
 1400لیست مناسب های سال 
 فروردینمناسبت های 

 ،[ March 21] جشن نوروز / جشن سال نو، روز جهانی شعر  :فروردین ۱

 ،[ March 22] عیدنوروز، روز جهانی آب : فروردین ۲

 ۱۹۷۴ سال اقتصاد نوبل جایزهو فیلسوف سیاسی، برنده  قتصاددان هایک فون آوگوست عیدنوروز، درگذشت فریدریش : فروردین ۳

[23 March ]، 

دانشمند هلندی، برنده  دبای ، زادروز پیتر[ March 24] عیدنوروز، درگذشت اسماعیل ادیب خوانساری موسیقیدان ایرانی :فروردین ۴

 ،[ March 24] میالدی ۱۹۳۶ سال شیمی نوبل جایزه

 شعبان[، ۱۱والدت علی اکبر علیه السالم و روز جوان ] :فروردین ۵

کارآفرین و مبتکر آمریکایی،  پیج بزرگ تاریخ، زادروز لری اَبَراِنسان زرتشت، آشو روز امید، روز شادباش نویسی، زادروز :فروردین ۶
 26] مانیآلدان برجسته بتهوون موسیقی فان ، درگذشت لودویگ[ March 26] اجرایی گوگل مدیر عامل بنیانگذار شرکت گوگل

March ]، 

 ،[ March 27] تئاترروز جهانی  :فروردین ۷

 ،[ March 28] نویس، ناشر، منتقد و فمینیست انگلیسینویس، مقالهوولف، رمان درگذشت ویرجینیا :فروردین ۸

 شعبان[، ۱۵والدت حضرت قائم عجل اهلل تعالی فرجه و جشن نیمه شعبان ] :فروردین ۹

 ،[ March 30] ۱۹۳۱ سال شیمی نوبل جایزهبرنده  شیمیدان آلمانی، برژیوس آبانگاه، درگذشت فریدریش جشن :فروردین ۱۰

 ،[ March 31] .رسمی گشایش یافت بطور برج ایفل در پاریس :فروردین ۱۱

 روز جمهوری اسالمی، :فروردین ۱۲

، روز [ April 2] ساز ایرانی، روز جهانی کتاب کودکاکبر صنعتی نقاش و مجسمهعلی درگذشت جشن سیزده به در، :فروردین ۱۳

 ،[ April 2] اوتیسم بیماریرسانی درباره نی اطالعجها

دان بزرگ موسیقی برامس یوهانس درگذشت ایرانی، سرشناسزادروز ابوالحسن صبا موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده  :فروردین ۱۴

 ،[ April 3] آلمانی

شیمیدان آلمانی،  اوستوالد درگذشت ویلهلم، [ April 4] درگذشت پروین اعتصامی، گشایش رسمی مرکز تجارت جهانی :فروردین ۱۵

 ،[ April 4] ۱۹۰۹برنده جایزه نوبل شیمی سال 

فیزیکدان  اشتورمر هورست لودویگ زاد روز آهنگساز ایتالیایی، آلبینونی توماسو سروشگان، درگذشت سروش روز، جشن :فروردین ۱۷

فیزیکدان و متخصّص علم ژنتیک آمریکایی، جیمز واتسون، زیست زاد روز ،[ April 6] ۱۹۹۸ سال فیزیک نوبل جایزهآلمانی، برنده 

 ،[ April 6] ۱۹۶۲ سال پزشکی و فیزیولوژی نوبل جایزهبرنده 

 ،[ April 7] روز جهانی بهداشت :فروردین ۱۸

کار و سرامیک گراورساز فروردینگان، درگذشت پابلو پیکاسو نقاش، شاعر، طراح صحنه، پیکرتراش، فروردین روز، جشن :فروردین ۱۹

 نوبل جایزهشاعر نمادگرای سوئدی، برنده  کارلفلدت آکسل اریک ، درگذشت[ April 8] اسپانیایی، از بنیانگذاران سبک کوبیسم

 ،[ April 8] ۱۹۳۱ سال ادبیات

 ،[ April ۹ادیب، پزشک و نویسنده بزرگ رنسانس فرانسه ] رابله درگذشت فرانسوا :فروردین ۲۰

، زادروز جوزف [ April 10] شت جبران خلیل جبران نویسنده سرشناس لبنان و آمریکا، خالق اثر مشهور پیامبردرگذ :فروردین ۲۱

 ،[ April 10] نگار معروف آمریکایی و بنیانگذار جایزه ادبی پولیتزرپولیتزر روزنامه

 ،[ April 11] نقاش فرانسوی گویارد البلی زادروز آدالید :فروردین ۲۲

، درگذشت [ April 12] ۱۹۶۹اقتصاددان، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال  تینبرگن یان روز دندانپزشک، زادروز :فروردین ۲۳

 ،[ April 12] ۱۹۵۸دان روسی، برنده جایزه نوبل فیزیک سال تام فیزیکدان و ریاضی یوگنیویچ ایگور



 ،[ April 13] ایتهفیزیکدان آمریکایی، از پیشگامان فیزیک هس ویلر جان درگذشت :فروردین ۲۴

 April 14] .در حوالی کانادا غرق شد خدمه مسافر و ۲۲۰۰روز بزرگداشت عطار نیشابوری، کشتی مسافربر تایتانیک با  :فروردین ۲۵

 ،[ April 14] ، درگذشت جرج فردریک هندل آهنگساز آلمانی[

، درگذشت [ April 15] معمار نامدار ایتالیاییساز و لئوناردو داوینچی دانشمند، نقاش، مجسمه زاد روز :فروردین ۲۶
 ،[ April 15] نویسنده و دانشمند روسی لومونسف میخاییل

، [ April 16] اسکار جایزه برنده هالیوود،زادروز چارلی چاپلین کمدین مشهور، کارگردان و آهنگساز برجسته  :فروردین ۲۷

 ،[ April 16] نوبل ادبیات جایزهنویسنده ژاپنی، برنده  کاواباتا یاسوناری درگذشت

 نگار، سیاستمدار و دیپلمات دوران انقالب استقالل آمریکادرگذشت بنجامین فرانکلین، دانشمند، نویسنده، ناشر، روزنامه :فروردین ۲۸

[17 April ]از دانمارک ۱۹۴۳شناس و شیمیدان برنده جایزه نوبل پزشکی زیست دام کارل پیتر هنریک ، درگذشت [17 April ]، 

 ،[ April 18] روز ارتش جمهوری اسالمی ایران، روز جهانی میراث فرهنگی :فروردین ۲۹

 نوبل جایزهکوری فیزیکدان فرانسوی، برنده  یرپی حکیم سید اسماعیل جرجانی، درگذشت زاد روز روز علوم آزمایشگاهی، :فروردین ۳۰
 ۱۹۵۱ سال شیمی نوبل جایزهدانشمند آمریکایی، برنده  سیبورگ گلن زادروز، [ April 19] کوری ماری همراه به ۱۹۰۳ سال فیزیک

[19 April ]، 

 ۱۴۰۰های اردیبهشت مناسبت

 روز بزرگداشت سعدی، درگذشت سهراب سپهری شاعر و نقاش ایرانی، :اردیبهشت ۱

معاصرایرانی، زادروز  رس دانشگاه و شاعرپور نویسنده، مدقیصر امین ، زادروز[ April 22] زمین روز آوری؛ جشن گیاه :اردیبهشت ۲
 یاور همدانی، شاعر و نویسنده و پژوهشگر ایرانی،

 ،[ April 23] کارآفرینی، روز جهانی کتاب و حق نشر روزملی شیخ بهایی؛ روزبزرگداشت :اردیبهشت ۳

شاعر سوئیسی آلمانی،  اشپیتلر ، زادروز کارل«تهرانرادیو »آغاز به کار نخستین فرستنده عمومی رادیویی در ایران به نام  :اردیبهشت ۴

 سال فیزیک نوبل جایزهدان آلمانی، برنده فیزیک الئو فون ، درگذشت ماکس[ April 24] ۱۹۱۹ سال ادبیات نوبل جایزهبرنده 

۱۹۱۴ [24 April ]، 

ضیاءپور، پدر  ، زادروز جلیل[ April 25] فیزیک نوبل جایزهمهندس برق ایتالیایی، برنده  مارکونی گولیلمو زادروز :اردیبهشت ۵

 ،[ April 25] ایران مدرن نقاشی

، درگذشت کارل [ April 26] ۱۹۰۳ سال ادبیات نوبل جایزه برنده نروژی،نویسنده  بیورنسون بیورنستیرن درگذشت :اردیبهشت ۶
 ،[ April 26] ۱۹۳۱ شیمی نوبل جایزهدان و مهندس آلمانی، برنده بوش شیمی

 ،[ April 27] آمریکاییامرسون فیلسوف و نویسنده  والدو رالف درگذشت :اردیبهشت ۷

 رمضان[، زادروز سیمین دانشور نویسنده و مترجم ایرانی، ۱۵والدت امام حسن مجتبی علیه السالم ] :اردیبهشت ۸

 29] مترجم و استاد ممتاز دانشگاه تهران اهلل صفا، پژوهشگر،روزشوراها، روز جهانی روانشناس و مشاور، درگذشت ذبیح :اردیبهشت ۹

April ]، 

 ،[ April 30] ریاضیدان مشهور آلمانی گاوس جشن چهلم نوروز؛ روز ملی خلیج فارس، زادروز کارل فریدریش :اردیبهشت ۱۰

توسط « اخبار کاغذ»در ایران به نام  نخستین روزنامه رمضان[، انتشار ۱۸، شب قدر ][ May 1] کارگر روزجهانی :اردیبهشت ۱۱
 ،«میرزا صالح شیرازی»

رمضان[، درگذشت محمدرضا  ۱۹روزمعلم، ضربت خوردن حضرت علی علیه السالم ] شهادت استاد مرتضی مطهری، :اردیبهشت ۱۲

د و ، درگذشت لئوناردو داوینچی، دانشمن[ May 2] آهنگساز و دانموسیقی دان،ردیف و تارسه تار، سرشناس و برجستهلطفی، نوازنده 

 ،[ May 2] رنسانسهنرمند ایتالیایی دوره 

، زادروز [ May 3] ۱۹۳۷نوبل سال  جایزهدان انگلیسی، برنده تامسون فیزیک پاجت زادروز جرج :اردیبهشت ۱۳

 ،[ May 3] ۱۹۶۶ سال فیزیک نوبل جایزهفیزیکدان فرانسوی، برنده  کاستلر آلفرد



 4] عبداهلل انصاری، ادیب، عارف و اندیشمند ایرانی زادروزخواجه رمضان[، ۲۱شهادت حضرت علی علیه السالم ] :اردیبهشت ۱۴

May ]، 

، زادروز غالمحسین [ May 5] رمضان[، روز جهانی ماما ۲۲بهاربد؛ روز شیراز، شب قدر ] جشن میانه بهار / جشن :اردیبهشت ۱۵

 ،[ May 5] ایرانی خواننده بنان،

 ،[ May 6] نامدار ایرانی درگذشت حسین منزوی شاعر :اردیبهشت ۱۶

 ادبیات نوبل جایزهتاگور شاعر، نویسنده، نقاش و آهنگساز بنگالی، برنده  رابیندرانات روز اسناد ملی و میراث مکتوب، :اردیبهشت ۱۷

 ،[ May 7] ۲۰۰۹ سال فیزیک نوبل جایزه، درگذشت ویالرد بویل فیزیکدان کانادایی، برنده [ May 7] ۱۹۱۳ سال

 ،[ May 8] روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر :تاردیبهش ۱۸

 ،[ May 9] ۱۹۰۷ سال نوبل فیزیک جایزهدان آمریکایی، برنده درگذشت آلبرت آبراهام مایکلسون فیزیک :اردیبهشت ۱۹

، نلسون ماندال، پس از پیروزی در انتخابات، [ May 10] انگلیسیدان برجسته درگذشت توماس یانگ فیزیک :اردیبهشت ۲۰

 ،[ May 10] .پوست آفریقای جنوبی شدجمهور سیاهنخستین رئیس

 ،[ May 11] گذار و نخستین مدیرعامل سازمان صنایع دستی ایرانزادروز فرنگیس یگانگی بنیان :اردیبهشت ۲۱

 تولد روز افتخار به) اتریاضی در زن جهانی روز فیلدز، جایزهزادروز مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی، اولین زن برنده  :اردیبهشت ۲۲

 ،[ May 12] (میرزاخانی مریم

 ،[ May 13] درگذشت ژوزف هانری دانشمند و فیزیکدان سرشناس آمریکایی :اردیبهشت ۲۳

 ،[ May 14] سنتوردان و نوازنده شوال[، زادروز پرویز مشکاتیان آهنگساز، موسیقی ۱عید سعید فطر ] :اردیبهشت ۲۴

 شوال[، ۲بزرگداشت فردوسی، تعطیل به مناسبت عید سعید فطر ]روز  :اردیبهشت ۲۵

 ،[ May 17] روز ارتباطات و روابط عمومی، زادروز ادوارد جنر، پزشک انگلیسی، کاشف واکسن بیماری آبله :اردیبهشت ۲۷

دان، ، زادروز برتراند راسل ریاضی[ May 18] روز بزرگداشت حکیم عمر خیام، روز جهانی موزه و میراث فرهنگی :اردیبهشت ۲۸

 ،[ May 18] انگلیسیفیلسوف و نویسنده 

 19] ، زادروز یوهان گوتلیب فیشته فیلسوف ایدئالیست آلمانی[ May 19] زادروز ناتانیل هاثورن نویسنده آمریکایی :اردیبهشت ۲۹

May ]، 

، درگذشت کریستف کلمب، دریانورد و کاشف [ May 20] میل، فیلسوف و اقتصاددان انگلیسیزادروز جان استوارت :اردیبهشت ۳۰

