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 مناسبت تاریخ

 سٍص جْاًی آب  فشٍسدیي2

 سٍص جْاًی هثاسصُ ػل  فشٍسدیي4

 تِ سٍایتی (ع)ؿْادت حضشت فاعوِ   فشٍسدیي5

 سٍص جوَْسی اػالهی ایشاى  فشٍسدیي12

 سٍص عثیعت  فشٍسدیي13

 (سٍص جْاًی تْذاؿت)سٍص ػالهتی   فشٍسدیي18

  ّفتِ سیـِ کٌی فلج اعفال– ّفتِ تْذاؿت هذاسع –ّفتِ ػالهت   فشٍسدیي24 تا 18

  فشٍسدیي20
 سٍص هلی فٌاٍسی ّؼتِ ای

 (ػالشٍص ؿْادت ػیذ هشتضی آٍیٌی )سٍص ٌّش اًقالب اػالهی 

 سٍص هلی هثاسصُ تا ػشعاى   فشٍسدیي23

 سٍص دًذاًپضؿکی  فشٍسدیي23

 (ع)ؿْادت حضشت فاعوِ   فشٍسدیي25

 سٍص استؾ جوَْسی اػالهی   فشٍسدیي29

 سٍص علَم آصهایـگاّی  فشٍسدیي30

 ّفتِ هـاغل  اسدیثْـت6 – 1

  ػالشٍص اًقالب فشٌّگی–تاػیغ ػپاُ پاػذاساى   اسدیثْـت2

 سٍص صهیي پاک  اسدیثْـت2

 سٍص جْاًی تْذاؿت حشفِ ای ٍ ػالهت ؿغلی  اسدیثْـت8

 سٍص ؿَساّا  اسدیثْـت 9

 سٍص هلی خلیج فاسع  اسدیثْـت10

  اسدیثْـت11
 (سُ) ٍالدت اهام خویٌی– (ع)ٍالدت حضشت فاعوِ

 سٍص جْاًی کاس ٍ کاسگش
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 ؿْادت اػتاد هغْشی ٍ سٍص هعلن  اسدیثْـت12

 سٍص هثاسصُ تا آػن ٍ آلشطی  اسدیثْـت13

 سٍص جْاًی هاها  اسدیثْـت15

 سٍص جْاًی تاالػوی  اسدیثْـت17

  سٍص جْاًی جَاى–سٍص جْاًی صلیة ػشخ   اسدیثْـت18

 (ع)ؿْادت اهام علی الٌقی الْادی  اسدیثْـت24

 سٍص جْاًی خاًَادُ  اسدیثْـت25

 سٍص جْاًی استثاعات ٍ سٍاتظ عوَهی  اسدیثْـت27

 سٍص جْاًی هَصُ ٍ هیشاث فشٌّگی  اسدیثْـت28

 (ع)ٍالدت حضشت اهام هحوذ تقی  اسدیثْـت31

  خشداد 3
  (ع)ٍالدت حضشت اهام علی 

 فتح خشهـْش ٍ سٍص هقاٍهت، ایخاس ٍ پیشٍصی

 ّفتِ هلی تذٍى دخاًیات  خشداد10 – 4

 (ع)ٍفات حضشت صیٌة   خشداد5

 سٍص جْاًی تذٍى دخاًیات  خشداد10

 (سُ)سحلت اهام خویٌی  خشداد14

  خشداد 15
 (ع) ؿْادت اهام هَػی کاظن – خشداد 15قیام خًَیي 

 سٍص جْاًی هحیظ صیؼت

 (ف)هثعج حضشت سػَل اکشم   خشداد17

 ّفتِ استقای آگاّی ضشتِ هغضی  خشداد25 – 19

 ٍ سٍص پاػذاس (ع)ٍالدت اهام حؼیي   خشداد22

 ٍ سٍص جاًثاص (ع)ٍالدت حضشت اتَالفضل   خشداد23

 (ع)ٍالدت حضشت صیي العاتذیي   خشداد24

 ّفتِ ایوٌی غزا  خشداد30 – 24
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 سٍص جْاد کـاٍسصی  خشداد27

