی  -  ژوئن ١٠  ٢١/٣

  روز جھانی علیه کار کودک  -  ژوئن ١٢  ٢٣/٣

  روز جھانی اھدای خون  )تأمل در حیطه طبیعت و حقوق بشر(روز گل و گیاه   ژوئن ١۴  ٣/٢۵

  ژوئن ١۶  ٢٧/٣
تأمل در حیطه ابعاد حقوق بشری (کشاورزی  دروز جھا

  )کشاورزی
  

  -  ژوئن ١٧  ٢٨/٣
روز جھانی مبارزه با گسترش کویر و 

  )بیابان زدایی(خشکسالی 

  ژوئن ١٨  ٢٩/٣
تأمل در حیطه نقش مبعث در ( )ص( روز مبعث حضرت محمد

  -  )ارتقای حقوق انسان ھا

  ژوئن ١٩  ٣٠/٣
تأمل در حیطه ( ١٣٧٣در سال  )ع(انفجار در حرم امام رضا 

  -  )اقدامات تروریستی و اماکن مقدس

  روز بین المللی پناھندگان   -  ژوئن ٢٠  ٣١/٣

 

   



 اریخت
  خورشیدی

  مناسبت ھای جھانی  تیر مناسبت ھای ملی  تاریخ میالدی

  ژوئن ٢١  ۴/١

 موردتأمل در (روز تبلیغ و اطالع رسانی دینی ـ روز اصناف 

جایگاه حقوق بشر در فعالیت ھای تبلیغی دینی و نقش 

  )اصناف در پیشبرد حقوق بشر

  روز جھانی موسیقی 

  روز بین المللی المپیک  -  ژوئن ٢٣  ۴/٣

  ژوئن ٢۴  ۴/۴
تأمل در حیطه ھای رعایت حقوق انسانی (روز جانباز 

  )جانبازان و ایثارگران
-  

  -  ژوئن ٢۶  ۶/۴

روز بین المللی مبارزه با استفاده و قاچاق 

مواد مخدر و روز بین المللی حمایت از 

  قربانیان شکنجه

  -  )شھادت دکتر بھشتی و یاران ایشان(روز قوه قضاییه   ژوئن ٢٧  ۴/٧

٣/۴-٨/۴  
 ٢٨تا ٢٣

  ژوئن

ارزیابی مبانی نظری و وضعیت (ھفته قوه قضاییه در ایران 

  )عملی دادرسی منصفانه و حقوق بشر
-  

  -  روز مبارزه با سالح ھای شیمیایی و میکروبی  ژوئن ٢٨  ۴/٨

  -  روز صنعت و معدن  ژوئن ٣٠  ۴/١٠

  -  روز ملی جوان  جوالی ١  ۴/١١

  جوالی ٢  ۴/١٢

سقوط ھواپیمای مسافربری ایرباس توسط آمریکا در سال 

تأمل در اقدامات آمریکا در نقض حقوق بشر در (ش  ھ ١٣۶٧

  )سراسر جھان

  روز جھانی روزنامه نگاران ورزشی

  -  روز مبارزه با بیماری ھای قابل انتقال بین انسان و حیوان  جوالی ٣  ۴/١٣

  -  روز قلم  جوالی ۴  ١۴/۴

  -  مستضعفین روز  جوالی ۵  ١۵/۴

  -  روز مالیات  جوالی ۶  ١۶/۴

    جوالی ٧  ۴/١٧
اولین شنبه (روز بین المللی تعاونی ھا 

  )ماه جوالی

  روز جھانی جمعیت  روز عفاف و حجاب  جوالی ١١  ۴/٢١

  -  روز بھزیستی و تأمین اجتماعی  جوالی ١۵  ٢۵/۴

  جوالی ١٧  ۴/٢٧

شورای امنیت از سوی ایران  ۵٩٨روز اعالم پذیرش قطعنامه 

تأمل در حیطه بررسی حقوق ملت (ش  ھ ١٣۶٧در سال 

  )۵٩٨ایران پس از پذیرش قطعنامه 

  روز جھانی عدالت بین المللی

 

   



