
یادمان باشگاه افسران )استان کردستان(-مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

سالروز حضور مقام معظم رهبری 
حضرت امام خامنه ای� در جمع 

-یادمان شهید  کاروان های راهیان نور
چمران-1385/1/5

عید نوروز )تعطیل( 

آزادسازی قله سوق الجیشی »تته« به 
فرماندهی حاج احمد متوسلیان-1360

آغاز نوروز )تعطیل(

شهادت حسین خلعتبری، خلبان برجسته 
 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

1364- کردستان-منطقه سقز

بمباران شیمیایی شهر حلبچه عراق توسط 
رژیم بعث عراق-1366

روز ملی شدن صنعت نفت ایران

ت ایران به خاطر اعتقاد به حمایت الهی است.  )حضرت امام خامنه ای�(
ّ
ما مورد ظلم هستیم، مظلومیم، اّما ضعیف نیستیم؛ ما مقتدریم. بخش اصلی و مهّم قّوت مل

شعبان 1443 اسفند 1400 /فروردین 1401 March 2022 هفته 1

1619172018211922202321242225

282912345

عید نوروز )تعطیل( 

هجوم مأموران ستم شاهی پهلوی به 
مدرسه فیضیه قم-1342 

آغاز عملیات فتح المبین-1361

روز جهانی آب

عید نوروز )تعطیل( 

روز جهانی هواشناسی



یادمان شهدای مریوان )استان کردستان(-مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

سالروز حضور مقام معظم رهبری حضرت 
امام خامنه ای� در جمع کاروان های راهیان 

-پادگان دوکوهه-1381/1/9 نور

شهادت حسین امالکی قائم مقام لشگر 
16 قدس 

عملیات والفجر 1367-10

روز جهانی مستضعفین

سالروز حضور مقام معظم رهبری حضرت 
امام خامنه ای� در جمع کاروان های راهیان 

-یادمان فتح المبین-1389/1/11 نور

آغاز مرحله ی پایانی عملیات فتح المبین-1361

روز هنرهای نمایشی

هفته 2

، غیر قابل مقایسه با ابتدای پیروزی انقالب اسالمی است. )حضرت امام خامنه ای�( ، و پیشرفت ها و جهش های کشور عزت و اقتدار و اعتبار مادی و معنوی کشور در دنیا، و خیل عظیم جوانان انقالبی آماده به کار

فروردین 1401 March / April 2022

2326242725282629273028312901

6789101112

شعبان 1443

سالروز حضور مقام معظم رهبری حضرت 
امام خامنه ای� در جمع کاروان های راهیان 

-یادمان شلمچه-1378/1/8 نور

کشف پیکر 120 شهید در منطقه فکه-1371

سالروز حضور مقام معظم رهبری حضرت 
امام خامنه ای� در جمع کاروان های راهیان 

-یادمان شهدای شرق کارون1393/1/6 نور

روز جمهوری اسالمی ایران )تعطیل(



یادمان شهید بروجردی )استان آذربایجان غربی(-مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

روز ذخایر ژنتیکی و زیستی

عملیات محور کرخه-دزفول-1360

شهادت محمد حسن طوسی قائم مقام 
فرمانده لشگر 25 کربال شلمچه-1366

هفته 3

، باعّزت، متدّین و پیشرفته در علم.  )حضرت امام خامنه ای�( تی مستقل، آزاد، مقتدر
ّ
محصول تالش چهل ساله، اکنون برابر چشم ما است: کشور و مل

شعبان / رمضان 1443 فروردین 1401 April 2022

3002010302040305040605070608

13141516171819

روز طبیعت )تعطیل(

روز جهانی کتاب کودک

روز سالمتی 

شهادت سردار ولی اهلل چراغچی جانشین 
-محل شهادت جزیره  لشگر 5 نصر

مجنون-1364

سالروز عملیات کربالی 8 درمنطقه ی شرق 
بصره-1366

شهادت آیت اهلل سید محمد باقر صدر 
و خواهر ایشان بنت الهدی به دست 

حکومت بعث عراق-1359



یادمان شهدای عملیات والفجر4 )استان کردستان(-مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

ی توانسته است آمریکا را در عمده ی هدف های خودش در این منطقه شکست بدهد. )حضرت امام خامنه ای�(
ّ
م شگفت آور است که جمهوری اسالمی با اّتکاء به خدای متعال و با تکیه به قدرت مل

َ
برای هوشمندان عال

روز ملی فناوری هسته ای

روز هنر انقالب اسالمی-سالروز شهادت 
سید مرتضی آوینی-1372

قطع رابطه ی سیاسی ایران و آمریکا-1359

عملیات والفجر 1 در شمال غرب فکه-1362

عملیات کربالی 9 در منطقه ی قصر 
شیرین-1366

شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی 
جانشین رئیس ستاد کل نیروهای 

مسلح 1378

سالروز افتتاح حساب شمارۀ 100 به فرمان 
حضرت امام� و تأسیس بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی-1358

عملیات بیت المقدس 5 منطقه عمومی 
پنجوین عراق-1367

روز دندانپزشکی

وفات حضرت خدیجه�-3سال قبل 
از هجرت

روز بزرگداشت عطار نیشابوری

عملیات در محور شوش-1360

عملیات نصر 1 در غرب بانه در داخل خاک 
عراق-1366

عملیات فتح 5 در منطقه ی چوارته وماووت 
از استان سلیمانیه عراق-1366

رمضان 1443هفته 4 فروردین 1401 April 2022

0709081009111012111312141315

20212223242526



یادمان شهدای بازی دراز )استان کرمانشاه(-مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

شب قدر

تأسیس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی-1358

سالروز اعالم انقالب فرهنگی-1359

شهادت حاج حسین بصیر فرمانده لشگر 
25 کربال ماووت عراق-1366

روز زمین پاک

شب قدر 

ج نصرت زاد-فرمانده تیپ  شهادت ایر
لشگر 28 ارتش-کردستان-1359

معراج رسول اکرم�-6 ماه قبل از 
هجرت-2ه ق

عملیات کربالی 10 در منطقه ی عمومی 
ماووت عراق-1366

 والدت حضرت امام حسن مجتبی�
 )3ه ق( و روز اکرام و تکریم خیرین

شهادت رضا چراغی فرمانده لشگر 27 
محمد رسول ااهلل� منطقه عملیاتی 

والفجر1362-1

هفته 5

جمهوری اسالمی آمد ایران را عزیز کرد، ایران را مقتدر کرد.)حضرت امام خامنه ای�(

رمضان 1443 فروردین / اردیبهشت 1401 April 2022

1416151716181719182019212022

272829303112

روز بزرگداشت سعدی 

ضربت خوردن حضرت امام علی� )40ه ق( 

روز نهج البالغه

-سر پل ذهاب 1360 عملیات بازی دراز

روز ارتش جمهوری اسالمی و نیروی زمینی



یادمان شهدای عملیات والفجر10 )استان کردستان(-مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

شهادت خلبان شهید علی اکبر شیرودی 
سرپل ذهاب-1360

شهادت حسن شفیع زاده فرمانده توپخانه 
نیروی زمینی سپاه ماووت عملیات 

کربالی1366-10

شهادت حجت االسالم والمسلمین مهدی 
شاه آبادی-جزیره مجنون-1363

 شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در 
طبس-1359

شهادت محمد منتظر القائم فرمانده سپاه 
یزد صحرای طبس-1359

شب قدر

شهادت غالمرضا قربانی مطلق فرمانده 
سپاه پاوه-1359

شهادت حضرت امام علی�-40 ه  ق

روز بزرگداشت شیخ بهایی و روز معمار

شهادت سید محمد ولی قرنی اولین رئیس 
ستاد مشترک ارتش ترور توسط گروهک 

فرقان در تهران-1358

هفته 6

دشمن، با اقتدار جمهوری اسالمی مخالف است؛ هرچه عنصر و مایه ی قدرت در جمهوری اسالمی است، دشمن با آن مخالف است.)حضرت امام خامنه ای�(

رمضان 1443 اردیبهشت 1401 April 2022

2123222423252426252726282729

3456789

روز شوراها 

روز جهانی قدس

روز ایمنی حمل و نقل



-سر پل ذهاب )استان کرمانشاه(-مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور یادمان شهدای پادگان ابوذر



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

هفته 7

جمهوری اسالمی به فضل الهی، به حول و قّوه ی الهی عزیز است، و تا امروز روز به روز عزیزتر شده و اقتدارش بیشتر شده. همین است که دشمنان را هم عصبانی می کند.)حضرت امام خامنه ای�(

رمضان / شوال 1443 اردیبهشت 1401 April / May 2022

2830290101020203030404050506

10111213141516

ورود جناب مسلم ابن عقیل به کوفه� 
)60ه ق(

روز بزرگداشت شیخ صدوق

شهادت سردارحسین قجه ای از 
فرماندهان لشگر 27 محمد رسول اهلل� 

1361- جاده اهواز خرمشهر

روز جهانی ماما

عید سعید فطر )تعطیل(

 شهادت استاد مرتضی مطهری-1358

روز معلم

روز ملی خلیج فارس

آغاز عملیات بیت المقدس-1361

شهادت محسن وزوایی بنیان گذار 
لشگر10 سید الشهدا� عملیات الی بیت 

المقدس-1361

تعطیل به مناسبت عید سعید فطرروز جهانی کار و کارگر

سالروز فتح مکه

سالروز عملیات سیدالشهدا�-1365



-گیالنغرب )استان کرمانشاه(-مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