 ٍ سٍص جَاى (ع)ٍالدت حضشت علی اکثش  خشداد30

 (سٍص تؼیج اػاتیذ  )ؿْادت دکتش هصغفی چوشاى   خشداد31

  سٍص اصٌاف– (سٍص تثلیغ ٍ اعالع سػاًی دیٌی)تاػیغ ػاصهاى تثلیغات اػالهی   تیش1

 (عج)ٍالدت حضشت قائن   تیش3

 سٍص جْاًی هثاسصُ تا هَاد هخذس  تیش5

 (دکتش تْـتی ٍ یاساًؾ ... ؿْادت آیت ا )سٍص قَُ قضائیِ   تیش7

 سٍص هثاسصُ تا ػالح ّای ؿیویایی ٍ هیکشٍتی  تیش 8

 سٍص صٌعت ٍ هعذى  تیش10

 سٍص هلی هثاسصُ تا تیواسی ّای هـتشک اًؼاى ٍ حیَاى  تیش12

 سٍص قلن  تیش14

 سٍص هالیات  تیش16

 (آغاص ّفتِ جْاًی جوعیت  )سٍص جْاًی جوعیت   تیش20

 سٍص عفاف ٍ حجاب  تیش21

  سٍص جْاًی ّپاتیت–سٍص تْضیؼتی ٍ تاهیي اجتواعی   تیش25

 (ع)ٍفات حضشت خذیجِ   تیش28

 ٍ سٍص اکشام (ع)ٍالدت اهام حؼي هجتثی  هشداد2

 (ع)ضشتت خَسدى حضشت علی   هشداد6

 (ع)ؿْادت حضشت اهام علی   هشداد7

 سٍص اّذای خَى  هشداد9

 سٍص جْاًی ؿیش هادس  هشداد 10

 سٍص جْاًی قذع  هشداد 11

 ّفتِ جْاًی ؿیش هادس ٍ ّفتِ جْاًی پیـگیشی اص حَادث کَدکاى ٍ ّفتِ جْاًی ػشعاى  هشداد19 – 13

 سٍص خثشًگاس  هشداد17
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 عیذ ػعیذ فغش  هشداد 18

 ّفتِ جْاًی اّذای عضَ  هشداد26 – 20

 آغاص تاصگـت آصادگاى تِ هیْي اػالهی  هشداد26

 سٍص جْاًی هؼجذ  هشداد30

 (سٍص پضؿک  )سٍص تضسگذاؿت اتَ علی ػیٌا   ؿْشیَس1

 آغاص ّفتِ دٍلت  ؿْشیَس2

 ّفتِ جْاًی فلج هغضی  ؿْشیَس9 تا 3

 سٍص کاسهٌذ  ؿْشیَس4

 (سٍص داسٍػاص  )سٍص تضسگذاؿت هحوذ تي صکشیای ساصی   ؿْشیَس5

 (سٍص هثاسصُ تا تشٍسیؼن  )ؿْادت هظلَهاًِ ؿْیذاى سجائی ٍ تاٌّش   ؿْشیَس8

  سٍص صٌعت چاج– (ع)ؿْادت حضشت اهام جعفش صادق   ؿْشیَس11

 ّفتِ جْاًی ایذص تشای هذاسع  ؿْشیَس15 تا 11

  ؿْشیَس12
 سٍص تَْسص 

 سٍص هثاسصُ تا اػتعواس اًگلیغ

 سٍص تعاٍى  ؿْشیَس13

 ٍالدت حضشت هعصَهِ ٍ سٍص دختشاى  ؿْشیَس16

  ؿْشیَس ٍ کـتاس جوعی اص هشدم تِ دػت هاهَساى ػتن ؿاّی پْلَی17قیام   ؿْشیَس17

 (ع)ٍالدت اهام سضا   ؿْشیَس26

  سٍص ؿعش ٍ ادب فاسػی–سٍص تضسگذاؿت اػتاد ؿْشیاس   ؿْشیَس27

 آغاص ّفتِ دفاع هقذع  ؿْشیَس31

 سٍص جْاًی جْاًگشدی  هْش5

  سٍص جْاًی ّاسی–سٍص جْاًی قلة   هْش5

 سٍص آتؾ ًـاًی ٍ ایوٌی -  (ع) سٍص صیاستی اهام سضا   هْش7

 سٍص جْاًی ًاؿٌَایاى  هْش 8
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 سٍص جْاًی ػالوٌذاى  هْش9

 سٍص ًیشٍی اًتظاهی  هْش13

  هْش14

 (ع)ؿْادت حضشت اهام هحوذ تقی 

 0سٍص داهپضؿکی 

 

