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 مالحظات هفته درسي مناسبت قمري شمسي روز هفته رديف

 ًيوسال اٍل 95-96آغاز سال تحصيلي  ّفتِ اٍل سالروز ازدواج حضرت علي و حضرت فاطمه زهرا ذي الحجِ 1 13/6/95 شٌثِ  .1

  ّفتِ اٍل  ذي الحجِ 2 14/6/95 يكشٌثِ  .2

  ّفتِ اٍل  ذي الحجِ 3 15/6/95 دٍشٌثِ  .3

  ّفتِ اٍل  ذي الحجِ 4 16/6/95 سِ شٌثِ  .4

  ّفتِ اٍل  ذي الحجِ 5 17/6/95 چْارشٌثِ  .5

  ّفتِ اٍل  ذي الحجِ 6 18/6/95 پٌج شٌثِ  .6

 تعطيل تعطيل شهادت حضرت امام محمد باقر عليه السالم ذي الحجِ 7 19/6/95 جوعِ  .7

  ّفتِ دٍم  ذي الحجِ 8 20/6/95 شٌثِ  .8

 تعطيل لتعطي رٍز عرفِ ذي الحجِ 9 21/6/95 يكشٌثِ  .9

 تعطيل تعطيل عيد قرتاى)تعطيل( ذي الحجِ 10 22/6/95 دٍشٌثِ  .10

  ّفتِ دٍم  ذي الحجِ 11 23/6/95 سِ شٌثِ  .11

  ّفتِ دٍم  ذي الحجِ 12 24/6/95 چْارشٌثِ  .12

  ّفتِ دٍم  ذي الحجِ 13 25/6/95 پٌج شٌثِ  .13

  تعطيل  ذي الحجِ 14 26/6/95 جوعِ  .14

  ّفتِ سَم دت حضرت اهام علي الٌقي الْادي عليِ اسالمٍال ذي الحجِ 15 27/6/95 شٌثِ  .15

  ّفتِ سَم  ذي الحجِ 16 28/6/95 يكشٌثِ  .16

  ّفتِ سَم  ذي الحجِ 17 29/6/95 دٍشٌثِ  .17

 تعطيل ّفتِ سَم عيد سعيد غدير ) تعطيل( ذي الحجِ 18 30/6/95 سِ شٌثِ  .18

  ّفتِ سَم  ذي الحجِ 19 31/6/95 چْارشٌثِ  .19

  ّفتِ سَم  ذي الحجِ 20 1/7/95 پٌج شٌثِ  .20

 تعطيل تعطيل  ذي الحجِ 21 2/7/95 جوعِ  .21

  ّفتِ چْارم  ذي الحجِ 22 3/7/95 شٌثِ  .22

  ّفتِ چْارم  ذي الحجِ 23 4/7/95 يكشٌثِ  .23

  ّفتِ چْارم رٍز هثاّلِ ذي الحج24ِ 5/7/95 دٍشٌثِ  .24

  ّفتِ چْارم  ذي الحج25ِ 6/7/95 سِ شٌثِ  .25

  ّفتِ چْارم  الحجِ ذي26 7/7/95 چْارشٌثِ  .26

  ّفتِ چْارم  الحجِ ذي27 8/7/95 پٌج شٌثِ  .27

 تعطيل تعطيل  الحجِ ذي28 9/7/95 جوعِ  .28

 تعطيلي تثليغي   الحجِ ذي29 10/7/95 شٌثِ  .29

 تعطيلي تثليغي   الحجِ ذي30 11/7/95 يكشٌثِ  .30
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 تعطيلي تثليغي  ُ.ق 1438آغاز سال  هحرم 1 12/7/95 دٍشٌثِ  .31