 ،[ May 20] ایتالیایی

 ۱۴۰۰های خرداد مناسبت

ترین نوازندگان تار و سه تار روز بهره وری و بهینه سازی مصرف، روز بزرگداشت مالصدرا، زادروز جلیل شهناز، از سرشناس :خرداد ۱

 ،[ May 22] نویس فرانسوی، خالق بینوایانگو شاعر و رمان، درگذشت ویکتور هو[ May 22] ایران در اخیرسده 

 ،[ May 23] نویس نروژینویس و درامنامهدرگذشت هنریک ایبسن شاعر، نمایش :خرداد ۲

 فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی، :خرداد ۳

 ،[ May 25] آمریکایی شاعر و کوتاه هایداستانوند کارور، نویسنده روز دزفول، روز مقاومت و پایداری، زادروز ریم :خرداد ۴

 ،[ May 26] ساز ایرانیدرگذشت هوشنگ سیحون معمار، طراح، نقاش و مجسمه :خرداد ۵

 .شد، گشایش یافتترین پل معلق دنیا محسوب میخرداد روز، جشن خردادگان، پل گلدن گیت، که در زمان تکمیل، طوالنی :خرداد ۶

[27 May ] 27] ۱۹۸۶ سال فیزیک نوبل جایزه، درگذشت ارنست روسکا فیزیکدان آلمانی، مخترع میکروسکوپ الکترونی، برنده 

May ]، 

، درگذشت ایلیا [ May 28] ۱۹۷۳ سال ادبیات نوبل جایزهزادروز پاتریک وایت نویسنده اهل کشور استرالیا، برنده  :خرداد ۷
 ،[ May 28] ۱۹۷۷ سال شیمی نوبل جایزهی، برنده پریگوژین شیمی فیزیکدان روس



، درگذشت خوآن رامون خیمنس [ May 29] ۲۰۱۳ سال فیزیک نوبل جایزهدان انگلیسی، برنده زادروز پیتر هیگز فیزیک :خرداد ۸
 ،[ May 29] ۱۹۵۶ سال ادبیات نوبل جایزهشاعر اسپانیایی، برنده 

، زادروز برایان کبیلکا شیمیدان [ May 30] نام مستعار وُلتر، فیلسوف و نویسنده فرانسویماری آروئه با -درگذشت فرانسوا :خرداد ۹

 ،[ May 30] ۲۰۱۲آمریکایی، برنده جایزه نوبل شیمی سال 

دان فرانسوی، ، درگذشت اواریست گالوا ریاضی[ May 31] ساز اتریشیدان و آهنگدرگذشت یوزف هایدن، موسیقی :خرداد ۱۰

 ،[ May 31] جبر علم در روهگواضع نظریه 

، درگذشت جان دیویی فیلسوف آمریکایی قرن [ June 1] درگذشت هلن کلر، نویسنده و معلم نابینا و ناشنوای آمریکایی :خرداد ۱۱

 ،[ June 1] گراییبیستم، از پیشتازان عمل

 2] رکی دو ساد نویسنده و فیلسوف فرانسوی، زادروز ما[ June 2] نویس و شاعر انگلیسیزادروز توماس هاردی، رمان :خرداد ۱۲

June ]، 

 ،[ June 3] گذاران نسل بیتزادروز آلن گینزبرگ شاعر آمریکایی، خالق شعر زوزه، از پایه :خرداد ۱۳

، درگذشت جاکومو کازانووا نویسنده [ June 4] رحلت حضرت امام خمینی، درگذشت ماری کوری کاشف پولونیم و رادیوم :خرداد ۱۴

 ،[ June 4] الیاییایت

 ،[ June 5] ، درگذشت شیخ بهایی دانشمند عصر صفوی[ June 5] خرداد، روز جهانی محیط زیست ۱۵قیام  :خرداد ۱۵

، درگذشت گرهارد [ June 6] ۱۹۰۹ سال فیزیک نوبل جایزهزادروز کارل فردیناند برون مخترع، فیزیکدان، برنده  :خرداد ۱۶
 ،[ June 6] میالدی ۱۹۱۲ ادبیات نوبل جایزهنویس آلمانی، برنده هاوپتمان نمایشنامه

 نوبل جایزهتبار، برنده شوال[، زادروز فیلیپ لنارت فیزیکدان آلمانی مجاری ۲۵شهادت امام جعفر صادق علیه السالم ] :خرداد ۱۷

 June 7] ۲۰۰۶ سال نوبل ادبیات جایزهنویس اهل کشور ترکیه، برنده وک رمان، زادروز اورهان پام[ June 7] ۱۹۰۵ سال فیزیک

]، 

پزشکی  و فیزیولوژی نوبل جایزهای، برنده انزادروز فرانسیس کریک، بیوفیزیست انگلیسی، از کاشفان ساختار مولکول دی :خرداد ۱۸

 نگار انگلیسیطلب اجتماعی و خاطرهنگار، اصالحوزنامهنویس، رنویس، نمایشنامه، درگذشت ژرژ ساند رمان[ June 8] ۱۹۶۲سال 

[8 June ]، 

، درگذشت [ June 9] نوبل صلح جایزهطلب اهل اتریش، نخستین زن برنده نویس، فعال صلحزادروز برتا سوتنر رمان :خرداد ۱۹

 ،[ June 9] ۱۹۲۸ شیمی نویل جایزهآدولف وینداوس شیمیدان، طبیعی شناس آلمانی، برنده 

 10] گرایی در نقاشی، زادروز گوستاو کوربه نقاش فرانسوی، رهبر جنبش واقع[ June 10] روز جهانی صنایع دستی :خرداد ۲۰

June ]، 

، درگذشت کلمنس ونتسل فون مترنیخ [ June 11] دان و رهبر ارکستر آلمانیزادروز ریشارد اشتراوس، موسیقی :خرداد ۲۱

 ،[ June 11] سیاستمدار اتریشی

، زادروز [ June 12] ذوالقعده[، روز جهانی مبارزه با کار کودکان ۱والدت حضرت معصومه سالم اهلل علیها و روز دختران ] :خرداد ۲۲
 ،[ June 12] اگون شیله نقاش اتریشی

ز نش ریاضیدان ، زادروز جان فورب[ June 13] ۲۰۰۱درگذشت ویلیام نولز شیمیدان آمریکایی، برنده جایزه نوبل شیمی  :خرداد ۲۳

 ،[ June 13] ۱۹۹۴آمریکایی، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 

 ،[ June 14] روز جهانی اهدای خون :خرداد ۲۴

شناس آمریکایی، برنده جایزه نوبل شیمی سال روز ملی گل وگیاه، درگذشت وندل مردیت استنلی بیوشیمیست و ویروس :خرداد ۲۵

۱۹۴۷ [15 June ]، 

توران میرهادی استاد ادبیات کودک، نویسنده و کارشناس آموزش و پرورش و شخصیت برجسته فرهنگی، زادروز  زادروز :خرداد ۲۶
 ،[ June 16] ۱۹۸۳ سال پزشکی نوبل جایزهکلینتوک دانشمند آمریکایی، برنده باربارا مک



ترین نوازندگان تار و سه ، درگذشت جلیل شهناز، از سرشناس[ June 17] روز جهاد کشاورزی، روز جهانی بیابان زدایی :خرداد ۲۷
 ،[ June 17] ایران در اخیرتار سده 

شناس ، زادروز چارلز الورن زیست[ June 18] ۱۹۳۷ سال شیمی نوبل جایزهدرگذشت پل کارر شیمیدان سوئیسی، برنده  :خرداد ۲۸

 ،[ June 18] ۱۹۰۷ سال در پزشکی و فیزیولوژی نوبل جایزهفرانسوی، برنده 

 ۱۹۹۱درگذشت دکتر علی شریعتی، زادروز آنگ سان سو چی فعال سیاسی، مدافع حقوق بشر، برنده جایزه صلح نوبل سال  :خرداد ۲۹

[19 June ]۱۹۸۳ در ادبیات نوبل جایزهنویس بریتانیایی، برنده ، درگذشت ویلیام گلدینگ شاعر و رمان [19 June ]، 

 ،[ June 20] متر کشیش و فیزیکدان بلژیکیدرگذشت ژرژ لو :خرداد ۳۰

 شهادت دکتر مصطفی چمران، :خرداد ۳۱

 ۱۴۰۰های تیر مناسبت

ذوالقعده[، درگذشت ابن سینا فیلسوف،  ۱۱جشن آب پاشونک، جشن آغاز تابستان، روز اصناف، والدت امام رضا علیه السالم ] :تیر ۱

 ،[ June 22] الدین جمشید کاشانی ریاضیدان و اخترشناس ایرانیدرگذشت غیاث، [ June 22] پزشک و دانشمند نامدار ایرانی

 ،[ June 23] دان، و رمزنگار بریتانیایی، دانشمند علوم رایانهدان، منطقزادروز آلن تورینگ، ریاضی :تیر ۲

 ،[ June 24] یتانیاییشناس بر، زادروز فرد هویل ستاره[ June 24] درگذشت ابن سینا پزشک و فیلسوف ایرانی :تیر ۳

 ،[ June 25] ترین معماران دو قرن اخیرزادروز آنتونیو گائودی کُرنت معمار کاتاالن، از بزرگ :تیر ۴

، درگذشت میرزا احمد آشتیانی فقیه، فیلسوف شیعی ایرانی، زادروز لرد کلوین، [ June 26] روز جهانی مبارزه با مواد مخدر :تیر ۵

 ،[ June 26] فیزیکدان بریتانیایی

 ،[ June 27] دان، فیزیکدان و فیلسوف فرانسویدرگذشت سوفی ژرمن ریاضی :تیر ۶

یر اوئل نفر از اعضای حزب؛ روز قوه قضاییه، زادروز ژان پی ۷۲انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی و شهادت دکتر بهشتی و  :تیر ۷
 ،[ June 28] نقاش فرانسوی

 اگزوپری نویسنده و خلبان فرانسوی، خالق شازده کوچولوشیمیایی و میکروبی، زادروز آنتوان دو سنتهای روز مبارزه با سالح :تیر ۸

[29 June ]شناس انگلیسی، درگذشت توماس هنری هاکسلی، زیست [29 June ]، 

 ،[ June 30] ۱۹۰۴ سال فیزیک نوبل جایزهدرگذشت جان استرات، فیزیکدان انگلیسی، کاشف عنصر آرگون، برنده  :تیر ۹

، درگذشت لویی [ July 1] دان و بنیادگذار هندسه تحلیلی اهل فرانسویروز صنعت و معدن، ژان ویکتور پونسله ریاضی :تیر ۱۰

 ،[ July 1] فردینان سلین نویسنده فرانسوی

 2] ل شرکت سهامی تلفندرگذشت کیخسرو شاهرخ، بنیانگذار آرامگاه فردوسی و کتابخانه مجلس شورای ملی و مدیر عام :تیر ۱۱

July ]درگذشت داگالس انگلبارت مخترع آمریکایی موشواره، از پیشگامان علوم رایانه و اینترنت ، [2 July ]، 

ساز، گرافیست و تصویرگر کتاب کودک، اولین و تنها ایرانی برنده جایزه تیر روز، جشن تیرگان، زادروز فرشید مثقالی مجسمه :تیر ۱۳

 ،[ July 4] آندرسنهانس کریستیان 

 ،[ July 5] ۱۹۱۰ سال پزشکی و فیزیولوژی نوبل جایزهشناس آلمانی، برنده روز قلم، درگذشت آلبرشت کوسل زیست :تیر ۱۴

، زادروز داالیی المای [ July 6] .ادبیات نوبل جایزهنویس آمریکایی و برنده جشن خام خواری، درگذشت ویلیام فاکنر، رمان :تیر ۱۵

 ،[ July 6] ۱۹۸۹برنده جایزه صلح نوبل سال  چهاردهم،

، درگذشت یوهانا [ July 7] ۱۹۰۶شناس ایتالیایی، برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی سال زادروز کامیلو گولگی زیست :تیر ۱۶
 ،[ July 7] های کودکان، خالق رمان هایدیاشپیری نویسنده داستان

، زادروز پیوتر [ July 8] «پدر علم رباتیک ایران»های هوشمند در ایران، نام سیستمپژوهشگران بهدرگذشت کارو لوکس، از  :تیر ۱۷

 ،[ July 8] ۱۹۷۸ایزه نوبل فیزیک سال جدان روسی مولداوی، برنده کاپیتسا فیزیک

 ،[ July 9] ایتالیایی، درگذشت آمادئو آووگادرو دانشمند [ July 9] درگذشت ژرژ باتای فیلسوف فرانسوی :تیر ۱۸



 July 10] شناس آلمانی، درگذشت یوهان گوتفرید گاله ستاره[ July 10] زادروز نیکوال تسال مخترع و فیزیکدان آمریکایی :تیر ۱۹

]، 

 جهان رد لیزر اولیندان آمریکایی و سازنده ذوالقعده[، زادروز تئودور میمن فیزیک ۳۰شهادت امام محمد تقی علیه السالم ] :تیر ۲۰

[11 July ]درگذشت جوزپه آرچیمبولدو نقاش ایتالیایی ، [11 July ]، 

 صلح جایزهزی، فعال حقوق بشر و حقوق کودکان و عضو کمپین تحصیل دختران اهل پاکستان، برنده زادروز مالله یوسف :تیر ۲۱

 ،[ July 12] دال فیلدز، درگذشت مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی و اولین زن برنده م[ July 12] نوبل

، درگذشت مهدی حمیدی شیرازی، ادیب، [ July 13] شناس ایرانیدان و کتابزادروز عباس زریاب خویی، مترجم، تاریخ :تیر ۲۲

 ،[ July 13] شاعر، مترجم و منتقد ایرانی

نویس اسپانیایی، برنده جایزه نامهنمایش ، درگذشت خاسینتو بناونته[ July 14] زادروز گوستاو کلیمت نقاش نمادگرای اتریشی :تیر ۲۳

