مناسبت اهی 1395
بسم اهلل الرحمن الرحیم
مناسبت اهی دی ماه 1395
روزهای هفته

هجری قمری

میالدی

مناسبت ها

هجری شمسی
چهارشنبه  1دی 95

 21ربیع االول 1437

21دسامبر 2016روز میالد خورشید؛ جشن خرم روز،

پنج شنبه  2دی

 22ربیع االول

 22دسامبر

جمعه  3دی

 23ربیع االول

 23دسامبر

شنبه  4دی

 24ربیع االول

 24دسامبر

یکشنبه  5دی

 25ربیع االول

 25دسامبر

دوشنبه  6دی

 26ربیع االول

 26دسامبر

سه شنبه  7دی

 27ربیع االول

 27دسامبر

چهار شنبه  8دی

 28ربیع االول

 28دسامبر

روز ثبت احوال/والدت آیت اهلل شیخ
محمد علی اراکی سال ۱۲۷۳
ورود حضرت معصومه سالم اهلل
علیها(سال 201ق)
میالد حضرت عیسی مسیح علیه السالم
سالروز زمین لرزه ی بم در سال 1382
جشن کریسمس/
سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به
فرمان حضرت امام خمینی (ره) (1358
ش /شهادت آ اهلل حسین غفاری به دست
مأموران ستم شاهی پهلوی (  1353هـ
ش /شهادت آیت اهلل حسین غفاری سال
/۱۳۵۳وفات آیت اهلل سید محمد باقر
موسوی همدانی مترجم المیزان سال
۱۳۷۹

اداره اطالع رسانی روابط عمومی جامعه المصطفی العالمیه

مناسبت اهی 1395
پنج شنبه  9دی

 29ربیع االول

 29دسامبر

جمعه  10دی

 30ربیع االول

30دسامبر2016

شنبه  11دی

 1ربیع الثانی 1438

 31دسامبر

یکشنبه  12دی

 2ربیع الثانی

 1ژانویه 2017

جشن آغاز سال نو میالدی

دوشنبه  13دی

 3ربیع الثانی

 2ژانویه

ابالغ پیام تاریخی حضرت امام خمینی

سه شنبه  14دی

 4ربیع الثانی

 3ژانویه

چهارشنبه  15دی

 5ربیع الثانی

 4ژانویه

پنج شنبه  16دی

 6ربیع الثانی

 5ژانویه

جمعه  17دی

 7ربیع الثانی

 6ژانویه

شنبه  18دی

 8ربیع الثانی

 7ژانویه

یک شنبه  19دی

 9ربیع الثانی

 8ژانویه

قیام خونین مردم قم ( 1356ش)

دوشنبه  20دی

 10ربیع الثانی

 9ژانویه

وفات حضرت معصومه سالم اهلل علیها

سه شنبه  21دی

 11ربیع الثانی

 10ژانویه

چهار شنبه  22دی

 12ربیع الثانی

 11ژانویه

پنج شنبه  23دی

 13ربیع الثانی

 12ژانویه

روز بصیرت و میثاق امت با والیت /روز
وقف  /والدت عالمه حلی سال ۶۲۹ش

(ره) به گورباچف رهبر شوروی سابق (
 1367ه ش)
والدت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه
السالم( 4ربیع الثانی173ق)

اجرای طرح استعماری حذف حجاب به
دست رضاخان (  1314ه ش)
والدت امام حسن عسکری علیه السالم
 ٨ربیع الثانی /

 ۱٠ربیع الثانی سال 210ق  /سالروز
قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه
قاجار(1230ش)
تشکیل شورای انقالب به فرمان حضرت
امام خمینی (ره) (  1357ش)
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جمعه  24دی

 14ربیع الثانی

 13ژانویه

شنبه  25دی

 15ربیع الثانی

 14ژانویه

یک شنبه  26دی

 16ربیع الثانی

 15ژانویه

فرارشاه معدوم (1357ش)

دو شنبه  27دی

 17ربیع الثانی

 16ژانویه

شهادت نواب صفوی ،طهماسبی ،برادران

سه شنبه  28دی

 18ربیع الثانی

 17ژانویه

چهار شنبه  29دی

 19ربیع الثانی

 18ژانویه

پنج شنبه  30دی

 20ربیع الثانی

 19ژانویه

واحدی و ذوالقدر از فداییان اسالم (
 1334ش)

منبعhttp://www.yasinmedia.com/monasebatha :
http://www.time.ir
http://www.sire-olama.ir
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روز غزه