 تعطيلي تثليغي   هحرم2 13/7/95 سِ شٌثِ  .32

 تعطيلي تثليغي   هحرم3 14/7/95 چْارشٌثِ  .33

 تعطيلي تثليغي   هحرم4 15/7/95 پٌج شٌثِ  .34

 تعطيلي تثليغي   هحرم5 16/7/95 جوعِ  .35

 تعطيلي تثليغي   هحرم6 17/7/95 شٌثِ  .36

 تعطيلي تثليغي   هحرم7 18/7/95 يكشٌثِ  .37

 تثليغيتعطيلي    هحرم8 19/7/95 دٍشٌثِ  .38

 تعطيلي تثليغي تعطيل تاسَعاي حسيٌي) تعطيل( هحرم9 20/7/95 سِ شٌثِ  .39

 تعطيلي تثليغي تعطيل عاشَراي حسيٌي) تعطيل( هحرم10 21/7/95 چْارشٌثِ  .40

 تعطيلي تثليغي   هحرم11 22/7/95 پٌج شٌثِ  .41

 ليغيتعطيلي تث تعطيل شْادت اهام زيي العاتديي عليِ السالم هحرم12 23/7/95 جوعِ  .42

 ّفتِ پٌجن   هحرم13 24/7/95 شٌثِ  .43

 ّفتِ پٌجن   هحرم14 25/7/95 يكشٌثِ  .44

 ّفتِ پٌجن   هحرم15 26/7/95 دٍشٌثِ  .45

 ّفتِ پٌجن   هحرم16 27/7/95 سِ شٌثِ  .46

 ّفتِ پٌجن   هحرم17 28/7/95 چْارشٌثِ  .47

 ّفتِ پٌجن   هحرم18 29/7/95 پٌج شٌثِ  .48

 يلتعط تعطيل  هحرم19 30/7/95 جوعِ  .49

 ّفتِ ششن   هحرم20 1/8/95 شٌثِ  .50

 ّفتِ ششن   هحرم21 2/8/95 يكشٌثِ  .51

 ّفتِ ششن   هحرم22 3/8/95 دٍشٌثِ  .52

 ّفتِ ششن   هحرم23 4/8/95 سِ شٌثِ  .53

 ّفتِ ششن   هحرم24 5/8/95 چْارشٌثِ  .54

 ّفتِ ششن   هحرم25 6/8/95 پٌج شٌثِ  .55

 تعطيل تعطيل  هحرم26 7/8/95 جوعِ  .56

 ّفتِ ّفتن   هحرم27 8/8/95 شٌثِ  .57

 ّفتِ ّفتن   هحرم28 9/8/95 يكشٌثِ  .58

 ّفتِ ّفتن   هحرم29 10/8/95 دٍشٌثِ  .59

 ّفتِ ّفتن   صفر 1 11/8/95 سِ شٌثِ  .60

 ّفتِ ّفتن   صفر2 12/8/95 چْارشٌثِ  .61

 ّفتِ ّفتن   صفر3 13/8/95 پٌج شٌثِ  .62

 تعطيل تعطيل  صفر4 14/8/95 جوعِ  .63
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 فتِ ّشتنّ   صفر5 15/8/95 شٌثِ  .64

 ّفتِ ّشتن   صفر6 16/8/95 يكشٌثِ  .65

 ّفتِ ّشتن  ٍالدت اهام هَسي كاظن عليِ السالم صفر7 17/8/95 دٍشٌثِ  .66

 ّفتِ ّشتن  شْادت اهام زيي العاتديي  عليِ السالم تِ رٍايتي صفر8 18/8/95 سِ شٌثِ  .67