 ،[ July 14] ۱۹۲۲نوبل ادبیات سال 

 ،[ July 15] روسنویس برجسته نامهنویس و نمایشدرگذشت آنتون چخوف، داستان :تیر ۲۴

، درگذشت هاینریش بل [ July 16] روز بهزیستی و تامین اجتماعی، زادروز روئال آمونسن، کاشف نروژی قطب جنوب :تیر ۲۵

 ،[ July 16] ۱۹۷۲ سال ادبیات نوبل جایزهنویسنده آلمانی، برنده 

 ،[ July 17] درگذشت آن ری پوانکاره ریاضیدان، فیزیکدان و فیلسوف علم فرانسوی :تیر ۲۶

ذوالحجه[، زادروز هندریک  ۷شورای امنیت از سوی ایران، شهادت امام محمد باقر علیه السالم ] ۵۹۸اعالم پذیرش قطعنامه  :تیر ۲۷
 در آپارتاید مخالف، زادروز نلسون ماندال از فعّاالن برجسته [ July 18] ۱۹۰۲ سال فیزیک نوبل جایزهلورنتز فیزیکدان هلندی، برنده 

 ،[ July 18] ۱۹۹۳ سال نوبل صلح جایزه برنده و کشور این سابق جمهوررئیس جنوبی، آفریقای

 July 19] پولیتزر جایزه برنده آمریکایی،کورت نویسنده ، درگذشت فرانک مک[ July 19] نقاش فرانسوی زادروز ادگار دگا :تیر ۲۸

]، 

 ۱۹۳۱ سال در مرگش از پس ادبیات نوبل جایزهشاعر سوئدی، برنده  کارلفلدت آکسل ذوالحجه[، زادروز اریک ۹روز عرفه ] :تیر ۲۹

[20 July ]۱۹۰۹ سال فیزیک نوبل جایزهاهل ایتالیا، برنده  مهندس برق مارکونی ، درگذشت گولیلمو [20 July ]، 

، [ July 21] «جهانیدهکده »لوهان فیلسوف کانادایی، طراح مفهوم ذوالحجه[، زادروز مارشال مک ۱۰عید سعید قربان ] :تیر ۳۰
 ،[ July 21] دریا و پیرمرد کتاب خالق ،۱۹۵۴ سال ادبیات نوبل جایزه برنده آمریکایی،زادروز ارنست همینگوی نویسنده 

، درگذشت کارل سندبرگ شاعر، [ July 22] ۱۹۲۵زادروز گوستاو هرتز فیزیکدان آلمانی، برنده جایزه فیزیک نوبل سال  :تیر ۳۱

 ،[ July 22] نویسنده و ویراستار آمریکایی، برنده سه جایزه پولیتزر

 ۱۴۰۰های مرداد مناسبت

، درگذشت ویلیام رمزی شیمیدان اسکاتلندی، [ July 23] یفیث، از پیشتازان سینما در آمریکادرگذشت دیوید وارک گر :اَمرداد ۱

 ،[ July 23] ۱۹۰۴کاشف گازهای نئون، آرگون، زنون، هلیوم و کریپتون، برنده جایزه نوبل شیمی سال 

، درگذشت ایزاک بشویس [ July 24] ۱۹۱۷زادروز هنریک پونتوپیدان نویسنده دانمارکی، برنده جایزه نوبل ادبیات سال  :اَمرداد ۲

 ،[ July 24] ۱۹۷۸ سال ادبیات نوبل جایزهنویس آمریکایی، برنده سینگر داستان

 ،[ July 25] ۱۹۸۱نویس سوئیسی، برنده جایزه نوبل ادبیات زادروز الیاس کانتی رمان :اَمرداد ۳

ذوالحجه[، افتتاح بزرگترین پاالیشگاه نفت سنگین جهان در بندرعباس،  ۱۵والدت امام علی النقی الهادی علیه السالم ] :اَمرداد ۴
، درگذشت گوتلوب فرگه ریاضیدان، منطقدان و [ July 26] نویس و منتقد بریتانیایی ایرلندی تبارزادروز جرج برنارد شاو، نمایشنامه

 ،[ July 26] فیلسوف آلمانی

 ،[ July 27] وییسزادروز یوهان برنولی ریاضیدان اهل س :اَمرداد ۵

 ای،های فنی و حرفهروز ترویج آموزش :اَمرداد ۶

 ،[ July 29] ذوالحجه[، درگذشت ونسان ون گوگ نقاش هلندی ۱۸مرداد روز، جشن مردادگان، عید سعید غدیر خم ] :اَمرداد ۷



 روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی، :اَمرداد ۸

 ذوالحجه[، سالروز اهدای خون در ایران، ۲۰ه السالم ]والدت امام موسی کاظم علی :اَمرداد ۹

 1] شناس فرانسوی، زادروز ژان باتیست المارک زیست[ August 1] جشن چله تابستان، آغاز هفته جهانی شیردهی :اَمرداد ۱۰

August ]، 

ذشت ریموند کِلِوی کاروِر جونیور ، درگ[ August 2] درگذشت الکساندر گراهام بل دانشمند بریتانیایی، مخترع تلفن :اَمرداد ۱۱

 ،[ August 2] آمریکایی شاعر و کوتاه هایداستاننویسنده 

، درگذشت آلکساندر [ August 3] ۱۹۱۵ سال شیمی نوبل جایزهدرگذشت ریچارد ویلشتتر شیمیدان آلمانی، برنده  :اَمرداد ۱۲

 ،[ August 3] میالدی ۱۹۷۰ سال نوبل ادبیات جایزه برنده روس،سولژنیتسین نویسنده 

صدور فرمان مشروطیت، برگزاری اولین کنکور در ایران، زادروز نیل آرمسترانگ، فضانورد آمریکایی و نخستین انسانی که بر  :اَمرداد ۱۴

 ،[ August 5] کره ماه گام نهاد

 6] ۱۹۴۵ سال پزشکی و فیزیولوژی نوبل جایزهسیلین، برنده زادروز الکساندر فلمینگ دانشمند انگلیسی، کاشف پنی :اَمرداد ۱۵

August ]ساز نئومارکسیست آلمانیشناس و آهنگشناس، فیلسوف، موسیقی، درگذشت تئودور آدورنو جامعه [6 August ]، 

 ،[ August 7] ۲۰۰۹ سال اقتصاد نوبل جایزهزادروز الینور اوستروم دانشمند آمریکایی، برنده  :اَمرداد ۱۶

 ،[ August 8] ۱۹۷۷ سال فیزیک نوبل جایزهبرنگار، درگذشت نویل فرانسیس مات فیزیکدان انگلیسی، برنده روز خ :اَمرداد ۱۷

، درگذشت هرمان هسه نویسنده [ August 9] شناس فرانسوی زبانشناس و شناختشناس، زیستزادروز ژان پیاژه روان :اَمرداد ۱۸
 ،[ August 9] ۱۹۴۶ سال ادبیات نوبل جایزهو نقاش آلمانی، برنده 

 ،[ August 10] درگذشت میشل هایدن آهنگساز موسیقی اهل اتریش :اَمرداد ۱۹

، [ August 11] گذاران کمپانی اپلزادروز استیو وزنیاک مهندس کامپیوتر، مخترع و دانشمند آمریکایی، و از بنیان :اَمرداد ۲۰
 ،[ August 11] ۱۹۵۱ سال پزشکی و فیزیولوژی نوبل جایزه شناس آفریقای جنوبی آمریکایی، برندهدرگذشت مکس تیلر ویروس

، زادروز خاسینتو بناونته [ August 12] ۱۹۲۹جایزه نوبل ادبیات سال  برنده آلمانی،درگذشت توماس مان نویسنده  :اَمرداد ۲۱

 ،[ August 12] ۱۹۲۲ سال ادبیات نوبل جایزهنویس اسپانیایی، برنده نامهنمایش

 ،[ August 13] جمهور سابق کوبا، زادروز فیدل کاسترو، رئیس[ August 13] هاز جهانی چپ دسترو :اَمرداد ۲۲

، درگذشت [ August 14] ۱۹۳۲ سال ادبیات نوبل جایزهنویس انگلیسی، برنده زادروز جان گالزورثی نویسنده و نمایشنامه :اَمرداد ۲۳

 ،[ August 14] ۱۹۱۲ سال شیمی نوبل جایزهپل ساباتیه شیمیدان فرانسوی، برنده 

 نوبل جایزهدان فرانسوی، برنده ، زادروز لویی دوبروی فیزیک[ August 15] زادروز ناپلئون بناپارت، امپراتور فرانسه :اَمرداد ۲۴
 ،[ August 15] ۱۹۲۹ سال فیزیک

 ،[ August 16] ۱۹۳۲بل شیمی سال دان آمریکایی، برنده جایزه نودان و فیزیکدرگذشت ای روینگ النگمویر شیمی :اَمرداد ۲۵

 نوبل جایزهتبار آلمانی، برنده نویس رومانیاییسالروز ورود آزادگانِ سرافراز به وطن، زادروز هرتا مولر نویسنده، شاعر و مقاله :اَمرداد ۲۶

 نوبل جایزهر بریتانیایی، برنده تبانویس هندو ترینیدادینویس و مقاله، زادروز وی. اس. نایپل رمان[ August 17] ۲۰۰۹ سال ادبیات
 ،[ August 17] ۲۰۰۱ سال ادبیات

 محرم[، ۹تاسوعای حسینی ] :اَمرداد ۲۷

مرداد و برکناری دکتر محمد مصدق، سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس  ۲۸محرم[، سالروز وقایع  ۱۰عاشورای حسینی ] :اَمرداد ۲۸
 و ۱۹۵۴ سال شیمی نوبل جایزه، درگذشت لینوس پاولینگ دانشمند آمریکایی، برنده [ August 19] آبادان، روز جهانی عکاسی

 ،[ August 19] ۱۹۶۲ سال صلح نوبل جایزه

، [ August 20] فیلم برای کسب نخل طالیی ۱۱آغاز به کار نخسین جشنواره فیلم کن در شهر کن فرانسه با رقابت  :اَمرداد ۲۹

شناس ، درگذشت پل الریخ، زیست[ August 20] ۱۹۰۵ سال شیمی نوبل جایزهآلمانی، برنده دان درگذشت آدولف فون بایر شیمی
 ،[ August 20] ۱۹۰۸وبل فیزیولوژی و پزشکی در سال ن جایزهآلمانی، برنده 



عر و از ، زادروز ابن سینا پزشک و شا[ August 21] محرم[، روز پزشک ۱۲شهادت امام زین العابدین علیه السالم ] :اَمرداد ۳۰
 ،[ August 21] زمینمشهورترین و تاثیرگذارترینِ فیلسوفان و دانشمندان ایران

 ،[ August 22] ۱۹۳۷ سال ادبیات نوبل جایزه برنده فرانسوی،درگذشت روژه مارتن دوگار نویسنده  :اَمرداد ۳۱

 ۱۴۰۰های شهریور مناسبت

 ۱۹۶۲ سال شیمی نوبل جایزهروز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک، درگذشت جان کندرو بیوشیمیست انگلیسی، برنده  :شهریور ۱

[23 August ]، 

، زادروز ژان اگوست دومینیک انگر، نقاش [ August 24] آغاز هفته دولت، زادروز پائولو کوئلیو نویسنده برزیلی :شهریور ۲
 ،[ August 24] نئوکالسیک فرانسوی

گذار زادروز داراب )کوروش(، شهریور روز، جشن شهریورگان، روز کارمند، زادروز آنتوان الووازیه، شیمیدان فرانسوی و بنیان :شهریور ۴

 ،[ August 26] مدرن علم شیمی

و منتقد ادبی اهل  روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز، درگذشت چزاره پاوزه رمان نویس، شاعر، مترجم :شهریور ۵
، درگذشت [ August 27] ، درگذشت چزاره پاوزه رمان نویس، شاعر، مترجم و منتقد ادبی اهل ایتالیا[ August 27] ایتالیا

، درگذشت لوکوربوزیه معمار، طراح، شهرساز، نویسنده و [ August 27] لوکوربوزیه معمار، طراح، شهرساز، نویسنده و نقاش سوئیسی

 ،[ August 27] نقاش سوئیسی

، درگذشت ملوین شوارتز [ August 28] نویس، سیاستمدار و فیلسوف آلمانیزادروز یوهان ولفگانگ گوته شاعر، رمان :شهریور ۶

 ،[ August 28] ۱۹۸۸ سال فیزیک نوبل جایزهدان آمریکایی، برنده فیزیک

مبارزه با تروریسم، تولد ارنست رادفورد، فیزیکدان انگلیسی و پدر وزیری جمهوری اسالمی ایران، روز انفجار در دفتر نخست :شهریور ۸

 ،[ August 30] ، درگذشت عالمه حلی از علمای شیعه قرن هشتم قمری[ August 30] ایانرژی هسته

 ،[ August 31] شناسی تجربیگذاران علم روانشناس وفیزیولوژیست آلمانی، از پایهدرگذشت ویلهلم وونت پزشک، روان ر:شهریو ۹

 امضای معاهده تقسیم ایران بین روسیه و انگلیس، :شهریور ۱۰

 September 2] هزار نفر، وقوع آتش سوزی بزرگ لندن ۲۵روزصنعت چاپ، وقوع زلزله بویین زهرا و مرگ بیش از  :شهریور ۱۱

 ،[ September 2] ایران ، درگذشت محمود حسابی فیزیکدان، سناتور، وزیر آموزش و پرورش و بنیانگذار دانشگاهی در[

 روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی، روز تعاون، زادروز ویلیام باتلر ییتس نویسنده و شاعر ایرلندی و برنده جایزه ادبیات نوبل، :شهریور ۱۳

نگار بزرگ تاریخشناس، هندشناس و شناس، انسانشناس، تقویمدان، ستارهزادروز ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ، ریاضی :شهریور ۱۴