 اریخت
  خورشیدی

  مناسبت ھای جھانی  مرداد مناسبت ھای ملی  تاریخ میالدی

  -   روز اھدای خون  جوالی ٣٠  ۵/٩

  -  آگوست اول  ۵/١١
روز جھانی شیر مادر و آغاز ھفته جھانی  

  تغذیه با شیر مادر

  آگوست ۴  ١۴/۵

روز اکرام، روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی، سالروز 

و تقسیم  ١٩٠٧سالروز قرارداد ننگین صدور فرمان شروطیت، 

  شمسی ١٢٨۵ایران در 

 -  

  -  آگوست ۵  ١۵/۵
سالروز بمباران اتمی ھیروشیما توسط  

  آمریکا

  -   روز خبرنگار  آگوست ٧  ۵/١٧

  روز بین المللی مردم بومی جھان   -  آگوست ٩  ۵/١٩

  -  آگوست ١٢  ۵/٢٢

سالگرد تصویب پیمان نامه ھای چھارگانه  -
ژنو و تحکیم حقوق بشردوستانه بین 

 المللی
  روز بین المللی جوانان  - 

  -  روز مقاومت اسالمی  آگوست ١٣  ۵/٢٣

  آگوست ١۶  ٢۶/۵
تأمل در حیطه (آغاز بازگشت آزادگان جنگ تحمیلی به میھن 

  )حقوق آزادگان
-  

  -  )ملت فلسطینحمایت از (روز قدس   آگوست ١٧  ۵/٢٧

  آگوست ١٨  ۵/٢٨

 ١٣٢٢کودتای آمریکا در ایران برای بازگرداندن شاه در سال 

تأمل در نقش ضد حقوق بشری دولتمردان آمریکایی در تاریخ (

  )ایران

-  

  بشردوستانه) امدادرسانی(روز جھانی    -  آگوست ١٩  ۵/٢٩

   -  آگوست ٢١  ۵/٣١

روز جھانی مسجد برابر تصویب سازمان 
اسالمی، سالگرد به آتش کنفرانس 

کشیدن مسجد االقصی توسط صھیونیست 
  ١٩۶٩ھا در سال 

 

   



 اریخت
  خورشیدی

  مناسبت ھای جھانی  شھریور مناسبت ھای ملی  تاریخ میالدی

  -   روز پزشک  آگوست ٢٢  ۶/١

  آگوست ٢٣  ۶/٢
تأمل در حیطه مدیریت اجرایی و حقوق (آغاز ھفته دولت 

  )بشر
  روز بین المللی یادبود الغاء تجارت برده 

  -   روز کارمند  آگوست ٢۵  ۴/۶

  -   روز داروسازی  آگوست ٢۶  ۵/۶

  -   )شھادت رجایی و باھنر(روز مبارزه با تروریسم   آگوست ٢٩  ۶/٨

  روز بین المللی مقابله با ناپدیدشدگی   -  آگوست ٣٠  ۶/٩

  -   )عملیات بانکی بدون ربا(روز بانکداری اسالمی   آگوست ٣١  ۶/١٠

  سپتامبر ٢  ۶/١٢
  روز بھورز -
سالروز شھادت رئیسعلی (روز مبارزه با استعمار انگلیس  -

  )دلواری

 -  

  -   روز تعاون  سپتامبر ٣  ۶/١٣

  سپتامبر ٧  ۶/١٧
مردم ایران علیه نظام استبدادی  ۵٧شھریور سال  ١٧قیام 

  )تأمل در حیطه مبارزات ضد استبدادی(
 -  

  روز بین المللی سوادآموزی   -  سپتامبر ٨  ۶/١٨

  سپتامبر١٠  ۶/٢٠
تأمل (اقدام تروریستی علیه آیت اهللا مدنی و شھادت ایشان 

  )مبارزه با تروریسم و رعایت حقوق بشردر حیطه 
  روز جھانی مبارزه با خودکشی - 

  سپتامبر١١  ۶/٢١
تأمل در حیطه ظرفیت ھای سینما برای پیشبرد (روز سینما 

  )حقوق بشر
  سپتامبر ١١سالگرد حادثه تروریستی  

  روز بین المللی دموکراسی   -  سپتامبر١۵  ٢۵/۶

  الیه ازونروز بین المللی حفظ    -  سپتامبر١۶  ٢۶/۶

 ١٧و  ١۶  ٢۶/۶- ٢٧
  سپتامبر

-  

کشتار دسته جمعی بیش از سه ھزار نفر  

در صبرا و شتیال توسط اسرائیل در سال 

١٩٨٢  

  سپتامبر١٧  ۶/٢٧
تأملی در ظرفیت ھای شعر و ادبیات (روز شعر و ادب فارسی 

  )حقوق بشر
 -  

  -   روز ملی دختران  سپتامبر١٨  ۶/٢٨

  سپتامبر٢١  ۶/٣١
شروع ھفته دفاع ھشت ساله ملت (تحمیلی آغاز جنگ 

  )ایران و تأمل در ابعاد حقوق بشری آن
  روز بین المللی صلح 

 