 ّفتِ ّشتن   صفر9 19/8/95 چْارشٌثِ  .68

 ِ ّشتنّفت   صفر10 20/8/95 پٌج شٌثِ  .69

 تعطيل تعطيل  صفر11 21/8/95 جوعِ  .70

 ّفتِ ًْن   صفر12 22/8/95 شٌثِ  .71

 ّفتِ ًْن   صفر13 23/8/95 يكشٌثِ  .72

 ّفتِ ًْن   صفر14 24/8/95 دٍشٌثِ  .73

 ّفتِ ًْن   صفر15 25/8/95 سِ شٌثِ  .74

 ّفتِ ًْن   صفر16 26/8/95 چْارشٌثِ  .75

 ّفتِ ًْن   صفر17 27/8/95 پٌج شٌثِ  .76

 تعطيل تعطيل  صفر18 28/8/95 جوعِ  .77

 ّفتِ دّن   صفر19 29/8/95 شٌثِ  .78

 تعطيل تعطيل ارتعيي حسيٌي  )تعطيل( صفر20 30/8/95 يكشٌثِ  .79

 ّفتِ دّن   صفر21 1/9/95 دٍشٌثِ  .80

 ّفتِ دّن   صفر22 2/9/95 سِ شٌثِ  .81

 ّفتِ دّن   صفر23 3/9/95 چْارشٌثِ  .82

 ّفتِ دّن   صفر24 4/9/95 پٌج شٌثِ  .83

 تعطيلي تثليغي تعطيل  صفر25 5/9/95 عِجو  .84

 تعطيلي تثليغي   صفر26 6/9/95 شٌثِ  .85

 تعطيلي تثليغي   صفر27 7/9/95 يكشٌثِ  .86

رحلت پياهثر اسالم صلي اهلل عليِ ٍ شْادت  صفر28 8/9/95 دٍشٌثِ  .87

 اهام حسي عليِ السالم تعطيل
 تعطيلي تثليغي 

 تعطيلي تثليغي   صفر29 9/9/95 سِ شٌثِ  .88

 تعطيلي تثليغي تعطيل شْادت حضرت اهام رضا عليِ السالم صفر30 10/9/95 چْارشٌثِ  .89

 تعطيلي تثليغي   رتيع االٍل 1 11/9/95 پٌج شٌثِ  .90

 تعطيلي تثليغي تعطيل  رتيع االٍل2 12/9/95 جوعِ  .91

 ّفتِ يازدّن   رتيع االٍل3 13/9/95 شٌثِ  .92

 ّفتِ يازدّن   رتيع االٍل4 14/9/95 يكشٌثِ  .93

 ّفتِ يازدّن   رتيع االٍل5 15/9/95 دٍشٌثِ  .94

 ّفتِ يازدّن   رتيع االٍل6 16/9/95 سِ شٌثِ  .95
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 ّفتِ يازدّن   رتيع االٍل7 17/9/95 چْارشٌثِ  .96

 ّفتِ يازدّن  شْادت اهام حسي عسگري عليِ السالم رتيع االٍل8 18/9/95 پٌج شٌثِ  .97

 تعطيل تعطيل  رتيع االٍل9 19/9/95 جوعِ  .98

 ّفتِ دٍازدّن   رتيع االٍل10 20/9/95 شٌثِ  .99

 ّفتِ دٍازدّن   رتيع االٍل11 21/9/95 يكشٌثِ  .100

 ّفتِ دٍازدّن  ٍالدت حضرت رسَل تِ رٍايت عاهِ رتيع االٍل12 22/9/95 دٍشٌثِ  .101

 ّفتِ دٍازدّن   رتيع االٍل13 23/9/95 سِ شٌثِ  .102

 ّفتِ دٍازدّن   رتيع االٍل14 24/9/95 چْارشٌثِ  .103

 ّفتِ دٍازدّن   رتيع االٍل15 25/9/95 ِپٌج شٌث  .104

 تعطيل تعطيل  رتيع االٍل16 26/9/95 جوعِ  .105

 تعطيل تعطيل ٍالدت رسَل اكرم صلي اهلل عليِ ٍ آلِ تعطيل رتيع االٍل17 27/9/95 شٌثِ  .106