شناس و شناس، تاریخدان پیشاتاریخ، زیستشناس، آسیب، درگذشت رودولف فیرخو پزشک، مردم[ September 5] ایرانی
 ،[ September 5] سیاستمدار آلمانی، از بنیانگذاران پزشکی اجتماعی

، درگذشت [ September 6] ۱۹۴۷فیزیک سال  دان انگلیسی، برنده جایزه نوبلزادروز ادوارد ویکتور اپلتون فیزیک :شهریور ۱۵

 ،[ September 6] ۱۹۰۱ سال در نوبل ادبیات جایزهسولی پرودوم شاعر فرانسوی، نخستین برنده 

 ،[ September 7] ۱۹۵۱ شیمی نوبل جایزهمیالن فیزیکدان آمریکایی، برنده درگذشت ادوین مک :شهریور ۱۶

، [ September 8] ۱۹۰۴ سال ادبیات نوبل جایزه برنده فرانسوی،شهریور، زادروز فردریک میسترال نویسنده  ۱۷قیام  :شهریور ۱۷

 ،[ September 8] درگذشت جالل آل احمد روشنفکر دینی، نویسنده و مترجم ایرانی و همسر سیمین دانشور

، درگذشت ژاک الکان پزشک، فیلسوف و [ September 9] یساز ایراندان و آهنگدرگذشت علینقی وزیری، موسیقی :شهریور ۱۸
 ،[ September 9] فرانسویروانکاو برجسته 

، درگذشت مری [ September 10] درگذشت آیت اهلل سید محمود طالقانی، روز جهانی پیشگیری از خودکشی :شهریور ۱۹

 ،[ September 10] انگلیسیکرافت نویسنده ولستون

، درگذشت محمدعلی جناح بنیانگذار کشور [ September 11] های دوقلوی مرکز تجارت جهانیبرجحمله به  :شهریور ۲۰

 ،[ September 11] پاکستان



سرا، بازیگر و ، درگذشت جانی کش خواننده، ترانه[ September 12] روز سینما، روز گرامیداشت برنامه نویسان :شهریور ۲۱
 12] ۱۹۷۰ سال صلح نوبل جایزه، درگذشت نورمن بورالگ دانشمند آمریکایی، برنده [ September 12] دان آمریکاییموسیقی

September ]، 

 کشته شدن شیخ محمد خیابانی از فعاالن سیاسی در دوره انقالب مشروطه ایران، :شهریور ۲۲

یبال الخاص، نقاش و مجسمه ساز عنوان اولین زن گردشگر فضایی به دور مدار زمین، درگذشت هانسفر انوشه انصاری به :شهریور ۲۳
خواه به عنوان بیست و ششمین رئیس جمهور ایاالت متحده در پی ترور ویلیام مک ایرانی، انتخاب تئودور روزولت از حزب جمهوری

 ،[ September 14] شناس روس، زادروز ایوان پاولف روان[ September 14] کینلی

 وجوگر گوگلق امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، ثبت دامنه اینترنتی جستزاده، وزیر ساباعدام صادق قطب:شهریور ۲۴

(google.com) پربازدیدترین وب سایت جهان [15 September ]15] ، زادروز مارکو پولو، جهانگرد ایتالیایی 

September ]درگذشت اوریانا فاالچی، نگار و منتقد ادبی برجسته ایرانکوب خوانساری، ادیب، تاریخ، درگذشت عبدالحسین زرین ،

 سال فیزیک نوبل جایزه، زادروز موری گل مان فیزیکدان آمریکایی، برنده [ September 15] ایتالیایینگار و نویسنده روزنامه
۱۹۶۹ [15 September ]، 

 16] سوئیسی شناسشناس و شناختشناس، زیستریشتر، درگذشت ژان پیاژه روان ۷/۸زمین لرزه طبس به قدرت  :شهریور ۲۵

September ]نوبل جایزهشناس انگلیسی، برنده ، برگزاری انتخابات دوره نخست مجلس شورای ملی، درگذشت رونالد راس زیست 

 ،[ September 16] به خاطر مبارزه علیه بیماری ماالریا ۱۹۰۲ سال پزشکی و فیزیولوژی

، [ September 17] دان آلمانیزادروز برنهارت ریمان ریاضیالجزایر توسط صدام حسین،  ۱۹۷۵لغو عهدنامه  :شهریور ۲۶

 ، سالروز ترور میکونوس در شهر برلین،[ September 17] انگلیسیدرگذشت کارل پوپر فیلسوف ونویسنده 

، [ September 18] روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار، سالروز تأسیس روزنامه نیویورک تایمز :شهریور ۲۷
 درگذشت سید محمدحسین شهریار شاعر نامدار ایرانی،

، زادروز ویلیام گلدینگ شاعر و [ September 19] نویس ایتالیاییدرگذشت ایتالو کالوینو نویسنده، خبرنگار و مقاله :شهریور ۲۸

 ،[ September 19] ۱۹۸۳ در ادبیات نوبل جایزهنویس بریتانیایی، برنده رمان

، تأسیس [ September 20] گذار دودمان ایوبیانالدین ایوبی بنیانالمُقَّدَس توسط صالحاورشلیم یا بیت محاصره :شهریور ۲۹

 20] .گذاری را به عهده داشتی انقالب فرانسه که نقش مجلس مؤسسان قانون اساسی و قانونمجمع ملی فرانسه در هنگامه

September ]، 

 21] ، درگذشت آرتور شوپنهاور فیلسوف آلمانی[ September 21] نی صلحروز گفتگوی تمدنها، روز جها :شهریور ۳۰

September ]استقالل جمهوری ارمنستان از اتحاد جماهیر شوروی ، [21 September ] زادروز فریدون مشیری شاعر ،

درگذشت ویرژیل شاعر روم  ،[ September 21] سرای کانادایینویس، خواننده و ترانهایرانی، زادروز لئونارد کوهن شاعر، رمان

دان و نوازنده ایرانی، زادروز ، درگذشت پرویز مشکاتیان موسیقی[ September 21] ایدباستان و خالق منظومه حماسی و ملی انه
 ،[ September 21] ۱۹۱۳ سال فیزیک نوبل جایزههایک کامرلینگ اونس فیزیکدان هلندی، برنده 

، صدور اعالمیه آزادی بردگان در [ September 22] اعالم موجودیت جمهوری اول فرانسهآغاز هفته دفاع مقدس،  :شهریور ۳۱

، زادروز [ September 22] ، زادروز مایکل فارادی فیزیکدان و شیمیدان انگلیسی[ September 22] ایاالت متحده آمریکا

 22] ی ایتالیاییروز آن دریا بوچلی خوانندهدست ویلون؛ موسیقیدان و آهنگساز ایرانی، زادی چیرهپرویز یاحقی، نوازنده

September ]، 

 ۱۴۰۰های مهر مناسبت

، زادروز محمدرضا شجریان خواننده، [ September 23] زادروز قوبالی خان پنجمین خانِ بزرگ امپراتوری مغول :مهر ۱
سیاره سامانه خورشیدی، برای نخستین بار توسط دان و خوشنویس ایرانی، زادروز حسین منزوی شاعر ایرانی، نپتون هشتمین موسیقی

 September 23] .رصد شد، وجود این سیاره پیشتر توسط دو دانشمند، با محاسبات ریاضی اثبات شده بود« یوهان گوتفرید گاله»



ه ایران در ، آغاز حمله مغول ب[ September 23] کاویگذار مکتب روانشناس اتریشی و پایه، درگذشت زیگموند فروید عصب[
 خورشیدی، ۵۹۸پاییز 

، [ September 24] .و بعدها خودرو، در این روز رسماً آغاز به کار کرد موتورسیکلتهوندا شرکت بزرگ ژاپنی تولیدکننده  :مهر ۲

، [ September 24] .نیوکمپ، بزرگترین ورزشگاه اروپا و ورزشگاه اختصاصی باشگاه بارسلونای اسپانیا در این روز افتتاح شد
 ،[ September 24] ی اهل تاجیکستانزاده قهرمان ملی، شاعر و سیاستمدار برجستهدرگذشت میرزا تورسون

، زادروز ویلیام فاکنر نویسنده [ September 25] ی اسپانیاییکنندهنویس و تهیهنامهزادروز پدرو آلمودوار کارگردان، فیلم :مهر ۳

 25] !آبشالوم آبشالوم، و اوت ماه روشنایی هیاهو، و خشم چون آثاری صاحب ،۱۹۴۹ الس ادبیات نوبل جایزه برنده آمریکایی،

September ] 25] نیست خبری غرب جبهه در رمان خالق آلمانی،، انحالل حزب رستاخیز، درگذشت اریش ماریا رمارک نویسنده 

September ]، 

شناس، فیزیولوژیست، ، زادروز ایوان پاولف عصب[ September 26] ارائه نظریه نسبیت خاص توسط آلبرت انیشتین :مهر ۴

، زادروز تی. اس. الیوت شاعر، [ September 26] ۱۹۰۴شناس و پزشک روس، برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی سال روان
، نخستین [ September 26] ، زادروز مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی[ September 26] نویس و منتقد آمریکایینمایشنامه

 ، تأسیس باشگاه فوتبال استقالل )تاج(،[ September 26] ۷۶۷پرواز هواپیمای پهن پیکر بوئینگ 

ها در یکی از مشهورترین معادله (E=mc۲) «ارزی جرم و انرژیهم»، فرمول [ September 27] روز جهانی جهانگردی :مهر ۵

، در جریان جنگ جهانی دوم و حمله نیروهای آلمان نازی به [ September 27] .افتعلم فیزیک، توسط آلبرت اینشتین انتشار ی
، طالبان با تصرف کابل [ September 27] .روز مقاومت، تسلیم نیروهای آلمان شد ۱۹ورشو پایتخت لهستان، این شهر پس از 

اهلل رئیس دولت کمونیستی سابق افغانستان، توسط بدر آن کشور را اعالم کردند و نجی« دولت اسالمی»پایتخت افغانستان، ایجاد یک 

 ،[ September 27] .آنان به دار آویخته شد

کنت را، -صفر[، اعدام سید مهدی هاشمی به جرم توطئه علیه نظام و بانی فاش ساختن رسوایی ایران ۲۰اربعین حسینی ] :مهر ۶

 28] دهندگاندرصد رای ۸۲، با نظر مثبت بیش از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، نظام کنونی این کشور

September ]تا هنگام مرگ ۱۹۵۶جمهور مصر از ، درگذشت جمال عبدالناصر رئیس [28 September ] درگذشت ادوین ،
 28] ، زادروز کنفوسیوس مشهورترین آموزگار، فیلسوف کشور چین[ September 28] هابل دانشمند اخترشناس آمریکایی

September ]شناس مشهورفرانسویدان و زیست، درگذشت لویی پاستور شیمی [28 September ]، 

روز آتش نشانی و ایمنی، سقوط هواپیمای حامل جمعی از فرماندهان جنگ )کالهدوز، نامجو، فالحی، فکوری، جهان آرا( در  :مهر ۷

نویس، ، زادروز میگل دِ سِروانتِس رمان[ September 29] ، تأسیس اسکاتلندیارد، به عنوان مرکز پلیس لندن۱۳۶۰سال 
، [ September 29] «دون کیشوت»نویس و شاعر مشهور اسپانیایی و خالق یکی از بزرگترین شاهکارهای ادبی جهان نمایشنامه

ه ، درگذشت امیل زوال نویسند[ September 29] درگذشت رودلف دیزل مخترع و مهندس مکانیک آلمانی، مخترع موتور دیزل

 29] ۱۹۳۸یک سال فیز نوبل جایزه، زادروز انریکو فرمی فیزیکدان آمریکایی، برنده [ September 29] فرانسوی

September ]، 

، [ September 30] ، روز جهانی ترجمه و مترجم[ September 30] روزبزرگداشت مولوی، روز جهانی ناشنوایان :مهر ۸

 واحد یک دستبه یهودی ۳۳٬۷۷۱و کشتار « قتل عام بابی یار»، سالروز [ September 30] درگذشت جیمز دین بازیگر آمریکایی

، زادروز [ September 30] اف در اوکرایندر حد فاصل شمالی شهر کی« بابی یار»ای به نام آلمان نازی در دره« اس اس» ویژه
، درگذشت چارلز فرانسیس ریشتر زلزله [ September 30] ۱۹۲۶ سال نوبل جایزهژان باپتیست پرَن فیزیکدان فرانسوی، برنده 

 ،[ September 30] شناس آمریکایی

، پیروزی اسکندر مقدونی در نبرد گوگمل و شکست شاه ایران، داریوش سوم و انقراض [ October 1] روز جهانی سالمندان :مهر ۹
سمت رهبری رژیم ناسیونالیست اسپانیا و آغاز جنگ  ، انتخاب فرانسیسکو فرانکو به[ October 1] امپراطوری بزرگ هخامنشی

، اعدام خسرو قشقایی به اتهام [ October 1] تونگ، تأسیس جمهوری خلق چین توسط مائو تسه[ October 1] داخلی اسپانیا
دوم و محکوم کردن مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسالمی در فیروزآباد فارس، اعالم حکم دادگاه نورنبرگ پس از خاتمه جنگ جهانی 



مرد ایرانی در ، قتل عبدالحسین تیمورتاش، دولت[ October 1] افسر آلمان نازی به جرم جنایت علیه بشریت، به مرگ ۱۲
 های قاجار و پهلوی، در زندان قصر تهران،دوره

الل هند از استعمار امپراطوری مهر روز، جشن مهرگان، تأسیس حزب توده ایران، زادروز ماهاتما گاندی، رهبر جنبش استق :مهر ۱۰