   



 اریخت
  خورشیدی

  مناسبت ھای جھانی  مھر مناسبت ھای ملی  تاریخ میالدی

۵/٧  

  سپتامبر٢۶

  ش ھ ١٣۶٠پیروزی ملت ایران در شکستن حصر آبادان ـ 

تامل در نقش ھمبسنگی ملی ودفاع در مقابل تجاوز (

  )خارجی

 -  

۶/٧  
  روز جھانی جھانگردی   -  سپتامبر٢٧

٧/٧  
  -   روز آتش نشانی و ایمنی  سپتامبر٢٨

٨/٧  
  سپتامبر٢٩

تأمل در ابعاد حقوق بشری اندیشه و (روز بزرگداشت مولوی 

  )آثار موالنا
 -  

٩/٧  
  روز جھانی ناشنوایان   -  سپتامبر٣٠

١٠/٧  

  اول اکتبر
 روز سالمندان در تقویم ملی ایران -
روز ھمبستگی و ھمدردی با کودکان و نوجوانان  -

  فلسطینی

روز جھانی اسکان بشری، روز جھانی  
  )اولین دوشنبه اکتبر( کشاورزی

١١/٧  
  روز بین المللی عدم خشونت   -  اکتبر ٢

١٣/٧  
  آغاز ھفته جھانی فضا   روز نیروی انتظامی  اکتبر ۴

١۴/٧  
  روز جھانی آموزگاران   روزدامپزشکی  اکتبر ۵

١۶/٧  
  روز بین المللی افراد سالمند   -  اکتبر ٧

١٧/٧  
  -   روز کودک در تقویم ایران  اکتبر ٨

١٨/٧  
  روز جھانی پست   -  اکتبر ٩

١٩/٧  
  -  اکتبر ١٠

 روز جھانی سالمت روان - 
روز بین المللی کاھش مصائب طبیعی  - 

  )دومین چھارشنبه اکتبر(
٢٠/٧  

  اکتبر ١١
  روز بزرگداشت حافظ -
  روز ملی کاھش اثرات بالیای طبیعی -
  روز اسکان معلوالن و سالمندان -

 -  

٢٣/٧  
  روز جھانی استاندارد    -  اکتبر ١۴

٢۴/٧  
  نابینایانروز جھانی    روز پیوند اولیا و مربیان  اکتبر ١۵

٢۵/٧  
  روز بین المللی غذا    -  اکتبر ١۶

٢۶/٧  
  اکتبر ١٧

 روز تربیت بدنی -
  روز ازدواج و خانواده -

  روز بین المللی ریشه کنی فقر 

٢٩/٧  
  -   روز صادرات  اکتبر ٢٠

 

  



 اریخت
  خورشیدی

  مناسبت ھای جھانی  آبان مناسبت ھای ملی  تاریخ میالدی

آمار در تالش ھای نقش بررسی (روز آمار و برنامه ریزی  -  اکتبر ٢٢  ١/٨
  )حقوق بشری

سالگرد شھادت جمعی از زائران خانه خدا در ششم  -
  شمسی در مکه ١٣۶۶ذیحجه سال 

 -  

 روز ملل متحد -  -  اکتبر ٢۴  ٣/٨
 مربوط به توسعهروز جھانی اطالعات  -
  آغاز ھفته خلع سالح -

  روز نیایش -  اکتبر ٢۵  ٨/۴
اعتراض و افشاگری بنیانگذار انقالب اسالمی علیه  -

  پذیرش کاپیتوالسیون در ایران

 -  

روز جھانی میراث سمعی و بصری بشریت    -  اکتبر ٢٧  ٨/۶
  )یونسکو(

  روز بین المللی اینترنت   روز نوجوان  اکتبر ٢٩  ٨/٨

شھادت آیت اهللا قاضی طباطبایی، اولین شھید محراب توسط   اکتبر ٣١  ١٠/٨

تأمل در حیطه مبارزه با تروریسم و پیشبرد (تروریست ھا 

  )حقوق بشر

 -  

  روز ملی مبارزه با استکبار جھانی  -  نوامبر ٣  ١٣/٨
  روز دانش آموز -

 -  

  -   روز فرھنگ عمومی  نوامبر ۴  ٨/١۴

سوء استفاده  روز بین المللی پیشگیری از    -  نوامبر ۶  ٨/١۶
از محیط زیست در جنگ و درگیری ھای 