 ّفتِ سيسدّن   رتيع االٍل18 28/9/95 يكشٌثِ  .107

 ّفتِ سيسدّن   رتيع االٍل19 29/9/95 دٍشٌثِ  .108

 ّفتِ سيسدّن   رتيع االٍل20 30/9/95 ثِسِ شٌ  .109

 ّفتِ سيسدّن   رتيع االٍل21 1/10/95 چْارشٌثِ  .110

 ّفتِ سيسدّن   رتيع االٍل22 2/10/95 پٌج شٌثِ  .111

  تعطيل  رتيع االٍل23 3/10/95 جوعِ  .112

 ّفتِ چْاردّن   رتيع االٍل24 4/10/95 شٌثِ  .113

 ّفتِ چْاردّن   رتيع االٍل25 5/10/95 يكشٌثِ  .114

 ّفتِ چْاردّن   رتيع االٍل26 6/10/95 دٍشٌثِ  .115

 ّفتِ چْاردّن   رتيع االٍل27 7/10/95 سِ شٌثِ  .116

 ّفتِ چْاردّن   رتيع االٍل28 8/10/95 چْارشٌثِ  .117

 ّفتِ چْاردّن   رتيع االٍل29 9/10/95 پٌج شٌثِ  .118

 تعطيل تعطيل  رتيع االٍل 30 10/10/95 جوعِ  .119

 پاًسدّن  ّفتِ   رتيع الثاًي 1 11/10/95 شٌثِ  .120

 پاًسدّن  ّفتِ   رتيع الثاًي 2 12/10/95 يكشٌثِ  .121

 پاًسدّن  ّفتِ   رتيع الثاًي 3 13/10/95 دٍشٌثِ  .122

 پاًسدّن  ّفتِ   رتيع الثاًي 4 14/10/95 سِ شٌثِ  .123

 پاًسدّن  ّفتِ   رتيع الثاًي 5 15/10/95 چْارشٌثِ  .124

 سدّنپاً  ّفتِ   رتيع الثاًي 6 16/10/95 پٌج شٌثِ  .125

 تعطيل تعطيل  رتيع الثاًي 7 17/10/95 جوعِ  .126

 شاًسدّن  ّفتِ   رتيع الثاًي 8 18/10/95 شٌثِ  .127

 شاًسدّن  ّفتِ   رتيع الثاًي 9 19/10/95 يكشٌثِ  .128
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 شاًسدّن  ّفتِ   رتيع الثاًي10 20/10/95 دٍشٌثِ  .129