 آرگون، نئون، گازهای کاشف ،۱۹۰۴ سال شیمی نوبل جایزه، زادروز ویلیام رمزی شیمیدان اسکاتلندی، برنده [ October 2] بریتانیا
 2] ۱۹۰۳ شیمی نوبل جایزه، درگذشت سوانت آرنیوس شیمیدان سوئدی، برنده [ October 2] کریپتون و هلیوم زنون،

October ]، 

سال دریانوردی با کشتی بی گل به بریتانیا و  ۵آغاز به کار نخستین فرستنده تلویزیون ایران، بازگشت چارلز داروین، پس از  :مهر ۱۱

های ژول سزار، پومپه و کراسوس، ، در طی نشست لوکا، سه تن از سرداران روم به نام[ October 3] پایه گذاری نظریه فرگشت
ه حمله به امپراتوری ایران را گرفتند. در این جنگ که به جنگ حران معروف است، کراسوس توسط سردار ایرانی، سورنا کشته تصمیم ب

 ،[ October 3] .شد

، اولین ماهواره ساخت انسان، توسط ۱ی ایران، قرارگرفتن اسپوتنیک گشایش ساختمان تازه آرامگاه فردوسی شاعر بلندآوازه :مهر ۱۲
 جایزه برنده کوانتوم،دان آلمانی و پدر نظریه ، درگذشت ماکس پالنک فیزیک[ October 4] اهیر شوروی در مدار زمیناتحاد جم

 ،[ October 4] ، درگذشت نورمن ویزدوم هنرپیشه و کمدین معروف انگلیسی[ October 4] ۱۹۱۸ فیزیک نوبل

آغاز جمهوری پنجم فرانسه و جایگزینی نظام پارلمانیِ جمهوری ، [ October 5] روز نیروی انتظامی، روز جهانی معلم :مهر ۱۳
، استعفای [ October 5] ، درگذشت استیو جابز بنیانگذار و رئیس پیشین شرکت اپل[ October 5] چهارم با به نظام ریاستی

وز واتسالو هاول نویسنده و ، زادر[ October 5] رئیس جمهور وقت صربستان در جریان انقالب پنجم اکتبر« اسلوبودان میلوشویچ»

 ایرانی، خواننده ساز، نوازنده و، درگذشت فریدون فروغی آهنگ[ October 5] اولین رئیس جمهور جمهوری چک

صفر[، ترور محمد انور سادات، سومین رئیس  ۲۸روز دامپزشکی، رحلت رسول اکرم؛ شهادت امام حسن مجتبی علیه السالم ] :مهر ۱۴
، آغاز جنگ یوم کیپور و حمله [ October 6] مصر اسالمی جهاد گرایاسالم سازمان توسط نوبل، صلح جایزهجمهور مصر و برنده 

، افتتاح [ October 6] ، تأسیس انجمن جهانی قلم در لندن[ October 6] های مصر و سوریه از دو جبهه به اسرائیلارتش

 ،[ October 6] در پاریس« روژمولن»ی کاباره پرآوازه

، زادروز [ October 7] زادروز والدیمیر پوتین دومین رئیس جمهور کشور روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی :مهر ۱۵

ی ارتش ایاالت ، حمله[ October 7] هاینریش هیملر فرمانده اِس اِس و از مردان مقتدر آلمان نازی و مسئول اصلی هولوکاست

 ،[ October 7] براندازی حکومت طالبان و دستگیری اعضای القاعده متحده آمریکا به افغانستان با هدف

 خانه ۱۷٬۴۵۰سوزی بزرگ شهر شیکاگو و سوختن ربیع االول[، آتش ۱روز ملی کودک، هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه ] :مهر ۱۶
به امپراتوری عثمانی و آغاز جنگ اول ، اعالن جنگ کشور مونته نگرو [ October 8] خانمانبی نفر ۹۰٬۰۰۰ و کشته تن ۲۵۰ با

 شف مکانیزم آنزیمک خاطر به ۱۹۳۱ سال پزشکی نوبل جایزهشناس آلمانی، برنده ، زادروز اتو واربورگ زیست[ October 8] بالکان

[8 October ]، 

حریک برای برپایی یک گوارا توسط سربازان ارتش بولیوی به جرم ت، اعدام ارنستو چه[ October 9] روز جهانی پست :مهر ۱۷

 «پدر بمب هیدروژنی»، اعطای جایزه نوبل صلح به آندره ساخاروف دانشمند شوروی و معروف به [ October 9] انقالب در بولیوی

[9 October ]نخستین انتخابات ریاست جمهوری مردم افغانستان پس از سقوط حکومت طالبان ، [9 October ] زادروز جان ،

، زادروز هرمان امیل فیشر شیمیدان آلمانی، برنده [ October 9] طلب عضو گروه معروف بیتلزنگساز و فعال صلحلنون خواننده، آه
 کشف برای نوبل فیزیک جایزهدان آلمانی، برنده فیزیک الئو فون ، زادروز ماکس[ October 9] ۱۹۰۲ سال شیمی نوبل جایزه

 ،[ October 9] بلورها در ایکس پرتوهای در پراش

، درگذشت [ October 10] ، استقالل کشور فیجی از انگلستان[ October 10] روز جهانی مبارزه با حکم اعدام :مهر ۱۸
، کشف تریتون، بزرگترین ماه طبیعی نپتون [ October 10] کننده آمریکایینویس، هنرپیشه و تهیهنامهاورسن ولز کارگردان، فیلم

 ،[ October 10] توسط ویلیام السل



در دماغه کاناورال  ۳۴، نخستین مأموریت همراه با آدم برنامه آپولو ناسا از پایگاه پرتاب [ October 11] روز جهانی دختر :مهر ۱۹
، [ October 11] ترین دانشگاه استرالیا، گشایش دانشگاه سیدنی، قدیمی[ October 11] ایالت فلوریدا در ایاالت متحده آمریکا

، درگذشت جیمز ژول فیزیکدان [ October 11] بازیگر، تهیه کننده، خواننده و مجری تلویزیونی هندیزادروز آمیتاب باچان 

 ،[ October 11] انگلیسی

، UNIX [ 12 October ] و سیستم عامل C نویسیروز بزرگداشت حافظ، درگذشت دنیس ریچی نویسنده زبان برنامه:مهر ۲۰

 12] مکزیکوسیتی ۱۹۶۸های المپیک تابستانی ، افتتاحیه بازی[ October 12] الیاایت هلا اپرازادروز لوچیانو پاواروتی خواننده 

October ]، 

جشن پیروزی کاوه و فریدون، شروع ساخت کاخ سفید، محل کار و زندگی دائمی رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در  :مهر ۲۱
 ۱۹۷۹های زیر پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی بین سال، زادروز مارگارت تاچر نخست و[ October 13] سیواشنگتن دی

 ،[ October 13] های خودمختار روسیه در جنوب سیبری، تأسیس تووا یکی از جمهوری[ October 13] میالدی ۱۹۹۰تا 

بار با سرعتی بیشتر  ، شکستن دیوار صوتی توسط یک خلبان آمریکایی برای نخستین[ October 14] روز جهانی استاندارد :مهر ۲۲
، [ October 14] «صحرا روباه» به ملقب آلمانی، نیروهای، درگذشت اروین رومل فرمانده [ October 14] از سرعت صوت

 ،[ October 14] ورود رسمی بلغارستان به جنگ جهانی اول به طرفداری از آلمان و اتریش

ربیع االول[، پرتاب نخستین  ۸ام حسن عسکری علیه السالم ]، شهادت ام[ October 15] روز جهانی عصای سفید :مهر ۲۳

 15] پژوه و فیلسوف آلمانی، زادروز فریدریش نیچه دانش[ October 15] «۵شنزو »فضاپیمای سرنشین دار چین به فضا بنام 

October ] بلژیکی، درگذشت آندرئاس وزالیوس پزشک برجسته [15 October ]ویسنده، شاعر و ، زادروز خاچاطور آبوویان ن

 ،[ October 15] ارمنی مدرن نقاش ارمنستانی و پدر ادبیات

 .، چین نخستین بمب اتمی خود را آزمایش کرد و به پنجمین قدرت اتمی دنیا تبدیل شد[ October 16] روز جهانی غذا :مهر ۲۴

[16 October ]۱۹۳۶ سال نوبل ادبی زهجای برنده آمریکایی،نویس برجسته ، زادروز یوجین اونیل نمایشنامه [16 October ] ،

 ،[ October 16] مارشال طرح ارائه خاطر به ۱۹۵۳ سال نوبل صلح جایزهدرگذشت جورج مارشال، برنده 

، حضور گروه موسیقی بیتلز برای نخستین بار در یک برنامه زنده تلویزیونی در [ October 17] روز جهانی ریشه کنی فقر :مهر ۲۵

 October 17] ، درگذشت گوستاو کیرشهف فیزیکدان آلمانی[ October 17] در شهر منچستر انگلستان« گِرِنادا»شبکه 

 ،[ 17 October ] (IMDB) ها،شروع بکار وبگاه بانک اطالعات اینترنتی فیلم[

 October 18] به فضا ، پرتاب فضاپیمای گالیله[ October 18] روز تربیت بدنی و ورزش، درگذشت توماس ادیسون :مهر ۲۶

، زادروز آن ری [ October 18] ایران سینمای برای المللیبین جایزه یک، زادروز ابراهیم گلستان کارگردان، نخستین برنده [
 ، درگذشت سانتیاگو رامون کاخال[ October 18] ۱۹۲۷ سال ادبیات نوبل جایزهبرگسونفیلسوف وادیب مشهور فرانسوی، برنده 

 ،[ October 18] ۱۹۰۶ سال پزشکی و فیزیولوژی نوبل جایزهپزشک اسپانیایی، برنده  شناس وزیست

 برنده گواتماالئی،ربیع االول[، زادروز میگل آن خل آستوریاس شاعر و نویسنده  ۱۲میالد رسول اکرم به روایت اهل سنت ] :مهر ۲۷

 فیزیک نوبل جایزهدان آمریکایی، برنده ، زادروز سابراهمانین چاندراسکار اخترفیزیک[ October 19] ۱۹۶۷ سال فیزیک نوبل جایزه
 ،[ October 19] ، نخستین فرود هواپیمای کنکورد، در شهر نیویورک[ October 19] ۱۹۸۳ سال

، [ October 20] ماتیسم(زادروز جان دیویی از معروفترین فیلسوفان آمریکایی قرن بیستم، از پیشتازان عمل گرایی )پراگ :مهر ۲۸

، درگذشت پل دیراک فیزیکدان و [ October 20] اسکار جایزه برنده آمریکایی،کننده درگذشت برت لنکستر بازیگر و تهیه
، اعدام سرهنگ [ October 20] کوانتومی مکانیک گذاران پایه از ،۱۹۳۳ سال فیزیک نوبل جایزهریاضیدان بریتانیایی، برنده 

مرداد، زادروز جیمز چدویک  ۲۸تن دیگر به عنوان اولین گروه از افسران حزب توده بعد از ماجرای  ۹ک به همراه اهلل سیامعزت

 ،[ October 20] نوترون کشف بدلیل ۱۹۳۵ سال فیزیک نوبل جایزهفیزیکدان بریتانیایی، برنده 

دان سوئدی، مخترع دینامیت، نوبل، شیمی ، زادروز آلفرد[ October 21] اختراع المپ برق توسط توماس ادیسون :مهر ۲۹
افزار ، توافق اتمی کره شمالی و ایاالت متحده آمریکا بر سر متوقف کردن ساخت جنگ[ October 21] گذار جایزه نوبلبنیان



، روز ملی [ October 21] مدار فرانسوی، زادروز آلفونس دوالمارتین شاعر، نویسنده و سیاست[ October 21] ایهسته
 کوهنورد،

، زادروز کلینتون دیویسون فیزیکدان آمریکایی، برنده [ October 22] ساخت نخستین ماشین فتوکپی با نام زیراکس :مهر ۳۰

 سال ادبیات نوبل جایزه، زادروز ایوان الکسیویچ بونین نویسنده و شاعر روس، برنده [ October 22] ۱۹۳۷ سال نوبل فیزیک جایزه
۱۹۳۳ [22 October ] ،۱۹۳۷ سال پزشکی و فیزیولوژی نوبل جایزهگیورگی، برنده -درگذشت آلبرت سنت [22 October ]، 

 ۱۴۰۰های آبان مناسبت

، زادروز په له بازیکن سابق تیم «شبکه ملی»روز آمار و برنامه ریزی، آغاز کار نخستین فرستنده تلویزیون دولتی ایران، به نام  :آبان ۱
 نوبل جایزهدان آمریکایی، برنده ، درگذشت هربرت هاپتمن ریاضی[ October 23] بازیکن فوتبال جهانملی فوتبال برزیل، برترین 

 سال پزشکی و فیزیولوژی نوبل جایزهشیمیدان آمریکایی، برنده ، درگذشت ادوارد دویسی زیست[ October 23] ۱۹۸۵ سال شیمی

۱۹۴۳ [23 October ]، 

استریت در سال ربیع االول[، تأسیس سازمان ملل متحد، سقوط وال ۱۷جعفر صادق علیه السالم ]میالد رسول اکرم و امام  :آبان ۲

گذاران شرکت گر فرانسوی، از بنیان، درگذشت لوئی رنو صنعت[ October 24] سقوط بازار سهام در بازار بورس نیویورک ۱۹۲۹

 ،[ October 24] خودرو سازی رنو

، درگذشت فریدون مشیری شاعر [ October 25] ریاضیدان فرانسوی، واضع نظریه گروه در علم جبرزادروز اواریست گالوا  :آبان ۳
 ،[ October 25] کار مشهور اسپانیایی، خالق سبک کوبیسمایرانی، زادروز پابلو پیکاسو نقاش، پیکرتراش، طراح صحنه و سرامیک

م، قتل حسن مجتبی امام سوم شیعیان توسط جعده دختر اشعث بن قیس گذار و پیامبر اسالدرگذشت محمد بن عبداللّه بنیان :آبان ۴