شهادت محسن حاجی بابا فرمانده 
-منطقه سرپل  عملیات سپاه غرب کشور

ذهاب-1361

شهادت کاظم سواری از فرماندهان 
-خوزستان-1366 تیپ62خیبر

روز بیماری های خاص و صعب العالج

خ روز جهانی حالل احمر و صلیب سر

هفته 8

اگر صبر و تقوا داشته باشید، دشمن هیچ ضربه ای، هیچ آزاری نمی توانند به شما برسانند.)حضرت امام خامنه ای�(

شوال 1443 اردیبهشت 1401 May 2022

0607070808090910101111121213

17181920212223

روز اسناد ملی و میراث مکتوب

روز بزرگداشت شیخ کلینی

تخریب قبور ائمه بقیع�

شهادت سید عبدالرضا موسوی،فرمانده 
-خوزستان-1361 سپاه خرمشهر

بمباران زندان »دوله تو« توسط 
هواپیما های رژیم صدام شمال غربی 

سردشت-1361



یادمان شهدای تمرچین-ایرانشهر )استان کرمانشاه(-مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

شهادت حضرت حمزه )3ه ق(

وفات حضرت عبدالعظیم حسنی )252ه ق(

سالروز حضور مقام معظم رهبری حضرت 
امام خامنه ای� در یادمان شهدای 
-شهر مریوان-استان  گمنام زریوار

کردستان-1388/2/26

حمله ی ارتش عراق به مهران و اشغال 
1365- این شهر

روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

غزوه خندق )5ه ق(

شهادت سید مجتبی هاشمی فرمانده 
جنگ های نامنظم-تهران-1364

روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و 
پاسداشت زبان فارسی

عملیات شهید فضل اهلل نوری-تپه های 
مودنی-مدن-شمال آبادان-1360

لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت اهلل میرزا 
حسن شیرازی)1270ه ش(

بمباران شیمیایی مهران، صالح آباد و 
امیرآباد توسط رژیم متجاوز بعث عراق-1365

هفته 9

ما بر همه ی سختی ها و بر همه ی چالش ها می توانیم مؤمنانه فائق بیاییم.)حضرت امام خامنه ای�(

شوال 1443 اردیبهشت 1401 May 2022

1314141515161617171818191920

24252627282930

روز ملی جمعیت

روز ایران گردی و ایران شناسی

، تصویر بردار  شهادت مهدی فالحت پور
روایت فتح دره بقاع غربی، لبنان-1371

روز ارتباطات و روابط عمومی

عملیات بیت المقدس6-منطقه ی عمومی 
سلیمانیه عراق-1367



شهر مقاوم پاوه )استان کرمانشاه(-مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

روز مقاومت، ایثار و پیروزی 

فتح خرمشهر در عملیات 
بیت المقدس-1361 

شهادت محمد تقی رضوی قائم 
مقام فرماندهی قرارگاه مهندسی 

خاتم االنبیاء�-محل شهادت منطقه 
عملیاتی کربالی 66/3/3-10 

شهادت محمود شهبازی دستجردی، قائم 
مقام لشگر27 محمد رسول اهلل�-محل 

1361- شهادت جاده اهواز به خرمشهر

شهادت حضرت امام جعفر صادق� 
)148ه ق( )تعطیل( 

-روز حمایت از خانواده  روز نسیم مهر
زندانیان

روز بزرگداشت مالصدرا )صدرالمتألهین(

روز بهره وری و بهینه سازی مصرف

فتح اندلس به دست مسلمانان )92ه ق(

شهادت سردار رشید اسالم شهید محمد 
بروجردی-محل شهادت جاده مهاباد به 

نقده-1362

آغازمحاصره اقتصادی جمهوری اسالمی 
ایران توسط آمریکا-1359

روز اهدای عضو، اهدای زندگی

عملیات در محور شوش-1360

عملیات حضرت مهدی�-ارتفاعات 
-شمال سوسنگرد-1360 اهلل اکبر

شهادت سردار سرتیپ پاسدار محمد 
مهدی خادم الشریعه اولین فرماندهی تیپ 
امام رضا�-محل شهادت عملیات بیت 

1361- المقدس خرمشهر

هفته 10

ی و رعایت حکمت در ارتباطات جهانی و اهتمام به اقتدار بین المللی نیز از جمله ی اولویت های مدیریت انقالبی و اسالمی است.)حضرت امام خامنه ای�(
ّ
عزت مل

شوال 1443 اردیبهشت / خرداد 1401 May 2022

2021212222232324242525262627

31123456

روز مقاومت و پایداری

روز دزفول



یادمان شهدای سیرانبند-بانه )استان کردستان(-مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

درگذشت آزاده ی مقاوم، نماینده ولی فقیه 
درامورآزادگان، حجه االسالم والمسلمین 

سید علی اکبرابوترابی-1379

هفته 11

ت ایران.)حضرت امام خامنه ای�(
ّ
ت ایران، به عظمت مل

ّ
دشمنان ما در همه جای دنیا اعتراف کردند به اقتدار مل

شوال / ذی القعده 1443 خرداد 1401 May / June 2022

2728282929303031010102020303

78910111213

عملیات نصر2، منطقه ی میمک-1366 افتتاح اولین دوره مجلس شورای 
اسالمی-1359

والدت حضرت معصومه� )173ه ق( و روز جهانی بدون دخانیات
روز دختران

آغاز دهه کرامت



یادمان شهدای بلفت و دوپازا-سردشت )استان آذربایجان غربی(-مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

روز ملی فرش 

روز صنایع دستی

شهادت آیت اهلل سعیدی به دست 
مأموران ستم شاهی پهلوی-1349

عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا به فرمان 
حضرت امام�-1360

عملیات ایذائی ظفر 1-جزیره ی مینو-1364  قیام خونین 15 خرداد-1342 )تعطیل(

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه 

بمباران شهر بانه در روز راهپیمایی 15 
خرداد سال 63 توسط رژیم بعث عراق

زندانی شدن حضرت امام خمینی� به 
دست ماموران ستم شاهی پهلوی-1342

روز جهانی محیط زیست

روز بزرگداشت حضرت صالح بن موسی 
کاظم�

رحلت حضرت امام خمینی� رهبر 
کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی 

ایران-1368 )تعطیل(

انتخاب حضرت آیت اهلل امام خامنه ای به 
رهبری�-1368

هفته 12

وظیفه ی همه ما این است که کشور را، هم نیرومند کنیم، هم مقاوم کنیم؛ قدرت کشور را باال ببریم و آن را مقاوم سازی کنیم.)حضرت امام خامنه ای�(

ذی القعده 1443 خرداد 1401 June 2022

0404050506060707080809091010

14151617181920

شهادت رسول عبادت فرمانده پادگان 
ارتش در مریوان-60/3/16

روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی 
شاهچراغ�

شهادت محمود نعمتیان-بانه-67/3/18



شهر مقاوم پاوه )استان کرمانشاه(-مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

شهادت سربازان دلیر اسالم، بخارایی، 
امانی، صفار هرندی و نیک نژاد-1344

هفته 13

هیچ عاقلی نیروی دفاعی خود را کنار نمی گذارد، بنابراین باید قدرت دفاعی کشور را روز به روز استحکام بخشید.)حضرت امام خامنه ای�(

خرداد 1401 June 2022

1111121213131414151516161717

21222324252627

ذی القعده 1443

روز جهانی بیابان زدایی

روز جهاد کشاورزی-تشکیل جهاد سازندگی به 
فرمان حضرت امام خمینی�-1358

عملیات فتح6-منطقه عمومی شمال اربیل 
عراق-1366

عملیات نصر3-جنوب دهلران-1366

عملیات بیت المقدس7-منطقه عمومی 
شلمچه عراق-1367

والدت حضرت امام رضا� )148ه ق(

عملیات فرمانده کل قوا خمینی روح خدا-
شرق کارون و جنوب دارخوین-1360

اعزام قوای محمد رسول اهلل� به 
لبنان-1361

عملیات قدس 1-منطقه هور الهویزه 
وشرق رودخانه دجله عراق-1364

روز گل و گیاه



یادمان شهدای عملیات مرصاد )استان کرمانشاه(-مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

روز تبلیغ و اطالع رسانی دینی )سالروز صدور 
فرمان حضرت امام خمینی� مبنی بر 
تأسیس سازمان تبلیغات اسالمی(-1360

روز اصناف

روز بسیج استادان

روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

شهادت دکتر مصطفی چمران-محل 
شهادت دهالویه-1360

عملیات نصر4-استان سلیمانیه 
عراق-1366

هفته 14

دل های پر کینه ی دشمنان نمی تواند تجلی اقتدار ملی در نمایش نیروهای مسلح را تحمل کند.)حضرت امام خامنه ای�(

خرداد / تیر 1401 June 2022

1818191920202121222223232424

28293031123

ذی القعده 1443

عملیات نصر5، جنوب غربی سردشت در 
منطقه مرزی شمال عراق-1366

شهادت حضرت امام رضا� به روایتی 
)202ه ق(

شهادت غالمرضا آزادی فرمانده قرارگاه 
قدس منطقه عملیاتی نصر1366-4

شهادت زائران حرم رضوی� به دست 
ایادی آمریکا )منافقین( عاشورای1373

در گذشت دکتر علی شریعتی-1356



یادمان شهدای بولحسن-بانه )استان کردستان(-مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