 شاًسدّن  ّفتِ   رتيع الثاًي11 21/10/95 سِ شٌثِ  .130

 شاًسدّن  ّفتِ   رتيع الثاًي12 22/10/95 چْارشٌثِ  .131

 شاًسدّن  ّفتِ   رتيع الثاًي13 23/10/95 پٌج شٌثِ  .132

 تعطيل تعطيل  رتيع الثاًي 14 24/10/95 جوعِ  .133

   اهتحاًات ًيوسال اٍل رتيع الثاًي 15 25/10/95 شٌثِ  .134

   اهتحاًات ًيوسال اٍل رتيع الثاًي 16 26/10/95 يكشٌثِ  .135

   اهتحاًات ًيوسال اٍل رتيع الثاًي 17 27/10/95 دٍشٌثِ  .136

   اهتحاًات ًيوسال اٍل رتيع الثاًي 18 28/10/95 سِ شٌثِ  .137

   اهتحاًات ًيوسال اٍل رتيع الثاًي 19 29/10/95 چْارشٌثِ  .138

   اهتحاًات ًيوسال اٍل رتيع الثاًي 20 30/10/95 پٌج شٌثِ  .139

    رتيع الثاًي 21 1/11/95 جوعِ  .140

 ّفتِ اٍل )آغاز ًيوسال دٍم  (   رتيع الثاًي 22 2/11/95 شٌثِ  .141

 ّفتِ اٍل   رتيع الثاًي 23 3/11/95 يكشٌثِ  .142

 ّفتِ اٍل   رتيع الثاًي 24 4/11/95 دٍشٌثِ  .143

 ّفتِ اٍل   رتيع الثاًي 25 5/11/95 سِ شٌثِ  .144

 ّفتِ اٍل   رتيع الثاًي 26 6/11/95 چْارشٌثِ  .145

 ّفتِ اٍل   رتيع الثاًي 27 7/11/95 پٌج شٌثِ  .146

 تعطيل تعطيل  رتيع الثاًي 28 8/11/95 جوعِ  .147

 ّفتِ دٍم   رتيع الثاًي 29 9/11/95 شٌثِ  .148

 ّفتِ دٍم   رتيع الثاًي 30 10/11/95 يكشٌثِ  .149

 ّفتِ دٍم   جوادي االٍلي 1 11/11/95 دٍشٌثِ  .150

 ّفتِ دٍم   جوادي االٍلي2 12/11/95 سِ شٌثِ  .151

 ّفتِ دٍم   ليجوادي اال3ٍ 13/11/95 چْارشٌثِ  .152

 ّفتِ دٍم   جوادي االٍلي4 14/11/95 پٌج شٌثِ  .153

  تعطيل ٍالدت حضرت زيٌة)س( جوادي االٍلي5 15/11/95 جوعِ  .154

 ّفتِ سَم   جوادي االٍلي6 16/11/95 شٌثِ  .155

 ّفتِ سَم   جوادي االٍلي7 17/11/95 يكشٌثِ  .156

 ّفتِ سَم   جوادي االٍلي8 18/11/95 دٍشٌثِ  .157

 ّفتِ سَم   جوادي االٍلي9 19/11/95 سِ شٌثِ  .158

 ّفتِ سَم   جوادي االٍلي10 20/11/95 چْارشٌثِ  .159

 ّفتِ سَم   جوادي االٍلي11 21/11/95 پٌج شٌثِ  .160

 تعطيل تعطيل پيرٍزي اًقالب اسالهي تعطيل جوادي االٍلي12 22/11/95 جوعِ  .161
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 ّفتِ چْارم  ِ رٍايتيشْادت حضرت زّرا سالم اهلل عليْا ت جوادي االٍلي13 23/11/95 شٌثِ  .162

 ّفتِ چْارم   جوادي االٍلي14 24/11/95 يكشٌثِ  .163

 ّفتِ چْارم   جوادي االٍلي15 25/11/95 دٍشٌثِ  .164

 ّفتِ چْارم   جوادي االٍلي16 26/11/95 سِ شٌثِ  .165

 ّفتِ چْارم   جوادي االٍلي17 27/11/95 چْارشٌثِ  .166

 ّفتِ چْارم   جوادي االٍلي18 28/11/95 پٌج شٌثِ  .167

 تعطيل تعطيل  جوادي االٍلي19 29/11/95 جوعِ  .168

 ّفتِ پٌجن   جوادي االٍلي20 30/11/95 شٌثِ  .169

 ّفتِ پٌجن   جوادي االٍلي21 1/12/95 يكشٌثِ  .170

 ّفتِ پٌجن   جوادي االٍلي22 2/12/95 دٍشٌثِ  .171

 ّفتِ پٌجن   جوادي االٍلي23 3/12/95 سِ شٌثِ  .172

 ّفتِ پٌجن   جوادي االٍلي24 4/12/95 چْارشٌثِ  .173

 ّفتِ پٌجن   جوادي االٍلي25 5/12/95 پٌج شٌثِ  .174

 تعطيل تعطيل  جوادي االٍلي26 6/12/95 جوعِ  .175

 ّفتِ ششن   جوادي االٍلي27 7/12/95 شٌثِ  .176

 ّفتِ ششن   جوادي االٍلي28 8/12/95 يكشٌثِ  .177

 ّفتِ ششن   جوادي االٍلي29 9/12/95 دٍشٌثِ  .178

 ّفتِ ششن   اًيجوادي الث 1 10/12/95 سِ شٌثِ  .179

 ّفتِ ششن   جوادي الثاًي2 11/12/95 چْارشٌثِ  .180

 تعطيل تعطيل عليْا تعطيل اهلل سالم زّرا حضرت شْادت جوادي الثاًي3 12/12/95 پٌج شٌثِ  .181