 ،[ October 26] پینوکیو خالق ایتالیا، اهل نوجوان و کودککندی، درگذشت کارلو کلودی نویسنده 

ست ویولون ، زادروز نیکولو پاگانینی آهنگساز و نوازنده زبرد[ October 27] زادروز جیمز کوک دریانورد و کاشف انگلیسی :آبان ۵

 ،[ October 27] ، درگذشت وازگن سارگسیان فرمانده نظامی و سیاستمدار ارمنستانی[ October 27] اهل ایتالیا

تقویم هجری شمسی و هجری هجرت محمد )ص( از مکه به مدینه و انتخاب این روز به عنوان مبدأ تاریخ مسلمانان در دو : آبان ۶

، زادروز جوناس سالک پزشک آمریکایی،  ]October 28 [ن مؤسسه آموزش عالی در آمریکا، تاسیس دانشگاه هاروارد نخستیقمری
 28] ، زادروز ویلیام هنری گیتس سوم مشهور به بیل گیتس مدیر شرکت مایکروسافت[ October 28] کاشف واکسن فلج اطفال

October ]، 

پیش از میالد، روز کوروش بزرگ: کوروش بزرگ بنیانگذار امپراتوری  ۵۳۹سالروز ورود کوروش بزرگ به بابل در سال  :آبان ۷
هخامنشیان در ایران، شهر بابِل، بزرگترین شهر دنیای باستان و مرکز تمدن بابل را فتح کرد.، زادروز الن جانسون سیرلیف رئیس 

نگار معروف ، درگذشت جوزف پولیتزر روزنامه[ October 29] ه همراه توکل کرمانب نوبل صلح جایزهجمهور لیبریا، برنده 

 ،[ October 29] پولیتزر ادبیآمریکایی، بنیانگذار جایزه 

، زادروز [ October 30] ۲۰۰۵روز نوجوان، زادروز تئودور هانش فیزیکدان آلمانی، از برندگان جایزه نوبل فیزیک سال  :آبان ۸
 اولیننقاش، نویسنده، منتقد فیلم و طراح هنرمند ایرانی، درگذشت هنری دونانت تاجر و فعال اجتماعی سوئیسی، برنده آیدین آغداشلو 

 ،[ October 30] پاسی فردریک همراه به ۱۹۰۱ سال در نوبل صلح جایزه

، زادروز جان کیتس [ October 31] برانگیزترین رهبران هندترین و بحثترور ایندیرا گاندی نخست وزیر و یکی از برجسته :آبان ۹
 ،.، درگذشت محمد زکریای رازی پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی[ October 31] انگلیسیشاعر برجسته 

لندن به روی صحنه « وایت هال»را برای نخستین بار در کاخ « اُتلو»آبان روز، جشن آبانگان، ویلیام شکسپیر نمایشنامه  :آبان ۱۰

، درگذشت [ November 1] فیزیک نوبل جایزه، زادروز رابرت الفلین فیزیکدان آمریکایی، برنده [ November 1] .آورد
 ،[ November 1] ۱۹۰۲ سال ادبیات نوبل جایزهشناس و نویسنده آلمانی، برنده دان، واژهتئودور مومسن تاریخ

، زادروز جرج بول، ریاضیدان [ November 2] ۱۹۳۶ یمی سالش نوبل جایزهدانشمند هلندی، برنده  دبای درگذشت پیتر :آبان ۱۱

، زادروز میکائیل نالباندیان شاعر، نویسنده، اندیشمند سیاسی ارمنستانی و مبارز پرشور [ November 2] و فیلسوف انگلیسی

https://www.tasvirezendegi.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1395-%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87/
https://www.tasvirezendegi.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1395-%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87/
https://www.tasvirezendegi.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1395-%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87/


 2] ۱۹۳۶ سال شیمی نوبل جایزهدانشمند هلندی، برنده  دبای ، درگذشت پیتر[ November 2] استقالل ارمنستان

November ]، 

 3] .، نخستین فضاپیمایی که یک موجود زنده را به فضا برد توسط اتحاد جماهیر شوروی پرتاب شد۲اسپوتنیک  :آبان ۱۲

November ] اقتصاد نوبل جایزه هندی، زادروز آمارتیا سن برنده [3 November ]نویس، فعال سیاسی ، الیمپ دگوژ نمایشنامه
 ،[ November 3] های اعدام شده استز نخستین فمنیستداری او طرفدار الغای برده

، درگذشت نورمن فاستر رمزی، فیزیکدان [ November 4] روز دانش آموز، تولد فردریک بانتینگ کاشف انسولین :آبان ۱۳

مایکل ، درگذشت [ November 4] پل ولفگانگ و دهملت جرج هانس همراه به ۱۹۸۹ سال فیزیک نوبل جایزهآمریکایی، برنده 

 ،[ November 4] کرایتون نویسنده، کارگردان، فیلم نامه نویس، پزشک و تهیه کننده تلویزیونی

دان مازندرانی، زادروز پل ساباتیه شیمیدان فرانسوی، روز فرهنگ عمومی، زادروز محمدرضا اسحاقی گرجی، نوازنده و موسیقی :آبان ۱۴

پرداز سیاسی نگار و نظریه، درگذشت آیزایا برلین فیلسوف سیاسی، اندیشه[ November 5] ۱۹۱۲ سال شیمی نوبل جایزهبرنده 

 ،[ November 5] بریتانیایی

جشن میانه پاییز، آبراهام لینکلن برای یک دوره چهارساله به ریاست جمهوری ایاالت متحده انتخاب شد، دوران ریاست  :آبان ۱۵

، درگذشت هانس فون اوبر [ November 6] .داری بوداخلی و لغو بردهجمهوری او، شاهد تجزیه ایاالت جنوبی، آغاز جنگ د

 ،[ November 6] ۱۹۲۹وبل شیمی سال ن جایزهشلپین بیوشیمیست آلمانی، برنده 

 7] دان لهستانی، زادروز ماری کوری فیزیکدان و شیمی[ November 7] تولد ماری کوری کاشف پولونیم و رادیوم :آبان ۱۶

November ]دان لهستانیروز ماری کوری فیزیکدان و شیمی، زاد [7 November ] زادروز محمدتقی بهار ملقب به ،
 فیزیک نوبل جایزهمدار ایرانی، زادروز ماری کوری، فیزیکدان و شیمیدان لهستانی، برنده الشعرا، شاعر، ادیب، نویسنده و سیاستملک

کوئین بازیگر آمریکایی، ، درگذشت استیو مک[ November 7] کوری پیر همسر ،۱۹۱۱ سال شیمی نوبل جایزه و ۱۹۰۳ سال
 ،[ November 7] اسکار جایزهبرنده 

، زادروز محمد اقبال شاعر و فیلسوف [ November 9] روز ملی کیفیت، زادروز کریستف کلمب تاجر و دریانورد اسپانیایی :آبان ۱۸
 بزرگ زبان فارسی،

 10] نویس و شاعر آلمانینامه، زادروز فریدریش شیلر نمایش[ November 10] للتأسیس پلیس صلح بین الم :آبان ۱۹

November ]، 

 برادران و مکافات و جنایت رمان خالق روس، تأثیرگذار و سرشناسزادروز فیودور میخاییلوویچ داستایوسکی نویسنده  :آبان ۲۰

 11] ۱۹۴۵ سال شیمی نوبل جایزهمیدان فنالندی، برنده ، درگذشت آرتوری ایلماری ویرتانن شی[ November 11] کارامازوف

November ]، 

 12] ۱۹۰۴ سال فیزیک نوبل جایزهزادروز نیما یوشیج پدر شعر نو پارسی، زادروز جان استرات، فیزیکدان انگلیسی، برنده  :آبان ۲۱

November ]درگذشت هاراطون داویدیان بنیانگذار روانپزشکی درایران ، [12 November ]، 

، [ November 13] ۱۹۴۳ سال پزشکی و فیزیولوژی نوبل جایزهشیمیدان آمریکایی، برنده زادروز ادوارد دویسی زیست :آبان ۲۲

 ،[ November 13] هاید آقای و جکیل دکتر و گنج جزیره خالق اسکاتلندی،زادروز رابرت لویی استیونسن نویسنده 

، درگذشت سعید نفیسی، [ November 14] ربیع الثانی[، روز جهانی دیابت ۸کری علیه السالم ]والدت امام حسن عس :آبان ۲۳
 نگار، مترجم و شاعر ایرانی،نویسنده، ادیب، تاریخ

 روز کتاب و کتابخوانی، :آبان ۲۴

 نوبل جایزهکانادایی، برنده ربیع الثانی[، درگذشت هنری تاب شیمیدان آمریکایی  ۱۰وفات حضرت معصومه سالم اهلل علیها ] :آبان ۲۵

 16] ۱۹۷۶، درگذشت میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال [ November 16] ۱۹۸۳ سال شیمی

November ]، 

، زادروز مارتین اسکورسیزی، کارگردان، [ November 17] .برای رایانه توسط دکتر داگالس انگلبارت« موشواره»اختراع  :آبان ۲۶

 ،[ November 17] اسکار جایزهآمریکایی فیلم و سینما، برنده -نویس، تهیه کننده، بازیگر و تاریخدان ایتالیاییفیلمنامه



نقاش،  ، زادروز لوئی داگر[ November 18] ۱۹۲۰ سال شیمی نوبل جایزهدرگذشت والتر نرنست شیمیدان آلمانی، برنده  :آبان ۲۷
 ،[ November 18] مخترع و فیزیکدان بزرگ فرانسوی

، درگذشت ستارخان ملقب به سردار ملی از سرداران جنبش مشروطه ایران، [ November 19] روز جهانی فلسفه :آبان ۲۸

، [ November 19] ، زادروز ایندیرا گاندی، سیاستمدار هندی[ November 19] درگذشت فرانتس شوبرت موسیقیدان اتریشی
 ،[ November 19] روز جهانی آقایان

 20] ، درگذشت لئو تولستوی نویسنده و فعال سیاسی و اجتماعی روس[ November 20] روز جهانی کودک :آبان ۲۹

November ] 20] ۱۹۹۱ سال ادبیات نوبل جایزه، زادروز نادین گوردیمر نویسنده و فعال سیاسی اهل آفریقای جنوبی، برنده 

November ]، 

تر، فیلسوف و ، زادروز ول[ November 21] گلفیه در پاریسشده انسان با بالون توسط برادران موننخستین پرواز ثبت :آبان ۳۰

 ،[ November 21] وی عصر روشنگرفرانسنویسنده 

 ۱۴۰۰ های آذرمناسبت

 پزشکی و فیزیولوژی نوبل جایزهآلمانی، برنده -شیمیدان بریتانیاییآذر جشن، درگذشت هانس آدولف کربس پزشک و زیست :آذر ۱

 ،[ November 22] ۱۹۵۳ سال

 یوهان زادروز قاجاریه،، هنرمند نامی و استاد موسیقی ایرانی اواخر دوره «خاندرویش»درگذشت غالمحسین درویش معروف به  :آذر ۲
 ،[ November 23] ۱۹۱۰ سال نوبل فیزیک جایزهدان هلندی، برنده وان در والس دانشمند و ترمودینامیکک دیدری

 ،[ November 24] هلندی مشهور فیلسوف اسپینوزا، باروخ زادروز ایرانی، برجستهزادروز کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده  :آذر ۳

 25] ، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان[ November 25] ارائه نظریه نسبیت عام توسط آلبرت انیشتین :آذر ۴

November ]25] ، زادروز کارل بنز مهندس آلمانی، طراح موتور ماشین، اتومبیل بنزین سوز و بنیانگذار مرسدس بنز 

November ]لین مؤلف و ناشر کتاب گذار نخستین کودکستان و نخستین مدرسه ناشنوایان ایران، اوبان بنیان، درگذشت جبار باغچه
 کودک در ایران،

 ،[ November 26] آلمانیدان برجسته روز بسیج مستضعفان، درگذشت هاینریش هرتز، ریاضیدان و فیزیک :آذر ۵

، درگذشت ایدا [ November 27] ۱۹۳۶ سال نوبل ادبیات جایزهنویس آمریکایی، برنده درگذشت یوجین اونیل نمایشنامه :آذر ۶

 ،[ November 27] ساز رایانهضیدان انگلیسی، نخستین برنامهالولیس ریا

شناس و استروس قوم-، زادروز کلود لوی[ November 28] روز نیروی دریایی، زادروز ویلیام بلیک شاعر و نقاش بریتانیایی :آذر ۷
 ،[ November 28] مدرن شناسیپردازان انسانشناس فرانسوی، از نظریهانسان

 29] ، زادروز گائتانو دونیزتی آهنگساز ایتالیایی[ November 29] یقیشه چارنتس شاعر، فعال مدنی ارمنستانی درگذشت :آذر ۸

November ]، 

 جایزهشناس آلمانی، برنده نگار، سیاستمدار و باستانجشن آذرگان، آذر روز، زادروز تئودور مومسن تاریخدان، حقوقدان، روزنامه :آذر ۹
 تام ماجراهای و فین هاکلبری ماجراهای خالق آمریکایی،، زادروز مارک توین نویسنده [ November 30] ۱۹۰۲ت سال ادبیا نوبل

 ،[ November 30] سایر

 ،[ December 1] روز مجلس، روز جهانی ایدز :آذر ۱۰

، کشته [ December 2] .برگزار شدگذاری ناپلئون بُناپارت به عنوان امپراتور فرانسه در کلیسای نوتردام پاریس مراسم تاج :آذر ۱۱
 نوبل جایزهشدن میرزا کوچک خان جنگلی مبارز و رهبر جنبش ملی جنگل، درگذشت لوییز اف لیلویر بیوشیمیست آرژانتینی، برنده 