  مسلحانه
  -   روز ملی کیفیت  نوامبر ٨  ١٨/٨

روز جھانی علم در خدمت صلح و توسعه    روز خانواده و تکریم بازنشستگان  نوامبر ١٠  ٢٠/٨
  )یونسکو(

  روز جھانی دیابت   روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار  نوامبر ١۴  ٨/٢۴

یونسکو مصوب روز جھانی فلسفه    -  نوامبر ١۵  ٨/٢۵
  )سومین پنجشنبه نوامبر(

  رواداری/ روز بین المللی بردباری    -  نوامبر ١۶  ٨/٢۶

روز بین المللی خاطره قربانیان قاچاق    -  نوامبر ١٨  ٢٨/٨
  )سومین یکشنبه نوامبر(

 ۵٠در بیش از (روز بین المللی مردان    -  نوامبر ١٩  ٢٩/٨
  )کشور جھان

 روز جھانی کودک -  -  نوامبر ٢٠  ٣٠/٨
  روز صنعتی کردن آفریقا -

 

  



 اریخت
  خورشیدی

  مناسبت ھای جھانی  آذر مناسبت ھای ملی  تاریخ میالدی

    نوامبر ٢١  ١/٩
تأملی در حیطه نقش (روز جھانی تلویزیون  

  )تلویزیون در ارتباط با حقوق بشر

  نوامبر ٢۴  ٩/۴
قیام در مقابل حقوقی تأمل در ابعاد (تاسوعای حسینی 

  )ظلم
 -  

  نوامبر ٢۵  ٩/۵

قیام در مقابل حقوقی تأمل در ابعاد (عاشورای حسینی  -

  )ظلم

  روز بسیج مستضعفین -

  روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان 

  -   روز تجلیل از اسراء و مفقودان  نوامبر ٢۶  ٩/۶

  -  نوامبر ٢٩  ٩/٩
روز بین المللی ھمبستگی با مردم  

  فلسطین

  -   روز مجلس  نوامبر ٣٠  ١٠/٩

  جھانی مبارزه با ایدزروز    -  دسامبر ١  ١١/٩

  دسامبر ٢  ١٢/٩
سالگرد تصویب قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران در 

  ١٣۵٨سال 
  روز بین المللی لغو برده داری 

  روز بیمه  دسامبر ٣  ١٣/٩
روز بین المللی افراد دارای معلولیت  

  )توانخواھان(

  -  دسامبر ۵  ٩/١۵
روز بین المللی داوطلبان برای توسعه  

  اجتماعیاقتصادی و 

  -   روز دانشجو  دسامبر ۶  ٩/١۶

  روز جھانی کودک و تلویزیون    -  دسامبر ٧  ١٧/٩

  دسامبر ٨  ١٨/٩
معرفی عراق به عنوان مسئول و آغازگر جنگ از سوی 

  )١٣٧٠(سازمان ملل 
 -  

تامل در (١٣۶٣تشکیل شورای عالی انقالب فرھنگی در سال   دسامبر ٩  ١٩/٩
  )حقوق فرھنگی ملتمورد نقش این نھاد در قبال 

  روز بین المللی ضد فساد 

  دسامبر١٠  ٢٠/٩
تأمل در حیطه (سالگرد ترور آیت اهللا دستغیب در محراب 

  )حقوق بشر و مبارزه با تروریسم
  روز جھانی حقوق بشر 

  -   روز پژوھش  دسامبر١۵  ٩/٢۵

  -   روز وحدت حوزه و دانشگاه  دسامبر١٧  ٢٧/٩

  مھاجرانروز بین المللی    -  دسامبر١٨  ٢٨/٩

  روز بین المللی ھمبستگی بشر   -  دسامبر٢٠  ٣٠/٩

 

  