 تعطيل تعطيل  جوادي الثاًي4 13/12/95 جوعِ  .182

 ّفتِ ّفتن   جوادي الثاًي5 14/12/95 شٌثِ  .183

 ّفتِ ّفتن   ثاًيجوادي ال6 15/12/95 يكشٌثِ  .184

 ّفتِ ّفتن   جوادي الثاًي7 16/12/95 دٍشٌثِ  .185

 ّفتِ ّفتن   جوادي الثاًي8 17/12/95 سِ شٌثِ  .186

 ّفتِ ّفتن   جوادي الثاًي9 18/12/95 چْارشٌثِ  .187

 ّفتِ ّفتن   جوادي الثاًي10 19/12/95 پٌج شٌثِ  .188

 تعطيل تعطيل  جوادي الثاًي11 20/12/95 جوعِ  .189

 ّفتِ ّشتن   جوادي الثاًي12 21/12/95 شٌثِ  .190

 ّفتِ ّشتن   جوادي الثاًي13 22/12/95 يكشٌثِ  .191

 ّفتِ ّشتن   جوادي الثاًي14 23/12/95 دٍشٌثِ  .192

 ّفتِ ّشتن   جوادي الثاًي15 24/12/95 سِ شٌثِ  .193

 ّفتِ ّشتن   جوادي الثاًي16 25/12/95 چْارشٌثِ  .194
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 شتنّفتِ ّ   جوادي الثاًي17 26/12/95 پٌج شٌثِ  .195

 تعطيل تعطيل  جوادي الثاًي18 27/12/95 جوعِ  .196

 تعطيل تعطيل  جوادي الثاًي19 28/12/95 شٌثِ  .197

 تعطيل ًَرٍز تعطيل ٍالدت حضرت زّرا سالم اهلل عليْا جوادي الثاًي20 29/12/95 يكشٌثِ  .198

 تعطيل ًَرٍز تعطيل  جوادي الثاًي21 30/12/95 دٍشٌثِ  .199

 تعطيل ًَرٍز تعطيل تعطيل ًيجوادي الثا22 1/1/96 سِ شٌثِ  .200

 تعطيل ًَرٍز تعطيل  جوادي الثاًي23 2/1/96 چْارشٌثِ  .201

 تعطيل ًَرٍز تعطيل  جوادي الثاًي24 3/1/96 پٌج شٌثِ  .202

 تعطيل تعطيل  جوادي الثاًي25 4/1/96 جوعِ  .203

 ّفتِ ًْن   جوادي الثاًي26 5/1/96 شٌثِ  .204

 ّفتِ ًْن   جوادي الثاًي27 6/1/96 يكشٌثِ  .205

 ّفتِ ًْن   جوادي الثاًي28 7/1/96 دٍشٌثِ  .206

 ّفتِ ًْن   جوادي الثاًي29 8/1/96 سِ شٌثِ  .207

 ّفتِ ًْن  ٍالدت اهام هحود تاقر عليِ السالم رجة1 9/1/96 چْارشٌثِ  .208

 ّفتِ ًْن   رجة2 10/1/96 پٌج شٌثِ  .209

 تعطيل تعطيل شْادت حضرت اهام علي الٌقي عليِ السالم رجة3 11/1/96 جوعِ  .210

 ّفتِ دّن   رجة4 12/1/96 شٌثِ  .211

 ّفتِ دّن   رجة5 13/1/96 يكشٌثِ  .212

 ّفتِ دّن   رجة6 14/1/96 دٍشٌثِ  .213
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 ّفتِ دّن   رجة8 16/1/96 چْارشٌثِ  .215

 ّفتِ دّن   رجة9 17/1/96 پٌج شٌثِ  .216

 تعطيل طيلتع ٍالدت اهام هحود تقي عليِ السالم  رجة10 18/1/96 جوعِ  .217

 ّفتِ يازدّن   رجة11 19/1/96 شٌثِ  .218

 ّفتِ يازدّن   رجة12 20/1/96 يكشٌثِ  .219

 تعطيل تعطيل هيالد اهير الوؤًيي عليِ السالم رجة13 21/1/96 دٍشٌثِ  .220

 ّفتِ يازدّن   رجة14 22/1/96 سِ شٌثِ  .221

 ّفتِ يازدّن  ٍفات حضرت زيٌة سالم اهلل عليْا رجة15 23/1/96 چْارشٌثِ  .222

 ّفتِ يازدّن   رجة16 24/1/96 پٌج شٌثِ  .223

 تعطيل تعطيل  رجة17 25/1/96 جوعِ  .224

 ّفتِ دٍازدّن   رجة18 26/1/96 شٌثِ  .225

 ّفتِ دٍازدّن   رجة19 27/1/96 يكشٌثِ  .226

 ّفتِ دٍازدّن   رجة20 28/1/96 دٍشٌثِ  .227
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 ّفتِ دٍازدّن   رجة21 29/1/96 سِ شٌثِ  .228