 ،[ December 2] ۱۹۷۰ سال پزشکی و فیزیولوژی

گذاران موج نوی فرانسه، زادروز فرانسوی، از بنیان، درگذشت کلود شابرول کارگردان [ December 3] روز جهانی معلوالن :آذر ۱۲
، رسمی [ December 3] ۲۰۰۰ سال نوبل صلح جایزه، برنده ۲۰۰۳تا  ۱۹۹۸جمهور کره جنوبی از سال کیم دای جونگ رئیس

 شدن قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،



، درگذشت توماس هانت مورگان [ December 4] روز بیمه، زادروز توماس کارالیل، متفکر و تاریخدان اسکاتلندی :آذر ۱۳
 ،[ December 4] ۱۳۱۲ سال پزشکی و فیزیولوژی نوبل جایزهشناس آمریکایی، برنده زیست

 ،[ December 5] ۱۹۹۳ سال نوبل صلح جایزهدرگذشت نلسون ماندال نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی، برنده  :آذر ۱۴

 ،[ December 6] ۱۹۶۷ سال شیمی نوبل جایزهروز حسابدار، زادروز جرج پرتر شیمیدان انگلیسی، برنده  :آذر ۱۵

روز دانشجو، کناره گیری رضا شاه از سلطنت به نفع پسرش محمدرضا پهلوی در پی اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط  :آذر ۱۶
 نیروهای متفقین،

ترین ردان، نویسنده و مترجم ایرانی.، زادروز ژان سیبلیوس، آهنگساز فنالندی و از محبوبزادروز داریوش مهرجویی کارگ :آذر ۱۷

، درگذشت جرج بول ریاضیدان و فیلسوف انگلیسی، [ December 8] و اوایل قرن بیستم ۱۹های موسیقی کالسیک در قرن چهره
 ،[ December 8] گذاران علم کامپیوتراز بنیان

، درگذشت گوستاف دالن [ December 9] ۱۹۱۸ سال شیمی نوبل جایزههابر شیمیدان آلمانی، برنده زادروز فریتس  :آذر ۱۸

 ،[ December 9] ۱۹۱۲ سال فیزیک نوبل جایزهدار سوئدی، مخترع شیرهای خودکار، برنده کارخانه

زادروز حیدر رقابی متخلص به هاله از شاعران جمادی االولی[،  ۵والدت حضرت زینب سالم اهلل علیها و روز پرستار و بهورز ] :آذر ۱۹

، درگذشت آلفرد نوبل شیمیدان، [ December 10] ساز رایانهمعاصر اهل ایران، زادروز ایدا الولیس، ریاضیدان و نخستین برنامه

 ،[ December 10] ساز سوئدی، بنیانگذار جایزه نوبلمهندس، مبتکر و اسلحه

، درگذشت ونسانت [ December 11] ادبیات نوبل جایزهنویس مصری، برنده سنده و نمایشنامهزادروز نجیب محفوظ نوی :آذر ۲۰
، درگذشت ابوالحسن صدیقی نقاش و [ December 11] ۱۹۵۵ سال شیمی نوبل جایزهدو وینیو بیوشیمیدان آمریکایی، برنده 

 ،[ December 11] نوردی کوه جهانی روز ایرانی،ساز برجسته مجسمه

 ۱۹۱۳ سال شیمی نوبل جایزهزادروز احمد شاملو شاعر و نویسنده و مترجم ایرانی، زادروز آلفرد ورنر شیمیدان سوئیسی، برنده  :آذر ۲۱

[12 December ]، 

، درگذشت پل [ December 13] ۱۹۱۲ سال شیمی نوبل جایزهدرگذشت ویکتور گرینیارد شیمیدان فرانسوی، برنده  :آذر ۲۲

 ،[ December 13] ۱۹۷۰ سال اقتصاد نوبل جایزهاهل ایاالت متحده آمریکا، برنده ساموئلسون اقتصاددان 

، [ December 14] ۱۹۷۷ سال ادبیات نوبل جایزه برنده اسپانیا، کشور متولدایخاندره شاعر برجسته درگذشت ویسنته آله :آذر ۲۳
 ،[ December 14] زادروز تیکو براهه، منجم دانمارکی

، درگذشت ولفگانگ [ December 15] ۱۹۰۳ سال فیزیک نوبل جایزهزادروز آن ری بکرل فیزیکدان فرانسوی، برنده  :آذر ۲۴

 ،[ December 15] ۱۹۴۵ سال فیزیک نوبل جایزهپائولی فیزیکدان بلندپایه اتریشی / سوئیسی، برنده 

 ،[ December 16] نویس انگلیسیمهنویس و نمایشناروز پژوهش، درگذشت ویلیام سامرست موآم، داستان :آذر ۲۵

 ،[ December 17] آلمانیبتهوون، موسیقیدان برجسته  فان روز حمل و نقل، زادروز لودویگ :آذر ۲۶

 18] ۱۹۷۱ نوبل صلح جایزه، برنده ۱۹۷۴تا  ۱۹۶۹زادروز ویلی برانت سیاستمدار آلمانی، صدر اعظم آلمان غربی از  :آذر ۲۷

December ]موفقترین از یکی و اسکار جایزه ۳نویس آمریکایی، برنده نامهکننده و فیلم، زادروز استیون اسپیلبرگ کارگردان، تهیه 
 ،[ December 18] سینما تاریخ کارگردانان

، [ December 19] ۱۹۰۷ سال نوبل فیزیک جایزهتبار، برنده زادروز آلبرت آبراهام مایکلسون فیزیکدان آمریکایی روس :آذر ۲۸

 ،[ December 19] ۱۹۲۳ سال فیزیک نوبل جایزه برنده آمریکایی،درگذشت رابرت میلیکان فیزیکدان برجسته 

، زادروز یاروسالو هیروفسکی شیمیدان و مخترع اهل [ December 20] زادروز دیوید بوهم فیزیک دان مشهور آمریکایی :آذر ۲۹

 خالق آمریکایی،، درگذشت جان استاینبک نویسنده [ December 20] ۱۹۵۹جمهوری چک، برنده جایزه نوبل شیمی سال 

 ،[ December 20] ۱۹۶۲ سال ادبیات نوبل جایزه برنده خشم، هایخوشه

 جشن شب یلدا، :آذر ۳۰

 



 ۱۴۰۰های دی مناسبت

 روز میالد خورشید؛ جشن خرم روز، نخستین جشن دیگان، :دی ۱

 ،[ December 23] ت فوکردرگذشت آنتونی فوکر بنیانگذار شرک :دی ۲

 ،[ December 24] نویس ایرانیصر ایرانی، درگذشت اکبر رادی نمایشنامهمعازادروز احمد محمود نویسنده  :دی ۳

، [ December 25] ، زادروز اسحاق نیوتن فیزیکدان و ریاضیدان انگلیسی[ December 25] جشن کریسمس :دی ۴

 ،[ December 25] اسکار جایزهو آهنگساز، برنده  درگذشت چارلی چاپلین بازیگر، کارگردان

 بزرگ تاریخ، اَبَراِنسان ، سالروز شهادت آشو زرتشت،۱۳۸۲ی بم در سال سالروز زمین لرزه :دی ۵

 ،[ December 27] شناس سرشناس آلمانیزادروز یوهانس کپلر دانشمند، ریاضیدان و ستاره :دی ۶

 28] پرداز ادبی و فعال سیاسی اهل آمریکاایرانی، درگذشت سوزان سونتاگ نویسنده، نظریهزادروز فروغ فرخزاد شاعر  :دی ۷

December ]، 

 دی به آذر روز، دومین جشن دیگان، زادروز فروغ فرخزاد شاعر ایرانی، :دی ۸

آندره -دروز فرانسیس، زا[ December 30] ۱۹۱۵ل سا ادبیات نوبل جایزهدرگذشت رومن روالن نویسنده فرانسوی، برنده  :دی ۹

 ،[ December 30] وینسنت نقاش فرانسوی

، زادروز [ December 31] ۱۹۸۳درگذشت جرارد دبرو اقتصاددان و ریاضیدان فرانسوی، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال  :دی ۱۰
 ،[ December 31] سازی ایرانساز ایرانی، مادر مجسمهلیلیت تریان مجسمه

 ،[ January 1] میالدی جشن آغاز سال نو :دی ۱۱

 روز حافظ، :دی ۱۲

 درگذشت نیما یوشیج پدر شعر نو پارسی، :دی ۱۳

 ،[ January 4] بریل خطزادروز لوئی بریل ابداع کننده  :دی ۱۴

، کشته شدن [ January 5] دی به مهر روز، سومین جشن دیگان، زادروز شاه جهان پنجمین امپراتور سلسله گورکانیان هند :دی ۱۵
 منصور ستاری از فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران،

، درگذشت [ January 6] یامبرپ مشهور اثر خالق االصل،لبنانی آمریکایی سرشناسزادروز جبران خلیل جبران نویسنده  :دی ۱۶

 ،[ January 6] لوئی بریل ابداع کننده خط بریل

جمادی الثانیه[، اعدام بابک خرمدین به دست معتصم، خلیفه عباسی در سامرا،  ۳ علیها ]شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل :دی ۱۷
 ،[ January 7] االصل آمریکاییدرگذشت نیکوال تسال، مخترع رادیو، فیزیکدان و مهندس صربی

گالیله دانشمند و مخترع ، درگذشت گالیلئو [ January 8] شناس بریتانیاییزادروز استیون هاوکینگ فیزیکدان و کیهان :دی ۱۸

 ،[ January 8] سرشناس ایتالیائی

گیل بیوکنن اقتصاددان ، درگذشت جیمز مک[ January 9] فرانسوی فمینیستزادروز سیمون دو بووار فیلسوف و نویسنده  :دی ۱۹
 ،[ January 9] ۱۹۸۶ سال اقتصاد نوبل جایزهآمریکایی، برنده 

سالروز قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه قاجار، درگذشت گابریال میسترال شاعر، آموزگار، دیپلمات و فمینیست شیلیایی،  :دی ۲۰

 ،[ January 10] ۱۹۴۵ سال ادبیات نوبل جایزهبرنده 

 ،[ January 11] ۱۹۳۶ سال نوبل فیزیک جایزهدرگذشت کارل دیوید آندرسون فیزیکدان آمریکایی، برنده  :دی ۲۱

 ،.دان، فیلسوف و شاعر ایرانی، زادروز محسن هشترودی ریاضی[ January 12] زادروز جک لندن نویسنده آمریکایی :دی ۲۲

 ،[ January 13] دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان، زادروز ویلهلم وین فیزیکدان آلمانی :دی ۲۳

، درگذشت ادموند [ January 14] ۱۹۵۲ سال نوبل صلح جایزهان آلمانی، برنده زادروز آلبرت شوایتسر پزشک و موسیقید :دی ۲۴
 ،[ January 14] هالی منجم، فیزیکدان و هواشناس انگلیسی



میلیون قطعه از آثار فرهنگی دوران  ۷موزه بریتانیا در لندن برای بازدید عموم گشایش یافت، امروزه این موزه حافظ بیش از  :دی ۲۵
پدیای ، ویکی[ January 15] .، نخستین مکالمه تلفنی میان نیویورک و سانفرانسیسکو برقرار شد[ January 15] .مختلف است

 ،[ January 15] .پدیا آغاز به کار کردترین نسخه دانشنامه ویکیانگلیسی بزرگترین و قدیمی

 ،[ January 16] .ایتالیاییدان و رهبر ارکستر درگذشت آرتورو توسکانینی آهنگساز و موسیقی :دی ۲۶

 ی برجام،اجرای توافق نامه :دی ۲۷

، درگذشت رودیارد [ January 18] ۲۰۰۸ سال فیزیک نوبل جایزهآمریکایی، برنده -زادروز یوایچیرو نامبو فیزیکدان ژاپنی :دی ۲۸

 ،[ January 18] ۱۹۰۷ سال یاتادب نوبل جایزهنویس اهل کشور انگلستان با اصلیت هندی، برنده کیپلینگ نویسنده و رمان

، [ January 19] .ای ساخته شده توسط توماس ادیسون در نیوجرسی شروع به کار کردبرای اولین بار، المپ رشته :دی ۲۹
 ،[ January 19] درگذشت اشو عارف، گورو و فیلسوف هندی

، زادروز یوهانس ویلهلم ینسن نویسنده [ January 20] .کشف اشعه ایکس توسط ویلهلم کنراد رونتگن فیزیکدان آلمانی :دی ۳۰

 ،[ January 20] ۱۹۴۴ سال ادبیات نوبل جایزهدانمارکی، برنده 

 ۱۴۰۰های بهمن مناسبت

 ،[ January 21] نگار، منتقد ادبی و شاعر انگلیسینویس، روزنامهزادروز فردوسی، درگذشت جرج اورول، داستان :بهمن ۱

 ،[ January 22] ۱۹۶۲ سال فیزیک نوبل جایزهبهمن روز، جشن بهمنگان، زادروز لو النداو فیزیکدان اهل شوروی، برنده  :بهمن ۲

، درگذشت [ January 23] ۱۹۹۲ سال ادبیات نوبل جایزهنویس انگلیسی، برنده زادروز درک والکوت شاعر و نمایشنامه :بهمن ۳

 ،[ January 23] .نیاییگرای اسپاسالوادور دالی، نقاش فراواقع

 جمادی الثانیه[، ۲۰والدت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و روز مادر ] :بهمن ۴

 ،[ January 25] .گذار شیمی جدیددان، و مخترع انگلیسی؛ پایهدان، فیزیکجشن نوسره، زادروز رابرت بویل، شیمی :بهمن ۵

، درگذشت [ January 26] .کاربرد واکسیناسیون برای بیماری آبله درگذشت ادوارد جنر، پزشک انگلیسی، کاشف :بهمن ۶

 ،[ January 26] .سوزنیکالوس اتو، مهندس آلمانی، مخترع موتور درون

، [ January 27] .ترین آهنگسازان موسیقی کالسیکزادروز ولفگانگ آمادئوس موتسارت، آهنگساز اتریشی، از بزرگ :بهمن ۷
 ،[ January 27] .آلیسمگذاران مکتب ایدهفیشته، فیلسوف آلمانی؛ از پایهدرگذشت یوهان گوتلیب 