 سٍص جْاًی پؼت  هْش17

 سٍص جْاًی تْذاؿت سٍاى  هْش18

  هْش20
 سٍص ایوٌی دس تشاتش صلضلِ ٍ تالیای عثیعی

 سٍص جْاًی آستشٍص

 (ع)ؿْادت اهام هحوذ تقی  هْش21

 سٍص هلی هثاسصُ تا ػل  هْش22

 سٍص جْاًی ًاتیٌایاى   -  (سٍص ًیایؾ  )سٍص عشفِ   هْش23

  سٍص جْاًی غزا–عیذ ػعیذ قشتاى   هْش24

 ّفتِ تْذاؿت سٍاى  هْش30 تا 24

 سٍص تشتیت تذًی ٍ ٍسصؽ  هْش26

 سٍص هلی ػالهت صًاى  هْش28

 سٍص جْاًی پَکی اػتخَاى  -  (ع)ٍالدت اهام علی الٌقی الْادی   هْش29

 ّفتِ اعالع سػاًی ّپاتیت  آتاى6 هْش تا 30

 سٍص آهاس ٍ تشًاهِ سیضی ا آتاى

 عیذ ػعیذ غذیش خن  آتاى2

  آتاى8
 (ف)سٍص هثاّلِ پیاهثش اػالم 

 ؿْادت هحوذ حؼیي فْویذُ ٍ سٍص ًَجَاى ٍ تؼیج داًؾ آهَصی

 سٍص خاًَادُ ٍ تکشین تاصًـؼتگاى  آتاى9

 تؼخیش الًِ جاػَػی آهشیکا ٍ سٍص داًؾ آهَص  آتاى13
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 سٍص سادیَلَطی  آتاى17

 سٍص هاالسیا  آتاى18

 تاػَعای حؼیٌی  آتاى22

 سٍص جْاًی دیاتت-  عاؿَسای حؼیٌی   آتاى23

 ّفتِ حوایت اص تیواساى کلیَی  اتاى30 تا 23

 سٍص تؼیج هؼتضعفاى  آرس5

  آرس10
 هذسع ٍ سٍص هجلغ...  ؿْادت آیت ا

 سٍص جْاًی هثاسصُ تا ایذص

 سٍص جْاًی هعلَلیي  آرس12

 سٍص صٌعت تیوِ  آرس13

 سٍص ساتغاى تْذاؿت  آرس 14

 سٍص داًـجَ  آرس16

 (ع)ٍالدت حضشت اهام هَػی کاظن  آرس19

 ّفتِ پظٍّؾ  آرس26 تا 19

 سٍص پظٍّؾ  آرس25

 دکتش هفتح ٍ سٍص ٍحذت حَصُ ٍ داًـگاُ... ؿْادت آیت ا  آرس27

 ؿة یلذا  آرس30

 استعیي حؼیٌی  دی2

 سٍص حثت احَال  دی 3

 (ع)ٍالدت حضشت عیؼی هؼیح   دی4

 ػالشٍص تـکیل ًْضت ػَادآهَصی  دی 7

 سٍص تصیشت ٍ هیخاق اهت تا ٍالیت  دی9

 (ف)ٍ سحلت حضشت سػَل اکشم  (ع)ؿْادت اهام حؼي هجتثی   دی 10

 (ع)ؿْادت اهام سضا   دی12
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 (ع)ؿْادت حضشت اهام حؼي عؼکشی  دی20

 آغاص ّفتِ ٍحذت  دی24

  دی29
 (ع)ٍ اهام جعفش صادق (ف)ٍالدت حضشت سػَل اکشم 

 سٍص َّای پاک

 سٍص کوک تِ جزاهیاى  تْوي8

 تاصگـت اهام خویٌی تِ هیْي اػالهی ٍ آغاص دِّ هثاسک فجش  تْوي12

 ّفتِ ػشعاى  تْوي15 تا 8

 سٍص جْاًی ػشعاى  تْوي14

 (ع)ٍالدت حضشت اهام حؼي عؼکشی   تْوي19

 (ع)ٍفات حضشت هعصَهِ   تْوي21

 پیشٍصی اًقالب اػالهی ٍ ػقَط ًظام ػتن ؿاّی  تْوي22

 اٍلیي پٌج ؿٌثِ اػفٌذ سٍص ػالهت هشداى  اػفٌذ1

 سٍص هٌْذػی  اػفٌذ5

 سٍص تْذاؿت هحیظ  اػفٌذ 11

 سٍص احؼاى ٍ ًیکَکاسی  اػفٌذ 14

 سٍص دسختکاسی  اػفٌذ15

 ٍ سٍص پشػتاس (ع)ٍالدت حضشت صیٌة   اػفٌذ16

 سٍص تضسگذاؿت ؿْذا ٍ ػالشٍص تاػیغ تٌیاد ؿْیذ اًقالب اػالهی  اػفٌذ22

 تِ سٍایتی (ع)ؿْادت حضشت فاعوِ صّشا   اػفٌذ24

 سٍص هلی ؿذى صٌعت ًفت  اػفٌذ29

 

 