روز قوه قضاییه

شهادت مظلومانه آیت اهلل دکتر بهشتی 
و 72تن از یاران امام خمینی� با انفجار 

بمب به دست منافقان در دفتر مرکزی 
حزب جمهوری اسالمی-1360

عملیات )ایذائی( ظفر3-شمال غرب 
1364- کشور

عملیات فتح7، منطقه حلبچه، شانه دری، 
اربت در شمال عراق-1366

بمباران شیمیایی شهر سردشت توسط 
رژیم بعث صدام-1366

روز صنعت و معدن

روز بزرگداشت صائب تبریزی

سالروز ازدواج حضرت امام علی� و 
حضرت فاطمه� )2ه ق(

آزادسازی شهر مهران

عملیات )ایذائی( ظفر4 منطقه فکه-1364

عملیات کربالی1-مهران-1365

سوء قصد به آیت اهلل خامنه ای� در مسجد 
ابوذر تهران توسط گروهک منافقین-1360

شهادت مهدی خوش سیرت فرمانده تیپ 
لشگر قدس-عملیات نصر1366-4

روز دحواالرض

حرکت امام رضا از مدینه به سمت خراسان 
)200ه ق(

عملیات قدس2، منطقه هورالهویزه 
عراق-1364

حمله گسترده ی ارتش عراق درجبهه 
جنوب وبازپس گیری جزایر مجنون و 

منطقه ی شمالی کوشک-1367

شهادت سردار شهید علی هاشمی 
1367- فرمانده قرارگاه نصرت هور

هفته 15

ت ایران است. )حضرت امام خامنه ای�(
ّ
ت ایران در مقابل زیاده خواهی و زیاده گویی آمریکا ایستاده است، این نقطه ی اصلِی اقتداِر مل

ّ
اینکه مل

تیر 1401 June / July 2022

2525262627272828292930300101

45678910

ذی القعده / ذی الحجه 1443

شهادت حضرت امام محمد تقی� )220ه ق( عملیات )ایذائی( ظفر2، منطقه ی پنجوین 
عراق-1364

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

روز مبارزه با سالح های شیمیایی و میکروبی



یادمان شهدای بازی دراز )استان کرمانشاه(-مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

روز مالیات

شهادت حضرت امام محمد باقر� 
)114ه ق(

حرکت امام حسین� از مکه بسوی 
کربال )60 ه ق(

شهادت مظلومانه زائران خانه خدا به 
دست مأموران آل سعود )1366-برابر با 6 

ذی الحجه 1407 ه ق(

شهادت سید رضا دستواره قائم مقام 
لشگر27 محمد رسول اهلل� مهران-

ارتفاعات قالویزان-1365

 روز افشای حقوق بشر آمریکایی

روز بزرگداشت عالمه امینی-1349

ورود پیامبر اکرم� به مکه در سفر 
حجةالوداع )10ه ق(

حمله ددمنشانۀ ناوگان آمریکای جنایتکار 
به هواپیمای مسافربری جمهوری اسالمی 

ایران-1367

شهادت علی قمی کردی قائم مقام لشگر 
155 ویژه شهدا-محور نقده-مهاباد-1365

هفته 16

ت هشتاد میلیونی دارد، سالح دارد، اقتصاد دارد، سیاست دارد، علم دارد؛ امروز جمهوری اسالمی این است.)حضرت امام خامنه ای�(
ّ
ت مقتدری هستیم. ما یک دولتیم؛ دولتی که امکانات دارد، یک مل

ّ
ما امروز مل

ذی الحجه 1443 تیر 1401 July 2022

0202030304040505060607070808

11121314151617

شهادت آیت اهلل صدوقی چهارمین شهید 
محراب به دست منافقان-1361

عملیات پارتیزانی روح اهلل و آزادسازی 
منطقه مرزی نوسود-1365

روز قلم

روز شهرداری و دهیاری

اسارت حاج احمد متوسلیان و همراهان 
درجنوب لبنان-1361



یادمان شهدای بلفت و دوپازا-سردشت )استان آذربایجان  غربی(-مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

روز ادبیات کودکان و نوجوانان 

روز عرفه )روز نیایش(

شهادت مسلم بن عقیل و هانی ابن 
عروه )60ه ق(

کشف توطئه آمریکایی نقاب-درپایگاه 
هوایی شهید نوژه همدان-کودتای 

نافرجام-1359

والدت حضرت امام علی النقی الهادی� 
)212ه ق(

حمله ی هوائی جنگنده های عراقی به 
سکوی نفتی و میدان نفتی رشادت-1366

روز عفاف و حجاب

حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم 
به دست رضاخان-1314

هفته 17

جمهوری اسالمی به برکت تمّسک به اسالم، به برکت تکیه ی به مردم، به برکت بصیرت و آگاهی ای که مردم ما بحمداهلل دارند، نه فقط ثبات دارد و ایستادگی کرده است بلکه پیشرفت کرده است.)حضرت امام خامنه ای�(

ذی الحجه 1443 تیر 1401 July 2022

0909101011111212131314141515

18192021222324

روز گفت وگو و تعامل سازنده با دنیا

گشایش نخستین مجلس خبرگان 
رهبری-1362

آغاز مرحله ی یکم عملیات قادر در جبهه ی 
شمال غرب-محور سیدکان-1364

عملیات رمضان شرق بصره-1361

شهادت غالمرضا صالحی، قائم مقام 
لشگر27 محمد رسول اهلل� تنگه 

ابوغریب-1367

عید سعید قربان )تعطیل(

آغاز دهه امامت و والیت

عملیات قدس3، جنوب دهلران-1364

روز بزرگداشت خوارزمی

روز فناوری اطالعات



-سنندج )استان کردستان(-مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور یادمان شهدای تپه  اهلل اکبر



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

هفته 18

ی این ها است: اقتصاد قوی و مقاوم، علم پیشرفته و روزافزون، و حفظ روحّیه ی انقالبی گری در همه بخصوص در جوان ها؛ این ها است که می تواند کشور را حفظ کند.)حضرت امام خامنه ای�(
ّ
سه عامل اساسی اقتدار مل

ذی الحجه 1443 تیر 1401 July 2022

161617171818191920 2021212222

25262728293031

شهادت میثم تمار )60ه ق(

شهادت سرلشگر خلبان عباس دوران-
محل شهادت بغداد-1361

روز بزرگداشت آیت اهلل سید ابوالقاسم 
کاشانی

آغاز مرحله ی سوم عملیات رمضان-1361

شهادت اسماعیل قهرمانی جانشین 
لشگر 27 محمد رسول اهلل�-1361 

محل شهادت پاسگاه زید

عید سعید غدیر خم )10ه ق( )تعطیل(

اعالم پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت 
از سوی ایران-1367

روز بهزیستی و تأمین اجتماعی

آغاز مرحله ی دوم عملیات رمضان در 
منطقه ی شرق کانال پرورش ماهی-1361 

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

شهادت مظلومانه زائران خانه خدا به 
دست ماموران آل سعود-1366 ه ش برابر 

با 6 ذی الحجه 1407 ه ق

عملیات فتح 8-شهر اتروش در شمال 
استان موصل عراق-1366

1392- ثبت ملی راهیان نور

والدت حضرت امام موسی کاظم� )128ه ق(

عملیات والفجر2 در منطقه ی حاج 
عمران-1362

تصویب قطعنامه 598 در شورای امنیت 
ملل متحد-1366



یادمان شهدای سیرانبند-بانه )استان کردستان(-مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

روز کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای

روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی 

آغازمرحله پنجم عملیات رمضان در محور 
شمال پاسگاه زید-1361

-محور بانه  شهادت حسین شهر امفر
سردشت-1360/5/6

شهادت مسعود منفرد نیاکی فرمانده 
لشگر 92 زرهی اهواز رزمایش لشگر 58 

1364- تکاور ذوالفقار

عملیات والفجر3، منطقه عملیاتی 
مهران-1362

شهادت محمد حسن نظر نژاد فرمانده 
عملیات لشگر5 نصر منطقه عملیاتی 

اشنویه-1375

روز خانواده و تکریم بازنشستگان 

تهاجم و پیشروی مشترک منافقین و 
ارتش عراق از محور سرپل ذهاب-1367

عملیات قدس4-منطقه ی جنوب شرق 
عماره عراق هورالهویزه-1365

اشغال شهر گیالن غرب توسط ارتش 
متجاوز عراق-1367

هفته 19

جمهوری اسالمی به توفیق الهی و به حول و قّوه ی الهی، مقتدر و قوی است، روزبه روز هم قوی تر شده است.)حضرت امام خامنه ای�(