 ٍازدّنّفتِ د   رجة22 30/1/96 چْارشٌثِ  .229

 ّفتِ دٍازدّن   رجة23 31/1/96 پٌج شٌثِ  .230

 تعطيل تعطيل  رجة24 1/2/96 جوعِ  .231

 ّفتِ سيسدّن  شْادت اهام هَسي كاظن عليِ السالم رجة25 2/2/96 شٌثِ  .232

 ّفتِ سيسدّن   رجة26 3/2/96 يكشٌثِ  .233

 تعطيل تعطيل هثعث حضرت رسَل )ص( رجة27 4/2/96 دٍشٌثِ  .234

 ّفتِ سيسدّن   ةرج28 5/2/96 سِ شٌثِ  .235

 ّفتِ سيسدّن   رجة29 6/2/96 چْارشٌثِ  .236

 ّفتِ سيسدّن   شعثاى 1 7/2/96 پٌج شٌثِ  .237

 تعطيل تعطيل  شعثاى2 8/2/96 جوعِ  .238

 ّفتِ چْاردّن  هيالد اهام حسيي عليِ السالم شعثاى3 9/2/96 شٌثِ  .239

 ّفتِ چْاردّن  هيالد حضرت عثاس عليِ السالم شعثاى4 10/2/96 يكشٌثِ  .240

 ّفتِ چْاردّن  هيالد اهام سجاد عليِ السالم شعثاى5 11/2/96 دٍشٌثِ  .241

 ّفتِ چْاردّن   شعثاى6 12/2/96 سِ شٌثِ  .242

 ّفتِ چْاردّن   شعثاى7 13/2/96 چْارشٌثِ  .243

 ّفتِ چْاردّن   شعثاى8 14/2/96 پٌج شٌثِ  .244

 تعطيل تعطيل  شعثاى9 15/2/96 جوعِ  .245

 اًسدّنپ  ّفتِ   شعثاى10 16/2/96 شٌثِ  .246

 پاًسدّن  ّفتِ  ٍالدت حضرت علي اكثر سالم اهلل عليِ شعثاى11 17/2/96 يكشٌثِ  .247

 پاًسدّن  ّفتِ   شعثاى12 18/2/96 دٍشٌثِ  .248

 پاًسدّن  ّفتِ   شعثاى13 19/2/96 سِ شٌثِ  .249

 پاًسدّن  ّفتِ   شعثاى14 20/2/96 چْارشٌثِ  .250

 تعطيل تعطيل ٍاحٌا فداٍُالدت حضرت ٍلي عصر ار شعثاى15 21/2/96 پٌج شٌثِ  .251

 تعطيل تعطيل  شعثاى16 22/2/96 جوعِ  .252

 شاًسدّن  ّفتِ   شعثاى17 23/2/96 شٌثِ  .253

 شاًسدّن  ّفتِ   شعثاى18 24/2/96 يكشٌثِ  .254

 شاًسدّن  ّفتِ   شعثاى19 25/2/96 دٍشٌثِ  .255

 شاًسدّن  ّفتِ   شعثاى20 26/2/96 سِ شٌثِ  .256

 شاًسدّن  ّفتِ   شعثاى21 27/2/96 چْارشٌثِ  .257

 شاًسدّن  ّفتِ   شعثاى22 28/2/96 پٌج شٌثِ  .258

 تعطيل تعطيل تعطيل شعثاى23 29/2/96 جوعِ  .259

 اهتحاًات ًيوسال دٍم   شعثاى24 30/2/96 شٌثِ  .260
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 اهتحاًات ًيوسال دٍم   شعثاى25 31/2/96 يكشٌثِ  .261

 اهتحاًات ًيوسال دٍم   شعثاى26 1/3/96 دٍشٌثِ  .262

 اهتحاًات ًيوسال دٍم   شعثاى27 2/3/96 سِ شٌثِ  .263

 اهتحاًات ًيوسال دٍم   شعثاى28 3/3/96 چْارشٌثِ  .264

 اهتحاًات ًيوسال دٍم   شعثاى29 4/3/96 پٌج شٌثِ  .265

 


