
  1399تعطيالت رسمي سال 
 تاريخ  روز هفته  رديف

 (هجري شمسي)
 تاريخ

  مناسبت  (هجري قمري) 

  آغاز نوروز    فروردين     1  جمعه  1
  عيد نوروز  فروردين     2  شنبه 2

عيد  -  )سال قبل از هجرت 13(مبعث حضرت رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله   1441رجب     27  فروردين     3  شنبه يك  3
  وروزن

  عيد نوروز    فروردين    4 دوشنبه  4
  روز جمهوري اسالمي ايران  فروردين   12  شنبهسه 5
  روز طبيعت    فروردين    13چهارشنبه  6
  )هـ ق 255(اهللا تعالي فرجه  والدت حضرت قائم عجل  1441شعبان     15  فروردين   21  شنبه پنج  7
  هـ ق) 40( السالم هيعل يعلامام حضرت شهادت  1441رمضان  21 ارديبهشت  26  جمعه 8
  دفطريدسعيع  1441شوال    1  خرداد    4  شنبه يك  9
  تعطيل به مناسبت عيد سعيد فطر  1441شوال    2  خرداد   5 دوشنبه  10

    خرداد  14 چهارشنبه  11
 گذار انيانقالب و بن ري) رهبر كبعليه اهللا رحمه( ينيرحلت حضرت امام خم

امام  اهللا تيانتخاب حضرت آ -هـ ش) 1368(  نرايا ياسالم جمهوري
  هـ ش) 1368( اي به رهبري هخامن

  هـ ش) 1342خرداد (  15 نيخون اميق    خرداد  15  شنبه پنج  12
  )هـ ق 148(  السالم هيشهادت حضرت امام جعفر صادق عل 1441شوال  25 خرداد  28چهارشنبه 13
  د سعيد قربانعي  1441ذي الحجه    10  مرداد   10  جمعه  14
  هـ ق) 10عيد سعيد غدير خم ( 1441ذي الحجه    18  مرداد   18  شنبه  15
 تاسوعاي حسيني 1442محرم   9 شهريور  8   شنبه 16

 عاشوراي حسيني  1442محرم     10  شهريور  9   شنبه يك  17

  اربعين حسيني  1442صفر       20  مهر     17  شنبه پنج  18

 حضرت شهادت - هـ ق) 11( آله و عليه صلي اهللا اكرم رسول حضرت رحلت  1442صفر       28  مهر    25  جمعه  19

  هـ ق) 50( مجتبي عليه السالم حسن امام
  هـ ق) 203(عليه السالم  رضا امام حضرت شهادت  1442صفر     آخر  مهر    26  شنبه  20

 امامت آغاز و )هـ ق 260السالم(   عليه سكريع حسن امام حضرت شهادت  1442االول   ربيع   8  آبان  4  شنبه يك  21

   فرجه تعالي اهللا عجل عصر ولي حضرت

  1442االول   ربيع   17  آبان   13  شنبه سه  22
و  هجرت) از قبل سال 53آله ( و عليه صلي اهللا اكرم رسول حضرت والدت

 مؤسس عليه السالم صادق جعفر امام حضرت والدت - و مهرورزي روز اخالق

  هـ ق) 83(فري جع مذهب
  هـ ق) 11(عليها  اهللا سالم زهرا فاطمة حضرت شهادت  1442الثانيه   جمادي 3  دي   28  شنبه يك  23

   شاهنشاهي نظام سقوط و ايران اسالمي انقالب پيروزي    بهمن   22 شنبه چهار 24
  )شهـ  1357(

  )سال قبل از هجرت 23( موالدت حضرت امام علي عليه السال  1442رجب     13  اسفند   7  شنبه پنج 25
  )سال قبل از هجرت 13(مبعث حضرت رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله   1442رجب     27  اسفند   21  شنبه پنج 26
  )شهـ  1329(ايران  روز ملي شدن صنعت نفت    اسفند   29  جمعه 27

  