ذی الحجه 1443 مرداد 1401 July 2022

2323242425252626272728282929

1234567

روز مباهله پیامبر اسالم � )10ه ق(

عملیات غدیر در جبهه ی غرب خرمشهر و 
شلمچه ایران-1367

عملیات دفع مجدد متجاوز از مرزهای 
جنوبی پس از پذیرش قطعنامه 598، 

، پادگان حمید و ایستگاه  منطقه خرمشهر
حسینیه-1367

سالروز عملیات افتخار آفرین مرصاد 1367 روز بزرگداشت شیخ صفی الدین اردبیلی

عملیات محدود رمضان در محور حمیدیه، 
1360- کرخه نور

شهادت شهید میر باقر طباطبایی نژاد، 
-محل  فرمانده قرارگاه تاکتیکی نصر

شهادت خاک عراق-1367



شهر مقاوم پاوه )استان کرمانشاه(-مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین 
سهروردی

روز شعر و ادبیات آیینی

روز بزرگداشت محتشم کاشانی

آغاز سال 1443ه ق

شهادت حاج علی رضا موحد دانش 
فرمانده لشگر10 سیدالشهدا�-محل 

شهادت منطقه عملیاتی حاج عمران-1362

عملیات نصر6، درمنطقه ی میمک-1366

فرار مفتضحانه ی ارتش عراق به پشت 
مرزهای بین الملل در جنوب-1367

روز جهانی شیر مادر

هفته 20

وقتی که این همه دشمنی با ما می شود، باید خودمان را تقویت کنیم و خودمان را به اقتدار الزم برسانیم.)حضرت امام خامنه ای�(

ذی الحجه 1443 / محرم 1444 مرداد 1401 July / August 2022

0130023103010402050306040705

891011121314

روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی

روز خانواده و تکریم بازنشستگان 

صدور فرمان مشروطیت-1285 

عملیات نصر 7-غرب سردشت-1366

روز اهدای خون

ورود امام حسین� به کربال )61ه ق( 

شهادت آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری-1288

شهادت علی صفوی سهی-فکه-1362



یادمان شهدای عملیات والفجر8 )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

انفجار بمب اتمی آمریکا در هیروشیما با بیش 
از 160 هزار کشته و مجروح )1945م(

شهادت سرلشگرخلبان عباس بابائی 
فرمانده نیروی هوائی ارتش سردشت-1366

عملیات ثاراهلل�، در منطقه ی 
قصرشیرین-1361

شهادت مصطفی ردانی پور فرمانده قرارگاه 
فتح سپاه منطقه عملیاتی حاج عمران-1362

شهادت محسن دین شعاری فرمانده واحد 
تخریب لشگر 27 محمد رسول اهلل� 

سردشت-بلفت و دوپازا-1366

روز حمایت از صنایع کوچک

شهادت محسن نورانی فرمانده تیپ 
ذوالفقار لشگر 27 محمد رسول اهلل� 
توسط گروهک تروریستی کومله اسالم 

آباد غرب-1362

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم

عملیات فتح 9 در منطقه عملیاتی 
خرمال از استان سلیمانیه عراق-شمال 

کردستان-1366

عاشورای حسینی )تعطیل(

روز خبرنگار

شهادت مظلومانۀ زائران خانه خدا به 
دست مأموران آل سعود )1366 برابر با 

6ذی الحجه 1407 ه ق(

شهادت شهید محمود صارمی-محل 
شهادت مزار شریف افغانستان-1377

هفته 21

؛ کشور را باید قوى کنیم.)حضرت امام خامنه ای�( کشور را آماده کنیم براى اینکه نقش آفرینی کند. و این هم ممکن نخواهد شد مگر با قوى کردن کشور

محرم 1444 مرداد 1401 August 2022

0806090710081109121013111412

15161718192021

تاسوعای حسینی )تعطیل(

تشکیل جهاد دانشگاهی-1359

عملیات قدس5، درمنطقه عملیاتی غرب 
هورالهویزه-1364

ورود اسیران کربال به کوفه )61ه ق(

شهادت حضرت امام 
زین العابدین�)95ه ق(



یادمان شهدای عملیات کربالی4 )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه 1332

گشایش مجلس خبرگان برای بررسی 
نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران-1358

آغاز بازگشت آزادگان به میهن 
اسالمی-1369

حرکت اسرای کربال به طرف شام )61ه ق(

حماسه خونین پاوه-1358

پذیرش قرارداد 1975 الجزایر از سوی 
عراق-1367

عملیات عاشورای 2-منطقه چنگوله جنوب 
مهران-1364

هفته 22

ایران در طول دو سه قرن اخیر هیچ گاه تا این حد برخوردار از حاکمیت مستقل و عزت ملی نبوده است.)حضرت امام خامنه ای�(

محرم 1444 مرداد 1401 August 2022

1513161417151816191720182119

22232425262728

پیام حضرت امام خمینی� برای پایان 
دادن به غائله پاوه-1358

عملیات عاشورای3 در منطقه ی عملیاتی روز مقاومت اسالمیروز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی
شمال فکه-1364



یادمان شهدای کانال کمیل )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی  جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

روز بزرگداشت ابو علی سینا

روز پزشک

شهادت حضرت امام زین العابدین� 
)95ه ق( به روایتی

آغاز هفته دولت

شهادت سید علی اندرزگو )19 رمضان 
1357ه ش(

شهادت سید کاظم کاظمی معاون اطالعات 
کل سپاه-محل شهادت منطقه عملیاتی 

طالییه-1364

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

آغاز آتش بس رسمی ایران و عراق-1367

شهادت حسن شوکت پور جانشین 
فرماندهی لجستیک سپاه بیمارستان 

بقیةاهلل� تهران-1368

هفته 23

ی است.)حضرت امام خامنه ای�(
ّ
ت ایران باید خود را قوی کند؛ این حرف من است. حرف، درباره ی اقتدار مل

ّ
مل

محرم 1444 مرداد/شهریور 1401 August 2022

2220232124222523262427252826

2930311234

روز کارمند اشغال ایران توسط متفقین و فرار 
رضاخان-1320

روز صنعت دفاعی روز بزرگداشت عالمه مجلسی

روز جهانی مسجد



یادمان شهدای چزابه )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

روز صنعت چاپ

شهادت حضرت رقیه� دختر سه ساله 
امام حسین� )61ه ق( 

عملیات کربالی 3،شمال غربی خلیج فارس 
1365- ترمینال نفتی االمیه والبکر

شهادت محمد طرحچی طوسی بنیان گذار 
جهاد سازندگی بستان-1360

روز بانکداری اسالمی

روز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی حضرت 
خاتم االنبیا�

شهادت سردار رشید سپاه اسالم محمود 
کاوه فرمانده لشگر شهدا-منطقه عمومی 

حاج عمران-1365

عملیات کربالی 2-منطقه حاج عمران 
عراق-1365

-رئیس ستاد  شهادت محمود قلی پور
لشگر قدس-عملیات کربالی 1365-2 

روز مبارزه با تروریسم-انفجار دفتر نخست 
وزیری به دست منافقان و شهادت 

1360- مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر

شهادت ناصر کاظمی فرمانده قرارگاه حمزه 
سید الشهداء� محل شهادت حومه 

1361- پیرانشهر

هفته 24

تی به خود نیاید، خود را قوی نکند، دیگران به او زور می گویند.)حضرت امام خامنه ای�(
ّ
اگر یک مل

محرم / صفر 1444 شهریور 1401 August / September 2022

2927302801290230033104010502

567891011

روز بزرگداشت محمد بن زکریای رازی

روز داروسازی

روز کشتی

والدت حضرت امام محمدباقر� )57ه ق-
به روایتی(



یادمان شهدای هویزه )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

، غرب اشنویه وارتفاعات  عملیات قادر
کالشین در داخل خاک عراق-1364

قیام 17 شهریور و کشتار جمعی از مردم به 
دست مأموران ستم شاهی پهلوی 1357

شهادت آیت اهلل قدوسی و سرتیپ وحید 
دستجردی-1360

شهادت سید محمد صنیع خانی قائم مقام 
بنیاد تعاون سپاه بر اثر گازهای شیمیایی 

در عملیات والفجر 1374-10

روز بهورز

روز مبارزه با استعمار انگلیس-سالروز 
شهادت رئیسعلی دلواری

عملیات در محور شحیطیه، غرب ارتفاعات 
1360- اهلل اکبر

روز بزرگداشت سلمان فارسی

روز تعاون

روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی

روز مردم شناسی

شهادت حضرت امام حسن مجتبی� 
)50ه ق( به روایتی

عملیات نامنظم فتح10، شمال شرق استان 
اربیل عراق-1366

شهادت عمار بن یاسر )37ه ق(

هفته 25

ت پشت سر نظامند؛ این است راز استحکام و اقتدار نظام.)حضرت امام خامنه ای�(
ّ
ت از نظام جدا نیستند؛ مل

ّ
ت ایران؛ مل

ّ
نظام جمهوری اسالمی یعنی مردم ایران، یعنی مل

صفر 1444 شهریور 1401 September 2022

0603070408050906100711081209

12131415161718



یادمان شهدای عملیات فتح المبین )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

 روز تجلیل از اسرا و مفقودان

شهادت آیت اهلل مدنی دومین شهید 
محراب به دست منافقان-1360

شهادت روح اهلل شنبه ای فرمانده سپاه 
مریوان-مهران-1359

هفته 26

ی را نشان بدهند.)حضرت امام خامنه ای�(
ّ
ی است؛ اقتدار مل

ّ
ملت ایران بداند راه امنّیت او نشان دادن اقتدار مل

صفر 1444 شهریور 1401 September 2022

1310141115121613171418151916

19202122232425

روز سینما وفات آیت اهلل سید محمود طالقانی اولین 
امام جمعه تهران-1358

روز بزرگداشت سلمان فارسی



یادمان شهدای عملیات محرم-شرهانی )استان ایالم(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