 اریخت
  خورشیدی

  مناسبت ھای جھانی  دی مناسبت ھای ملی  تاریخ میالدی

  )ع(میالد حضرت عیسی مسیح    -  دسامبر٢۵  ١٠/۵

  دسامبر٢٧  ٧/١٠
سالروز تشکیل نھضت سوادآموزی به فرمان بنیانگذار انقالب 

تأمل در حیطه مبارزه با بی سوادی (ش  ھ ١٣۵٨اسالمی ـ 
  )در جھت پیشبرد حقوق بشر

 -  

  روز بین الملی تنوع زیست شناختی   روز بصیرت ومیثاق امت با والیت -  دسامبر٢٩  ٩/١٠

  ژانویه ٨  ١٩/١٠
تأمل در تاریخ (ش  ھ ١٣۵۶قیام خونین مردم قم در سال 

  )مبارزات ضد استبدادی ملت ایران
 -  

  ژانویه ٩  ٢٠/١٠
شمسی  ١٣٢٠شھادت میرزاتقی خان امیرکبیر در سال 

  )توسعه ایرانشناخت پیشگامان پیشرفت و (
 -  

  ژانویه ١٠  ٢١/١٠
جایگاه و ظرفیت ھای وقف برای پیشبرد حقوق (روز وقف 

  )بشر
 -  

  ژانویه ١۵  ١٠/٢۶
تأمل در سرنوشت (ش  ھ ١٣۵٧فرار شاه معدوم در سال 

  )دیکتاتورھا
 -  

     روز غزه  ژانویه ١٨  ٢٩/١٠

 

   



 اریخت
  خورشیدی

  مناسبت ھای جھانی  بھمن مناسبت ھای ملی  تاریخ میالدی

  ژانویه ٢۴  ١١/۵
به روایت اھل سنت و آغاز ھفته ) ص(میالد حضرت محمد 

  وحدت شیعه و سنی
 -  

  -  ژانویه ٢٧  ٨/١١

اقدام سازمان ملل برای تعیین این روز  -
جھت بزرگداشت خاطره قربانیان 

 ھولوکاست
آخرین (جذامیان روز جھانی کمک به  -

  )یکشنبه ژانویه

  روز اخالق و مھرورزی  ژانویه ٢٩  ١٠/١١
سالگرد ترور مھاتما گاندی رھبر صلح طلب  

  ھند

  ژانویه ٣١  ١٢/١١
بازگشت بنیانگذار انقالب اسالمی از تبعید خارج به ایران و 

  شروع دھه پیروزی انقالب اسالمی
 -  

  -   )انسانی و حوزه ھوافضاحقوق (روز فناوری فضایی   فوریه ٢  ١١/١۴

  -  فوریه ۴  ١١/١۶
کمک انسانی به (روز جھانی سرطان  

  )بیماران سرطانی

  -   ١٣۵٧در سال  پیروزی انقالب اسالمی مردم ایران  فوریه ١٠  ٢٢/١١

  فوریه ١٧  ٢٩/١١

سالگرد قیام مردم تبریز به مناسبت چھلمین روز شھادت  -
تأمل در (ھجری شمسی  ١٣۵۶شھدای قم در سال 

  )حیطه مبارزات ضد استبدادی ملت ایران
  روز عشق و مھرورزی در فرھنگ کھن ایرانی -

 -  

 

 

  



 اریخت
  خورشیدی

  مناسبت ھای جھانی  اسفند مناسبت ھای ملی  تاریخ میالدی

  روز جھانی عدالت اجتماعی  -  فوریه ٢٠  ٢/١٢

  روز بین المللی زبان مادری  )اولین پنجشنبه اسفند( روز ملي سالمت مردان  فوریه ٢١  ٣/١٢

  فوریه ٢٣  ١٢/۵
 )نقش مھندسان در پیشبرد حقوق بشر(روز مھندسی  -

  مردان روز ملی سالمت -
-  

  -  روز احسان و نیکوکاری  مارچ ۴  ١٢/١۴

  -  روز درختکاری و آغاز ھفته منابع طبیعی  مارچ ۵  ١٢/١۵

  -  مارچ ٨  ١٨/١٢
روز ملل متحد برای حقوق زنان و صلح بین 

  المللی

  -  روز بزرگداشت شھدا  مارچ ١٢  ٢٢/١٢

  -  شمسی ١٣۶۶سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه در سال   مارچ ١۵  ١٢/٢۵

  -  ھجری شمسی ١٣٢٩روز ملی شدن صنعت نفت در سال   مارچ ١٩  ٢٩/١٢

 