 ،[ January 28] .۱۹۲۳ سال ادبیات نوبل جایزه ،نویس ایرلندی؛ برندهدرگذشت ویلیام باتلر ییتس، شاعر و نمایشنامه :بهمن ۸

دان ، درگذشت فریتس هابر، شیمی[ January 29] یروسنویس برجسته زادروز آنتوان چخوف، نویسنده و نمایشنامه :بهمن ۹

 ،[ January 29] .شیمی نوبل جایزهآلمانی؛ برنده 

 30] .جشن سده، درگذشت ماهاتما گاندی، رهبر سیاسی و معنوی مردم هندوستان در مبارزه با استعمار امپراتوری بریتانیا :بهمن ۱۰

January ]، 

 ،[ January 31] .۱۹۳۲ سال ادبیات نوبل جایزهنویس انگلیسی؛ برنده نامهدرگذشت جان گالزورثی، نویسنده و نمایش :بهمن ۱۱

 سال فیزیک نوبل جایزهدان آلمانی، برنده بازگشت امام خمینی )ره( به ایران، درگذشت ورنر کارل هایزنبرگ، فیزیک :بهمن ۱۲

۱۹۳۲. [1 February ] ۱۹۵۹ سال فیزیک نوبل زهجای، زادروز امیلیو گینو سگر، فیزیکدان ایتالیایی، برنده. [1 February ]، 

، زادروز جیمز جویس، [ February 2] گذار جدول تناوبی عناصر شیمیائیدرگذشت دمیتری مندلیف، شیمیدان روس؛ پایه :بهمن ۱۳

 ،[ February 2] اولیس رمان خالق ایرلندی؛نویسنده 

 .نواز و رهبر ارکسترآلمانیزادروز فلیکس مندلسون، آهنگساز، پیانیست، ارگرجب[،  ۱والدت امام محمد باقر علیه السالم ] :بهمن ۱۴

[3 February ]درگذشت آگوست هورش، بنیانگذار شرکت آئودی ،. [3 February ]، 

 جشن میانه زمستان، :بهمن ۱۵



 فیزیک نوبل جایزهرجب[، زادروز رابرت هافستاتر، فیزیکدان آمریکایی؛ برنده  ۳شهادت امام علی النقی الهادی علیه السالم ] :بهمن ۱۶
 5] .۱۹۷۳ سال اقتصاد نوبل جایزه، درگذشت واسیلی لئونتیف، اقتصاددان آمریکایی؛ برنده [ February 5] .۱۹۶۱ سال

February ]، 

، درگذشت گوستاو کلیمت، نقاش [ February 6] .پرداز و منتقد سینمایی فرانسویروفو، فیلمساز، نظریهزادروز فرانسوا ت :بهمن ۱۷
 ،[ February 6] .نمادگرای اتریشی

، زادروز [ February 7] .توئیست الیور و بزرگ آرزوهای کاپرفیلد، دیوید خالق انگلیسی،زادروز چارلز دیکنز نویسنده  :بهمن ۱۸

 ،[ February 7] .هاردی ریاضیدان انگلیسی، صاحب آثاری در زمینه آنالیز ریاضی و نظریه اعدادگادفری هارولد 

، زادروز [ February 8] .فرانسوی نویسنمایشنامه و شاعر تخیلی،–علمیروز نیروی هوایی، زادروز ژول ورن، نویسنده  :بهمن ۱۹
 ،[ February 8] .ر شیمیائیگذار جدول تناوبی عناصدمیتری مندلیف، شیمیدان روس؛ پایه

 ابله، مکافات، و جنایت کارامازوف، برادران خالق روس،روز جهانی کودک، درگذشت فئودور داستایوسکی، نویسنده  :بهمن ۲۰

 9] .۲۰۰۳ سال ادبیات نوبل جایزه برنده جنوبی؛ آفریقای اهل، زادروز جان ماکسول کوئتزه، نویسنده [ February 9] زدگانجن

February ]، 

، درگذشت [ February 10] .۱۹۵۶ سال فیزیک نوبل جایزهزادروز والتر هاوسر براتین، فیزیکدان آمریکایی؛ برنده  :بهمن ۲۱

 ،[ February 10] .۱۹۰۱ سال فیزیک نوبل جایزهویلهلم کنراد رونتگن، فیزیکدان آلمانی؛ کاشف اشعه ایکس، برنده 

، حمله به سفارت روسیه و قتل گریبایدوف سفیر روسیه [ February 11] تولد توماس ادیسون پیروزی انقالب اسالمی، :بهمن ۲۲
 ،[ February 11] تزاری در ایران

 ی فرگشت از طریق انتخاب طبیعیرجب[، زادروز چارلز داروین بنیانگذار نظریه ۱۰والدت امام محمد تقی علیه السالم ] :بهمن ۲۳

[12 February ]۱۹۶۵ سال فیزیک نوبل جایزهان شوینگر، فیزیکدان آمریکایی؛ برنده ، زادروز جولی. [12 February ]، 

 13] .۱۹۵۶ سال فیزیک نوبل جایزهاالصل؛ برنده دان و مخترع آمریکایی بریتانیاییزادروز ویلیام شاکلی، فیزیک :بهمن ۲۴

February ]نویس آلمانیپرداز موسیقی و مقالهنظریهساز، رهبر ارکستر، ، درگذشت ریشارد واگنر، آهنگ. [13 February ]، 

، زادروز چارلز تامسون [ February 14] ، ثبت اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل[ February 14] روز ولنتاین :بهمن ۲۵

 ،[ February 14] ۱۹۲۷ سال فیزیک نوبل جایزهدان و هواشناس اسکاتلندی؛ برنده ریس ویلسون، فیزیک

، [ February 15] .رجب[، زادروز گالیلئو گالیله، دانشمند و مخترع ایتالیایی ۱۳والدت امام علی علیه السالم و روز پدر ] :بهمن ۲۶

 ،[ February 15] .۱۹۲۸ سال فیزیک نوبل جایزهدان انگلیسی؛ برنده درگذشت اون ویالنز ریچاردسون، فیزیک

، درگذشت [ February 16] .ناس، مورخ طبیعت، فیلسوف، پزشک و استاد آلمانیشزادروز ارنست هکل، زیست :بهمن ۲۷
 ،[ February 16] .شناس آمریکایی؛ برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکیفرانسیس راوس، ویروس

 17] ایتالیا اهل ویولنرجب[، زادروز آرکانجلو کورلی، آهنگساز و نوازنده  ۱۵وفات حضرت زینب سالم اهلل علیها ] :بهمن ۲۸

February ]کننده الفبای زبان ارمنی و بانی ادبیات نوشتاری ارمنی، درگذشت مسروب ماشتوتس، ابداع [17 February ]، 

 جشن سپندارمذگان و روز عشق، :بهمن ۲۹

، [ February 19] .۱۹۹۶ سال فیزیک نوبل جایزهدان آمریکایی؛ برنده درگذشت رابرت کلمن ریچاردسون، فیزیک :بهمن ۳۰

 ،[ February 19] .۱۹۰۳ سال شیمی نوبل جایزهزادروز سوانت آرنیوس، شیمیدان سوئدی؛ برنده 

 ۱۴۰۰های اسفند مناسبت

، [ February 20] .۲۰۰۶ سال فیزیک نوبل جایزهدان آمریکایی؛ برنده شناس و اخترفیزیکزادروز جرج اسموت، کیهان :اسفند ۱
 در فیزیک نوبل جایزه برنده زن دومین ،۱۹۶۳ سال فیزیک نوبل جایزهآلمانی؛ برنده -دان آمریکاییفیزیک درگذشت ماریا ژئوپرت مایر،

 ،[ February 20] .جهان



، درگذشت [ February 21] ، درگذشت فردریک بانتینگ کاشف انسولین[ February 21] روز جهانی زبان مادری :اسفند ۲
، درگذشت میخائیل شولوخف، [ February 21] ۱۹۱۳ سال فیزیک نوبل جایزههایک کامرلینگ اونس، فیزیکدان هلندی؛ برنده 

 ،[ February 21] ۱۹۶۵ سال ادبیات نوبل جایزه برنده روس؛نویسنده 

شناس درگذشت فردینان دو سوسور، زبان، [ February 22] .زادروز فردریک شوپن، نوازنده پیانو و آهنگساز لهستانی :اسفند ۳
 ،[ February 22] .دانندشناسی نوین میسوئیسی؛ وی را پدر زبان

 ،[ February 23] .آلمانیدان برجسته درگذشت کارل فریدریش گاوس، ریاضی :اسفند ۴

 روز بزرگداشت زمین و بانوان، روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس، :اسفند ۵

، درگذشت گلن [ February 25] ۱۹۲۶ سال شیمی نوبل جایزهدرگذشت تئودور سودبرگ شیمیدان سوئدی؛ برنده  :اسفند ۶
 ،[ February 25] ۱۹۵۱ سال شیمی نوبل جایزهسیبورگ، شیمیدان آمریکایی؛ برنده 

 اکبر دهخدا، سالروز استقالل کانون وکالی دادگستری و روز وکیل مدافع، سالروز درگذشت علی :اسفند ۷

 رجب[، ۲۵شهادت امام موسی کاظم علیه السالم ] :اسفند ۸

و صلح سال  ۱۹۵۴سال  شیمی) نوبل جایزه دو برنده آمریکایی؛زادروز لینوس پاولینگ، دانشمند، فعال صلح و نویسنده  :اسفند ۹

۱۹۶۲). [28 February ] سال فیزیک نوبل جایزهآمریکایی؛ برنده ، درگذشت دونالد آرتور گالیزر، فیزیکدان و نورئوبیولوژیست 

۱۹۶۰ [28 February ]، 

 رجب[، ۲۷مبعث رسول اکرم ] :اسفند ۱۰

 ،[ March 2] شناس و مصرشناس بریتانیاییدرگذشت هاوارد کارتر باستان :اسفند ۱۱

 ،[ March 3] زادروز الکساندر گراهام بل مخترع تلفن :اسفند ۱۲

 مصدق،درگذشت دکتر محمد  :اسفند ۱۴

 نوبل جایزهنگار، ناشر و فعال سیاسی کلمبیایی، برنده نویس، روزنامهروز درختکاری، زادروز گابریل گارسیا مارکز رمان :اسفند ۱۵

 ،[ March 6] ادبیات

شعبان[، درگذشت ادوارد میلز پورسل فیزیکدان آمریکایی  ۳والدت ساالر شهیدان، امام حسین علیه السالم و روز پاسدار ] :اسفند ۱۶

 ،[ March 7] ۱۹۵۲ سال فیزیک نوبل جایزهبرنده 

 ،[ March 8] شعبان[، روزجهانی زنان ۴والدت ابوالفضل العباس علیه السالم و روز جانباز ] :اسفند ۱۷

 ،[ March 9] شعبان[، زادروز یوری گاگارین، نخستین فضانورد جهان ۵والدت امام زین العابدین علیه السالم ] :اسفند ۱۸

، زادروز منصور [ March 11] ۱۹۴۵ سال پزشکی نوبل جایزهسیلین، برنده درگذشت الکساندر فلمینگ کاشف پنی :اسفند ۲۰
 ،[ March 11] موسیقی سنتی ایران و پدر عود ایرانن، پژوهشگر داردیف آهنگساز، بربط،نریمان نوازنده 

دان و ، درگذشت ویلیام هنری براگ فیزیک[ March 12] زادروز فرهاد فخرالدینی موسیقیدان، رهبر ارکستر ملی ایران :اسفند ۲۱

 ،[ March 12] ۱۹۱۵ سال در فیزیک نوبل جایزهدان بریتانیایی، برنده شیمی

 سال فیزیک نوبل جایزهدان آمریکایی، برنده ، درگذشت ویلیام آلفرد فاولر اخترفیزیک[ March 14] انیشتینتولد آلبرت  :اسفند ۲۳
۱۹۸۳ [14 March ]، 

 ایرانی آهنگساز و تارسه و ویولنشعبان[، درگذشت علی تجویدی، نوازنده  ۱۱والدت علی اکبر علیه السالم و روز جوان ] :اسفند ۲۴

[15 March ]، 

نویس کامپیوتر، بنیانگذار بنیاد افزار و برنامهپایان سرایش شاهنامه، زادروز ریچارد استالمن، یک آمریکایی طرفدار آزادی نرم :اسفند ۲۵

 ،[ March 16] ادبیات نوبل جایزه، درگذشت سلما الگرلوف نویسنده سوئدی، اولین زن برنده [ March 16] افزارهای آزادنرم

دان فرانسوی، دان و شیمیکوری فیزیک-، درگذشت ایرن ژولیو[ March 17] اعتصامی شاعر ایرانیزادروز پروین  :اسفند ۲۶

 ،[ March 17] ۱۹۲۵ سال شیمی نوبل جایزه برنده مصنوعی،کاشف رادیواکتیویته 



نسانی که به فضا خارج شد و به عنوان اولین ا ۲فضانورد روس، آلکسی لئونوف در لباس فضایی از سفینه فضایی وسخود  :اسفند ۲۷
، درگذشت اریش فروم روانکاو و فیلسوف اجتماعی آمریکایی آلمانی تبار، از [ March 18] .گام نهاد، نام خود را در تاریخ ثبت کرد

 ،[ March 18] ترین نمایندگان مکتب روانشناسی اومانیستیهای سرشناس مکتب فرانکفورت و از برجستهمارکسیست

 شعبان[، ۱۵قائم عجل اهلل تعالی فرجه و جشن نیمه شعبان ]والدت حضرت  :اسفند ۲۸

 ،[ March 20] روز ملی شدن صنعت نفت ایران، روز جهانی شادی :اسفند ۲۹

 