هفته 27

خ دشمن کشیدند، دشمن دیگر نمی تواند کاری بکند. )حضرت امام خامنه ای�( ی را به ر
ّ
ی است؛ وقتی که مردم اقتدار مل

ّ
آن چیزی که امنّیت کشور را حفظ می کند، نشان دادن اقتدار مل

صفر 1444 شهریور / مهر 1401 September 2022

2017211822192320242125222623

2627282930311

 آغاز جنگ تحمیلی-1359

آغاز هفتۀ دفاع مقدس

اربعین حسینی )تعطیل(

ورود جابر بن عبداهلل انصاری به کربال 
)61ه ق(

عملیات حسین بن علی� در منطقه ی 
عملیاتی میمک-1361

روز شعر و ادب فارسی

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین 
شهریار

عملیات نامنظم ظفر 1، عمق 200 کیلومتری 
استان دهوک و استان سلیمانیه 

عراق-1366

عملیات شهید مدنی، منطقه ی عملیاتی 
سوسنگرد-1360

تهاجم هلی کوپتر های آمریکائی به کشتی 
تجاری ایران در خلیج فارس-1366



یادمان سیدالشهدا )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

روز بزرگداشت مولوی

شهادت حسن آبشناسان فرمانده 
لشگر23 ویژه هوابرد-منطقه سرسول 

کالشین شمال عراق-1364

شهادت محمد توسلی قائم مقام سپاه 
پاوه-تنگه گاران-محور مریوان-1359

روز جهانی دریانوردی

روز جهانی ناشنوایان

روز بزرگداشت شمس

روز آتش نشانی و ایمنی

روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع 
مقدس 

شهادت سرداران اسالم فالحی، فکوری،  
نامجو،  کالهدوز و جهان آرا-1360

شهادت حجت االسالم سید عبدالکریم 
هاشمی نژاد توسط گروهک منافقین در 

مشهد مقدس-1360

رحلت حضرت رسول اکرم� )11ه ق( و 
شهادت حضرت امام حسن مجتبی� 

)50ه ق( )تعطیل(

شهادت حضرت امام رضا� )203ه ق( 
)تعطیل(

شکست حصر آبادان در عملیات ثامن 
االئمه�-1360

روز جهانی جهانگردی

هجرت حضرت رسول اکرم� از مکه 
به مدینه

هفته 28

ملت ایران یک شجره طیبه است آمریکا غلط می کند که آن را تهدید کند.)حضرت امام خامنه ای�(

صفر / ربیع االول 1444 مهر 1401 September 2022

2724282529263027012802290330

2345678

روز سرباز

روز مقاومت مردم گیالنغرب

روز وقف

روز بزرگداشت شهدای منا



یادمان شهدای طالئیه )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

هفته 29

 در هر جایی که اسالم بر دل و جان مردم مسلط شد استکبار سیلی خورده است. )حضرت امام خامنه ای�(

ربیع االول 1444 مهر 1401 October 2022

0401050206030704080509061007

9101112131415

روز روستا و عشایر

وفات جناب عبدالمطلب جد پیامبر 
اکرم� ازدواج رسول اکرم� با حضرت 

خدیجه کبری�

روز دامپزشکی روز همبستگی و همدردی با کودکان و 
نوجوانان فلسطینی

- عملیات مسلم بن عقیل غرب سومار
ارتفاعات مسلط برمندلی-1361

روز جهانی سالمندان

وفات سکینه خاتون� دختر امام 
حسین� )117ه ق(

شهادت حسین ناجیان مسئول ستاد 
1361- پشتیبانی جنگ جنوب-سومار

روز وقف

عملیات نامنظم ظفر2 شهر کوی از توابع 
استان-کرکوک عراق-1366

شهادت حضرت امام حسن عسکری� 
)260ه ق( و آغاز امامت حضرت 

ولیعصر� )تعطیل(

روز نیروی انتظامی

هجرت حضرت امام خمینی� از عراق به 
پاریس-1357



یادمان شهدای کانال کمیل )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

والدت حضرت رسول اکرم� به روایت 
اهل سنت )53 سال قبل از هجرت(

آغاز هفته وحدت

شهادت مجید پازوکی-فرمانده تفحص 
لشگر27 محمد رسول اهلل�-فکه-1380

روز جهانی پست

هفته 30

حرکت بیداری اسالمی و مقاومت را در منطقه تقویت کنید زیرا تنها راه نجات منطقه گسترش این تفکر و روحیه است.)حضرت امام خامنه ای�(

مهر 1401 October 2022

1108120913101411151216131714

16171819202122

ربیع االول 1444

شهادت حاج حسین همدانی فرمانده 
قرارگاه امام حسین�-حلب سوریه-1394

شهادت نادر مهدوی، بیژن کرد و مهدی 
محمدها-از سرداران نیروی دریایی در نبرد 

با ناوگان آمریکایی در خلیج فارس-1366

بمباران شیمیائی شهر سومار توسط رژیم 
جنایتکار صدام-1366

حمله هلی کوپترهای آمریکائی به قایق های 
گشتی سپاه پاسدارن درخلیج فارس-1366

روز جهانی کودک

روز بزرگداشت حافظ

روز ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی 

روز اسکان معلوالن و سالمندان

والدت حضرت رسول اکرم� )53 سال 
قبل از هجرت( و روز اخالق و مهرورزی

والدت حضرت امام جعفر صادق� 
مؤسس مذهب جعفری )83ه ق( )تعطیل(

روز جهانی استاندارد

عملیات نامنظم فتح1، منطقه ی کرکوک 
واقع در عمق-150 کیلومتری داخل خاک 

عراق-1365



یادمان شهدای عملیات محرم-شرهانی )استان ایالم(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

سالروز حضور مقام معظم رهبری حضرت 
امام خامنه ای� در یادمان شهدای پاوه 

1390/7/25

عملیات میمک-ارتفاعات منطقه 
مرزی-1363

شهادت حسن آقارب پرست معاونت 
عملیات لشگر92 زرهی ارتش-جزیره 

مجنون-1362

 روز ملی پارالمپیک

روز پیوند اولیا و مربیان

سالروز واقعه به آتش کشیدن مسجد 
جامع شهر کرمان به دست دژخیمان رژیم 

پهلوی-1357

روز جهانی غذا

عملیات والفجر4-شمال مریوان و منطقه 
عمومی پنجوین دردره شیلر در داخل خاک 

عراق-1362

هفته 31

هرچه می توانید توانایی ها و آمادگی های خود را افزایش دهید تا دشمنان ایران حتی جرأت تهدید این ملت بزرگ را نداشته باشند.)حضرت امام خامنه ای�(

مهر 1401 October 2022

1815191620172118221923202421

23242526272829

ربیع االول 1444

روز صادرات شهادت پنجمین شهید محراب آیت اهلل 
اشرفی اصفهانی به دست منافقان-1361

روز جهانی نابینایان )عصای سفید(

روز تربیت بدنی و ورزش

شهادت شهیدان نور علی شوشتری 
جانشین نیروی زمینی سپاه و رجبعلی 

محمد زاده فرمانده سپاه سیستان-1388 



یادمان شهدای فکه )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی� 
علیه پذیرش کاپیتوالسیون-1343

شهادت سید محمد سعید جعفری 
فرمانده سپاه کرمانشاه-محل شهادت 

1359- ارتفاعات قراویز

روز آمار و بر نامه ریزی

روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

صلح حضرت امام حسن مجتبی� )41ه ق(

شهادت مظلومانه آیت اهلل حاج سید 
مصطفی خمینی-56

هفته 32

ت.)حضرت امام خامنه ای�(
ّ
ت و ایستادگی مل

ّ
آنچه برای نظام جمهوری اسالمی به عنوان یک تجربه ی دائمی در طول این 35 سال وجود دارد، این است که تنها عامل برطرف کردن مزاحمت دشمن عبارت است از اقتدار مل

مهر / آبان 1401 October 2022

2522262327242825292601270228

30123456

ربیع االول / ربیع الثانی 1444

شهادت سعید گالب بخش معروف به 
محسن چریک از فرماندهان نیروهای 

مردمی در جبهه غرب-1359

شهادت حاج هاشم ساجدی فرمانده 
پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد قرارگاه 

نجف-منطقه میمک-1363

عملیات عاشورای4-غرب دریاچه ام النعاج 
در هور الهویزه-1364



یادمان شهدای هویزه )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

والدت حضرت امام حسن عسکری� 
)232ه ق(

اسارت محمد جواد تندگویان، وزیر نفت 
جمهوری اسالمی ایران و هیئت همراه 
-آبادان ایشان پس از  او در جاده اهواز

شکنجه های فراوان در اردوگاه اسیران به 
شهادت رسیدند و پیکر پاک ایشان 26 آذر 

ماه 1370 به تهران آورده شد-1359

شهادت محمدحسین فهمیده-بسیجی 
13 ساله

 روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

روز پدافند غیرعامل

والدت حضرت عبدالعظیم حسنی�

عملیات نامنظم فتح 2-منطقه دوکان در 
شمال شرقی

 ) درگذشت خادم الشهدا حاج محمد)اکبر
صباغیان معاون امور یادمان های ستاد 

مرکزی راهیان نور کشور در مسیر خدمت 
به زوار اربعین-عراق-1396

هفته 33

اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکالت خود را برطرف کند، و بتواند اقتصاد خود را روبه راه کند، دشمن در مقابله ی با ملت ایران بی دفاع خواهد ماند.)حضرت امام خامنه ای�(

ربیع الثانی 1444 آبان 1401 October / November 2022

0329043005310601070208030904

78910111213

روز دانش آموز

روز ملی مبارزه با استکبار جهانی

تسخیر النه جاسوسی آمریکا به دست 
دانشجویان پیرو خط امام�-1358

تبعید حضرت امام خمینی� از ایران به 
ترکیه-1343

شهادت آیت اهلل قاضی طباطبایی اولین 
شهید محراب به دست منافقان-1358

عملیات محرم، در مناطق عملیاتی 
شرهانی، زبیدات، بیات، غرب عین خوش و 

جنوب شرقی دهلران-1361

شهادت شریف اشراف معاون لشگر 21 
حمزه ارتش کردستان-1358



یادمان شهدای کربالی5 )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

شهادت محمد جعفر نصر اصفهانی 
فرمانده تیپ1 لشگر77 ارتش 

بیمارستان502 ارتش-1375

روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

روز فرهنگ عمومی 

وفات حضرت معصومه� )201ه ق(

میالد حضرت امام حسن عسکری� 
به قولی

هفته 34

وقتی مردم در یک نظامی متحدند، یکپارچه اند، پشتیبان نظامند، با نظامند، این نظام مصونیت پیدا می کند، اقتدار پیدا می کند، قدرت پیدا می کند، برکندن آن از جا ناممکن می شود.)حضرت امام خامنه ای�(

آبان 1401 November 2022

1005110612071308140915101611

14151617181920

ربیع الثانی 1444

روز کیفیت



یادمان سیدالشهدا )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

سالروز آزادسازی سوسنگرد، پس از یک 
سال محاصره-1359

شهادت جواد حاج خدا کرم فرمانده 
نیروی انتظامی استان سیستان و 

بلوچستان-1363

سالروز شهدای پاسدار سوسنگرد-1359

عملیات نامنظم ظفر3، در منطقه دربندی 
خان عراق در جنوب استان سلیمانیه عراق 

و بخش سنگاوا از استان

شهادت سردار حسن تهرانی مقدم 
مسئول سازمان جهاد خود کفایی سپاه 

پاسداران-1390

هفته 35

اتکاء جمهوری اسالمی و اقتدار جمهوری اسالمی به دل های مردم است، به عواطف و احساسات مردم است، به خرد و اندیشه و بصیرت مردم است.)حضرت امام خامنه ای�(

آبان 1401 November 2022

1712181319142015211622172318

21222324252627

ربیع الثانی 1444

شهادت مهدی زین الدین-فرمانده 
لشگر17 علی ابن ابیطالب قم و برادرش 
مجید زین الدین جاده بانه-سردشت 

دارساوین-1363

روز کتاب، کتاب خوانی و کتاب دار

روز بزرگداشت آیت اهلل عالمه سید 
محمدحسین طباطبایی-1360

عملیات نامنظم فتح 3، منطقه زاخو و 
دهوک در عمق-300کیلومتری شمال 

عراق-1365



یادمان شهدای عملیات رمضان )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

عملیات نصر 9-منطقه حاج عمران 
عراق-1366

عملیات نامنظم ظفر4، درعمق 250 
کیلومتری استان دهوک عراق-1366

شهادت عباس محمد ورامینی مسئول 
1362- ستاد سپاه 11 قدر

شهادت مهدی خندان فرمانده تیپ عمار 
عملیات والفجر4-کانی مانگا-1362

هفته 36

، عزت و شرف خود را از افکار عمومی دنیا به دست نیاورده است؛ از خود این ملت به دست آورده است.)حضرت امام خامنه ای�( جمهوری اسالمی اقتدار

آبان / آذر 1401 November 2022

2419252026212722282329243025

2829301234

ربیع الثانی 1444

روز حکمت و فلسفه

روز بزرگداشت ابونصر فارابی

شهادت اصغر وصالی فرمانده محور 
عملیاتی گیالن غرب تنگه حاجیان-1359

عملیات نصر 8، منطقه عملیاتی ماووت از 
استان سلیمانیه عراق-1366



یادمان شهدای سومار )استان ایالم(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

روز بزرگداشت شیخ مفید 

والدت حضرت زینب� )5ه ق( و روز پرستار 

شهادت آیت اهلل سید حسن مدرس-1316 
و روز مجلس

روز جهانی مبارزه با ایدز

شهادت دانشمند هسته ای شهید 
محسن فخری زاده به دست عامالن 

1399- استکبار

روز نیروی دریایی

روز بسیج مستضعفان-تشکیل بسیج 
مستضعفان به فرمان حضرت امام 

خمینی�-1358

سالروز قیام مردم گرگان-1357

هفته 37

این قدرتی که امروز ایران اسالمی دارد، این عزتی که امروز ملت ایران دارد، بخش مهمی از آن به خاطر همین اتحاد و اتفاقی است که بین اقشار مختلف مردم در قسمت های مختلف وجود دارد.)حضرت امام خامنه ای�(

جمادی االول 1444 آذر 1401 November / December 2022

0126022703280429053006010702

567891011

شهادت میرزا کوچک خان جنگلی-1300 عملیات طریق القدس، منطقه ی عملیاتی 
عمومی غرب شهرستان سوسنگرد و 

منطقه عمومی بستان-1360



یادمان شهدای عملیات والفجر8 )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

روز حسابدار

شهادت خلبان شهید احمد کشوری در 
منطقه میمک-1359

روز قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران-
تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران-1358

روز جهانی معلوالن

هفته 38

ت این است که جوانانش، افراد فّعالش، در میدان ها دلیر وارد بشوند، گستاخ وارد بشوند، نترسند. )حضرت امام خامنه ای�(
ّ
راز اقتدار یک مل

جمادی االول 1444 آذر 1401 December 2022

0803090410051106120713081409

12131415161718

 معرفی عراق به عنوان مسؤول و آغازگر 
جنگ از سوی سازمان ملل-1370

شهادت حضرت فاطمه زهرا�)11ه ق( 
به روایتی

خ ضرغام از شهدای احرار  شهادت شاهر
انقالب-کوی ذوالفقاری آبادان-1359

روز دانشجوروز بیمه

روز جهانی هواپیمایی



یادمان شهدای دوکوهه )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

شهادت آیت اهلل دستغیب سومین شهید 
محراب به دست منافقان-1360

شهادت غالمعلی پیچک، فرمانده عملیات 
سپاه منطقه غرب کشور در نبرد مطلع 

1360- الفجر

، منطقه گیالن غرب  عملیات مطلع الفجر
وسرپل ذهاب-1360

هفته 39

این کشور با عزم و اراده ی مستحکم شما که از ایمان دینی برخاسته باشد، می تواند روزبه روز مقتدرتر بشود.)حضرت امام خامنه ای�(

آذر 1401 December 2022

1510161117121813191420152116

19202122232425

جمادی االول 1444

روز پژوهش جنگ جمل )36ه ق( تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی به 
فرمان حضرت امام خمینی�-1363

والدت حضرت سجاد� به قولی )38ه ق(



یادمان شهدای عملیات محرم-شرهانی )استان ایالم(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

هفته 40

ت را مغلوب کند و نظام محبوب شان را از آن ها بگیرد. )حضرت امام خامنه ای�(
ّ
ت ایران و نظام جمهوری اسالمی مقتدر و قوی نبود، یک دهِم تالشی که دشمنان می کنند کافی بود که این مل

ّ
اگر مل

آذر / دی 1401 December 2022

2217231824192520262127222823

262728293012

جمادی االول 1444

اولین حمله موشکی رژیم صدام به شهر 
قهرمان پرور دزفول-1361

روز وحدت حوزه و دانشگاهروز حمل و نقل و رانندگان

شهادت آیت اهلل دکتر محمد مفتح-1358 

روز جهانی عاری از خشونت و افراطی گری

شب یلداروز تجلیل از شهید تندگویان

بمباران خونین شهر کرمانشاه در شب 
یلدا-1365



یادمان شهدای عملیات فتح المبین )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

روز ثبت احوال

عملیات کربالی4، درمنطقه ی غرب اروند 
رود جنوب خرمشهر در غرب جزیره ی 

مینو-1365

هفته 41

اقتدار یک ملت فقط به نیروهای مسلح نیست. اقتدار ملت، یک حقیقت چند جانبه است؛ نیروهای مسلح، آن خط مقدم تحرک و نشانه ی اقتدار ملتند.)حضرت امام خامنه ای�(

دی 1401 December 2022

2924012502260327042805290630

3456789

جمادی االول / جمادی الثانی 1444

روز بصیرت و میثاق امت با والیت

سالروز حضور میلیونی مردم در اعالم برائت 
از فتنه گران داخلی-1388

روز صنعت پتروشیمی روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات 
بالیای طبیعی

روز بزرگداشت رودکی

والدت حضرت عیسی مسیح�

شهادت حضرت فاطمه زهرا�)11ه ق( 
)تعطیل(

سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی به 
فرمان حضرت امام خمینی�-1358

شهادت آیت اهلل حسین غفاری به دست 
مأموران ستم شاهی پهلوی-1353



یادمان شهدای طالئیه )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

 شهادت الگوی اخالص و عمل 

سردار سپهبد قاسم سلیمانی و 
ابومهدی المهندس و دیگر همراهانش در 
اقدام جنایتکارانه و تروریستی امریکا-1398

ابالغ پیام تاریخی حضرت امام خمینی� 
به گورباچف رهبر شوروی سابق-1367 

روز جهانی مقاومت

سالروز وفات حضرت ام البنین�

روز تکریم مادران و همسران شهدا

روز شهدای دانشجو )شهادت سید حسین 
علم الهدی و همرزمان وی در هویزه(

شهادت حماسی شهدای هویزه 
به فرماندهی شهید سید حسین 

علم الهدی-1359

شهادت تیمسار سرلشگر ستاری، فرمانده 
نیروی هوایی و تنی چند از دیگر فرماندهان 

ارشد این نیرو در سانحه ی سقوط 
هواپیما-1373

شهادت مصطفی اردستانی معاونت عملیات 
نیروی هوایی ارتش-محل شهادت سانحه 

هوایی نزدیک اصفهان-1373

شهادت سید علیرضا یاسینی معاونت 
هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش-
محل شهادت سانحه هوایی نزدیک 

اصفهان-1373

هفته 42

هر ملتی حق دارد و وظیفه دارد که در اقتدار خود بکوشد..)حضرت امام خامنه ای�(

جمادی الثانی 1444 دی 1401 December 2022 / January 2023

0731080109021003110412051306

10111213141516

عملیات محمد رسول اهلل� در منطقه ی 
عملیاتی غرب نوسود-1360

آغاز سال 2023 میالدی



یادمان شهدای فکه )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

روز بزرگداشت خواجوی کرمانی

ح استعماری حذف حجاب به  اجرای طر
دست رضاخان-1314

والدت حضرت فاطمه زهرا�)هشتم قبل 
از هجرت( و روز زن

تولد حضرت امام خمینی� رهبر کبیر 
انقالب اسالمی )1320ه ق(

1365- عملیات کربالی 6، شمال سومار

شهادت دانشمند هسته ای مسعود علی 
محمدی تهران-1388

تشکیل شورای انقالب به فرمان حضرت 
امام خمینی�-1357

عملیات نامنظم ظفر 5، عمق 200کیلومتری 
استان های کرکوک، دهوک و دیاله ی 

عراق-1366

شهادت غالمرضا رهبر نماینده صدا و 
سیما در قرارگاه خاتم االنبیاء�، نوح و 

کربال عملیات کربالی1365-5

شهادت دانشمند هسته ای مصطفی 
احمدی روشن تهران-1390

قیام خونین مردم قم-1356

آغاز عملیات عظیم کربالی5 در منطقه 
عمومی شلمچه و شرق بصره-1365

شهادت شهیدان احمد کاظمی فرمانده 
نیروی زمینی سپاه

سعید سلیمانی معاون عملیات نیروی زمینی 
سپاه و نبی اهلل� شاه مردای معاون اطالعات 

نیروی زمینی سپاه سانحه ی هوایی-1384

شهادت سعید مهتدی فرمانده لشگر27 
محمد رسول اهلل� ارومیه-1384

عملیات ضربت متقابل )میمک(-نقش مؤثر 
ایل خزل در آزادسازی میمک-1359

هفته 43

ملت ها اگر خود را به مرحله ی اقتدار نرسانند، در کشاکش درگیری های جهانی و قدرت طلبی ها لگدمال خواهند شد.)حضرت امام خامنه ای�(

دی 1401 January 2023

1407150816091710181119122013

17181920212223

جمادی الثانی 1444

1230- شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر

شهادت محمد فرومندی قائم مقام 
لشگر5 نصر پاسگاه زید-1365



اردوگاه شهید حبیب الهی-اعزام خادمین )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

شهادت نواب صفوی، طهماسبی، برادران 
واحدی و ذوالقدر از فداییان اسالم-1334

آغازعملیات دلیرانه ی بیت المقدس2 در 
منطقه ی سلیمانیه و ماووت عراق-1366 

شهادت محمد غیبی قائم مقام فرمانده 
تیپ امام حسن� شلمچه-1365

شهادت یونس زنگی آبادی فرمانده 
تیپ امام حسین� کرمان عملیات 

کربالی1365-5

هفته 44

امروز اقتدار ایران اسالمی را حتی دشمنان هم نمی توانند انکار کنند؛ آن ها هم اقرار می کنند.)حضرت امام خامنه ای�(

دی 1401 January 2023

21142215231624172518126192720

24252627282930

جمادی الثانی 1444

روز غزه شهادت اسماعیل دقایقی فرمانده لشگر 9 فرار شاه معدوم-1357
بدر شلمچه-1365



یادمان شهدای عملیات کربالی1-قالویزان )استان ایالم(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

روز آواها و نواهای ایرانی روز بزرگداشت 
رَموی

ُ
صفی الدین ا

شب لیلة الرغائب

سالروز حماسه مردم شهر هزار سنگر آمل 
علیه اتحادیه کمونیست ها-1360

روز جهانی گمرک

هفته 45

ت در عرصه ی نظامی، این بایستی همچنان محکم بماند و محکم تر بشود.)حضرت امام خامنه ای�(
ّ
، مشت محکم مل ، توانایی دفاعی کشور توسعه ی دفاعی کشور

جمادی الثانی / رجب 1444 بهمن 1401 January 2023

2821292201230224032504260527

1234567

والدت حضرت امام محمد باقر� )57ه ق( شهادت یداهلل کلهر قائم مقام لشگر 10 
سیدالشهداء� شلمچه-1365

شهادت حضرت امام علی النقی الهادی� 
)254ه ق(



یادمان شهدای عملیات کربالی5 )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

روز فناوری فضایی

بازگشت حضرت امام خمینی� به ایران و 
آغاز دهه مبارک فجر انقالب اسالمی-1357

والدت حضرت امام محمدتقی� )195ه ق(

شهادت حجت االسالم عبداهلل میثمی 
نماینده امام در قرارگاه خاتم االنبیاء� 

منطقه عملیاتی کربالی1365-5

شهادت سردار رشید اسالم حاج مصطفی 
عسگری از فرماندهان ارشد لشگر7 

ولیعصر�-1361

شهادت غالمحسین افشردی)حسن 
باقری( جانشین فرماندهی نیروی زمینی 
سپاه و دکتر مجید بقائی فرمانده قرارگاه 

کربال در منطقه فکه-1361

شهادت علیرضا نوری قائم مقام لشگر27 
محمد رسول اهلل� منطقه عملیاتی 

کربالی1365-5

هفته 46

دشمن در مقابل ما این جبهه وسیع را به وجود آورده است و پی درپی شکست خورده است.)حضرت امام خامنه ای�(

رجب 1444 بهمن 1401 January / February 2023

0628072908300931100111021203

891011121314



یادمان شهدای عملیات فتح المبین )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

شکسته شدن حکومت نظامی به فرمان 
حضرت امام خمینی�-1357

عملیات تحریر القدس در منطقه ی دربندی 
خان-1362

عملیات والفجر مقدماتی-منطقه فکه 
وچزابه-1361

شهادت سید مهرداد صفوی فرمانده 
قرارگاه صراط المستقیم بر اثر سانحه 

هوایی-1365

شهادت سید یوسف کابلی فرمانده تیپ 
ذوالفقار شلمچه-1365

ارتحال حضرت زینب� )26ه ق(

تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به 
مکه معظمه )2ه ق(

والدت حضرت امام علی� )23سال قبل 
از هجرت( )تعطیل(

روز پدر

آغاز ایام البیض )اعتکاف(

هفته 47

به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به همت مردم عزیز ما، و در هر دوره، به همت پیشروی جوانان عزیز ما، ایران اسالمی در همه این توطئه   ها پیروز شد و آمریکا شکست خورد. )حضرت امام خامنه ای�(

رجب 1444 بهمن 1401 February 2023

1304140515061607170818091910

15161718192021

وفات ابراهیم فرزند پیامبر اکرم� )10ه ق(

آغازعملیات والفجر1364-8

شهادت حسین یاری نسب فرمانده گردان 
حنظله لشگر27 محمدرسول اهلل� 

فکه-1361

روز نیروی هوایی



یادمان شهید چمران-دهالویه )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

وفات حضرت ابوطالب عموی پیامبر 
اکرم� و پدر امیرالمومنین� )3 سال 

قبل از هجرت(

شهادت حضرت امام موسی کاظم� 
)183ه ق(

عملیات والفجر5 حدفاصل مهران 
ودهلران، چنگوله-1362

شهادت جعفر جنگرودی رییس ستاد 
لشگر10 سیدالشهداء� منطقه عملیاتی 

فاو-1364

شهادت علیرضا ناهیدی فرمانده تیپ 
ذوالفقار لشگر 27 محمد رسول اهلل� 

منطقه عملیاتی فکه-1361

فتح خیبر توسط حضرت امیرالمومنین� 
)7ه ق(

پیروزی انقالب اسالمی ایران و سقوط نظام 
شاهنشاهی-1357 )تعطیل(

شهادت حاج رضا فرزانه فرمانده قرارگاه های 
مشترک راهیان نور کشور حلب سوریه-1394

شهادت علی محمودوند فرمانده تفحص 
لشگر27 محمد رسول اهلل� فکه-1379

عملیات نامنظم فتح4، در منطقه یعمومی 
-دیانا-در عمق هفتادکیلومتری  رواندوز

داخل خاک عراق-1365

هفته 48

اقتدار ملی عظیم جمهوری اسالمی برای هیچ کس تهدید نیست.)حضرت امام خامنه ای�(

رجب 1444 بهمن 1401 February 2023

2011211222132314241525162617

22232425262728

صدور حکم تاریخی حضرت امام 
خمینی� مبنی بر ارتداد سلمان رشدی 
نویسنده خائن کتاب آیات شیطانی-1367



یادمان شهدای نهر خین )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی

روز مهندس 

والدت حضرت امام حسین� )4ه ق( 
و روز پاسدار

عملیات والفجر 9 درمنطقه ی عملیاتی 
شرق چوارته ی عراق-1364

عملیات نامنظم ظفر6 منطقه ی عمومی 
سنگاو در شرق استان کرکوک عراق-1366

کودتای انگلیسی رضاخان-1299

آغاز عملیات خیبر با رمز »یا رسول اهلل�« 
درهور الهویزه وجزایر مجنون-1362

شهادت حمید باکری قائم مقام فرماندهی 
لشگر 31 عاشورا جزیره مجنون-1362

ع پسند- شهادت آقا مهدی شر
چنگوله-1362

مبعث حضرت رسول اکرم� )13 سال 
قبل از هجرت( )تعطیل(

قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز 
شهادت شهدای قم-1356

روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

هفته 49

با تنبلی و تن آسایی، هیچ ملتی نمی تواند مقام شایسته ای را در میان ملت های عالم یا در تاریخ پیدا کند.)حضرت امام خامنه ای�(

رجب / شعبان 1444 بهمن / اسفند 1401 February 2023

2718281929203021012202230324

293012345

حمله 2 جنگنده عراقی به هواپیمای 
مسافربری و شهادت 40 تن از نمایندگان 

مجلس و مسئوالن-1364

شهادت حجت االسالم محالتی نماینده 
ولی فقیه در سپاه پاسداران-1364

عملیات موالی متقیان در منطقه ی 
چزابه-1360

عملیات والفجر6 در جنوب دهلران-1362



پادگان میشداغ )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

عملیات کربالی7 درمنطقه ی عملیاتی 
حاج عمران

شهادت حمیدرضا گلکار فرمانده تیپ 
 1362- حبیب بن مظاهر عملیات خیبر

روز حمایت از بیماران نادر

روز بزرگداشت حکیم حاج مالهادی 
سبزواری

روز امور تربیتی و تربیت اسالمی

شهادت شهید حاج حسین خرازی 
دهکردی فرمانده دالور لشگر14 امام 

حسین� منطقه عملیاتی شلمچه-1365 

هفته 50

نه سلطه می پذیریم و نه خودمان طالب سلطه ایم؛ اما هر کس به این ملت تعرضی کند و منافع او را تهدید نماید، مورد عکس العمل تند و پشیمان کننده ى این ملت قرار خواهد گرفت.)حضرت امام خامنه ای�(

شعبان 1444 اسفند 1401 February / March 2023

0425052606270728080109021003

6789101112

والدت حضرت ابوالفضل العباس� 
)26ه ق( و روز جانباز

والدت حضرت امام زین العابدین� 
)38ه ق(

روز صحیفه سجادیه

شهادت مرتضی یاغچیان قائم مقام 
لشگر31 عاشورا جزیره مجنون-1362 

روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان



یادمان شهدای جبهۀ دشت ذوالفقاری-آبادان )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

والدت حضرت قائم � )255 ه ق( 
)تعطیل(

روز سربازان گمنام امام زمان�

روز جهانی مستضعفان

شهادت سرلشگر شهید حاج محمد 
ابراهیم همت فرمانده لشگر 27 محمد 

1362- رسول اهلل� عملیات خیبر

حمالت موشکی عراق به شهرها ی دزفول، 
خرم آباد و مسجدسلیمان-1363

شهادت حبیب اهلل شمایلی قائم مقام 
لشگر ولیعصر� شلمچه-1365

سالروز دیدار دست اندرکاران و خادمان 
راهیان نور با مقام معظم رهبری حضرت 

امام خامنه ای� 1395/12/16

بمباران پادگان ابوذر در منطقه سر پل 
ذهاب توسط جنگنده های رژیم بعث 

صدام-1363

روز احسان و نیکوکاری

روز ترویج فرهنگ قرض الحسنه

شهادت اکبر زجاجی قائم مقام لشگر27 
-جزیره  محمد رسول اهلل� عملیات خیبر

مجنون-1362

 دیدار مسئوالن راهیان نور کشور 
با ریاست محترم جمهوری اسالمی 

ایران-1393

والدت حضرت علی اکبر�)33ه ق( و 
روز جوان

هفته 51

اقتدار ملی یعنی این که دولتی مقتدر و دلسوز و عالقه مند در راس کارها باشد و مصالح مردم را درست تشخیص دهد و راه ها را با قدرت و قوت بپیماید.)حضرت امام خامنه ای�(

شعبان 1444 اسفند 1401 March 2023

1104120513061407150816091710

13141516171819

سالروز دیدار نوجوانان و جوانان 
شرکت کننده در کاروان های راهیان نور با 

مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای� 
1396/12/19

شهادت شهید حبیب اهلل افتخاریان 
فرمانده سپاه مریوان بمباران هوایی رژیم 

بعث صدام-1363

روز بزرگداشت سید جمال الدین اسدآبادی

 سالروز تأسیس کانون های فرهنگی هنری 
مساجد کشور

روز درختکاری



یادمان شهدای عملیات کربالی4 )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

دیدار مسئوالن ستاد مرکزی راهیان نور 
کشور با مقام معظم رهبری حضرت امام 

خامنه ای� 1392/12/26

شهادت مهدی ستوده قائم مقام فرمانده 
1362- لشگر23 المهدی�-عملیات بدر

عملیات بیت المقدس 3، منطقه ی 
عمومی سلیمانیه ی عراق-1366

عملیات ام الحسنین-منطقه کرخه 
1360- نور

شهادت شهید حاج عباس کریمی فرمانده 
لشگر27 محمد رسول اهلل� شرق 

دجله-1363

عملیات نامنظم ظفر7، شرق استان 
سلیمانیه عراق-1366

روز بزرگداشت شهدا-سالروز صدور فرمان 
حضرت امام خمینی� مبنی بر تأسیس 

بنیاد شهید انقالب اسالمی-1358

شهادت شهید حاج عبدالحسین برونسی 
فرمانده تیپ18 جواداالئمه� شرق 

دجله-1363

روز راهیان نور

سالروز حضور مقام معظم رهبری حضرت 
امام خامنه ای� در جمع کاروان های راهیان 

-یادمان شهدای هویزه-1389/12/20 نور

هفته 52

ت های دیگر نداریم.)حضرت امام خامنه ای�(
ّ
ت قوی، شجاع و پیشرو باشیم، هیچ احتیاجی به دخالت در امور مل

ّ
ما برای این که یک کشور مستقل و آباد و یک مل

شعبان 1444 اسفند 1401 March 2023

1811191220132114221523162417

20212223242526

روز بزرگداشت پروین اعتصامی

بمباران شیمیایی حلبچه به دست ارتش 
بعث عراق-1366

شهادت سردار شهید مهدی باکری 
فرمانده لشگر21 عاشورا شرق دجله-1362

شهادت حاج کاظم نجفی رستگار فرمانده 
تیپ10 سیدالشهدا�-شرق دجله-1363

عملیات والفجر 10، منطقه عمومی 
حلبچه ی عراق-1366

شهادت علی تجالیی فرمانده قرارگاه ظفر 
شرق دجله-1362

روز بزرگداشت نظامی گنجوی



معراج شهدای اهواز )استان خوزستان(-مناطق عملیاتی جنوب کشور



شنبه
SAT

یکشنبه
SUN SAT

دوشنبه
MON

سهشنبه
TUE

چهارشنبه
WED

پنجشنبه
THU

جمعه
FRI

آغاز نوروز )تعطیل(

شهادت حسین خلعتبری خلبان برجسته 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 

1364- کردستان-منطقه سقز

عید نوروز )تعطیل(

هجوم مأموران ستم شاهی پهلوی به 
مدرسه فیضیه قم-1342

آغاز عملیات فتح المبین-1361

هفته 53

هر ملتی، اگر حاضر شد از شرف ملی، اقتدار ملی و اراده ی ملی چشم بپوشد، در ورطه ی ضعف بی پایان و وادی ای که آخر آن معلوم نیست، لغزید.)حضرت امام خامنه ای�(

شعبان / رمضان 1444 اسفند 1401 / فروردین 1402 March 2023

2518261927202821292230230124

2728291234

عید نوروز )تعطیل( 

آزادسازی قله سوق الجیشی »تته« به 
فرماندهی حاج احمد متوسلیان-1360

عید نوروز )تعطیل(

روز جهانی هواشناسی
روز ملی شدن صنعت نفت ایران-1329 

)تعطیل(


