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 1398استان فارس در سال  بخش کشاورزیتقویم مناسبت های ملی، استانی، مذهبی و کاری 

 مناسبت های بخش کشاورزی  مناسبت های  تقویمی  تاریخ هفته

  تعطیل  –آغاز نوروز   1/1/98 پنج شنبه

 جمعه
2/1/98 

 له مأموران حم /آغاز عملیات فتح المبین بیت المقدس به مکه معظمهتغییر قبله مسلمین از  /وفات حضرت زینب سالم اهلل علیها -تعطیل-عید نورز

 شاهنشاهی به مدرسه فبضیه قم

 

  تعطیل -عید نوروز 3/1/98 شنبه

  تعطیل -عید نوروز 4/1/98 یکشنبه

 دیدار با کارکنان سازمان ، ادارات وابسته و مقامات استانی  5/1/98 دوشنبه

  روز امید 6/1/98 سه شنبه

  روز هنرهای نمایشی 7/1/98 چهارشنبه

   8/1/98 پنج شنبه

  روز مبارزه با سالح های شیمیایی و میکروبی 9/1/98 جمعه

 آغاز کاشت سبزیجات برگی   10/1/98 شنبه

   11/1/98 یکشنبه

  شهادت امام موسی کاظم علیه السالم / تعطیل -روز جمهوری اسالمی ایران 12/1/98 دوشنبه

  تعطیل-روز طبیعت 13/1/98 شنبهسه 

   تعطیل -مبعث حضرت رسول اکرم)ص(  14/1/98 چهارشنبه

 پنج شنبه
15/1/98 

برداشت گندم آبی /برداشت کلزا/برداشت شبدر/برداشت جو آبی و جو دیم/کاشت یونجه/کاشت  

 سیب زمینی مناطق سردسیر

   16/1/98 جمعه

   17/1/98 شنبه

  ، روز سالمتی جهانی بهداشتروز  18/1/98 یکشنبه

   19/1/98 دوشنبه

 آغاز برداشت جالیز  سالروز شهادت مرتضی آوینی /روز هنر انقالب اسالمیروز ملی فناوری هسته ای / / روز پاسدار-والدت امام حسین علیه السالم  20/1/98 سه شنبه

  به فرمان امام و تاسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی  100سالروز افتتاح حساب شماره  /شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی /و روز جانباز )ع(ابوالفضل العباس حضرت والدت  21/1/98 چهارشنبه

 برداشت گندم  آغاز والدت امام زین العابدین علیه السالم 22/1/98 پنج شنبه

   23/1/98 جمعه

   24/1/98 شنبه

  روز بزرگداشت عطار نیشابوری 25/1/98 یکشنبه

   26/1/98 دوشنبه

 افتتاح نمایشگاه ماشین آالت کشاورزی، نهاده ها و آبیاری  27/1/98 سه شنبه

  والدت علی اکبر علیه السالم و روز جوان 28/1/98 چهارشنبه

  روز ارتش جمهوری اسالمی و نیروی زمینی 29/1/98 پنج شنبه

   30/1/98 جمعه

   31/1/98 شنبه 
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 1398ملی، استانی، مذهبی و کاری بخش کشاورزی استان فارس در سال تقویم مناسبت های 

 مناسبت های بخش کشاورزی مناسبت های  تقویمی  تاریخ هفته

 برداشت گندم دیم /کاشت گلرنگ/کاشت آفتابگردان/کاشت سویا تعطیل/روز بزرگداشت سعدی  -روز جهانی مستضعفان-)عج(والدت حضرت قائم  1/2/98 یکشنبه

 روز زمین پاک جشن گیاه آوری؛ سالروز اعالم انقالب فرهنگی -تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی - 2/2/98 دوشنبه

  روزبزرگداشت شیخ بهایی؛ روزملی کارآفرینی 3/2/98 سه شنبه

   4/2/98 چهارشنبه

  شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس 5/2/98 پنج شنبه

   6/2/98 جمعه

  روز ایمنی و حمل و نقل 7/2/98 شنبه

   8/2/98 یکشنبه

  روز جهانی روانشناس و مشاور -روز شوراها 9/2/98 دوشنبه

 کاشت ذرت دانه ای /افتتاح نمایشگاه دام، طیور، آبزیان،دامپزشکی و داروهای دامی  روز ملی خلیج فارس 10/2/98 سه شنبه

  کارگرروز جهانی کارو  11/2/98 چهارشنبه

  روزمعلم /  شهادت استاد مرتضی مطهری 12/2/98 پنج شنبه

 میمند  جشنواره گل محمدی  13/2/98 جمعه

   14/2/98 شنبه

 پنبه/برداشت گوجه فرنگیبرداشت چغندر قند پاییزه /کاشت برنج/کاشت       /برداشت یونجه/کاشت  روز شیراز /روز جهانی ماما -روز بزرگداشت شیخ صدوق 15/2/98 یکشنبه

   16/2/98 دوشنبه

  سالروز تاسیس سازمان بسیج سازندگی  – روز اسنادملی و میراث مکتوب 17/2/98 سه شنبه

  / روز بیماری های خاص و صعب العالج  روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر 18/2/98 چهارشنبه

  روز بزرگداشت شیخ کلینی 19/2/98 پنج شنبه

   20/2/98 جمعه

   21/2/98 شنبه

   22/2/98 یکشنبه

   23/2/98 دوشنبه

  لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت اهلل میرزای شیرازی 24/2/98 سه شنبه

  روز بزرگداشت فردوسی/روز پاسداشت زبان فارسی و  وفات حضرت خدیجه )س( 25/2/98 چهارشنبه

   26/2/98 پنج شنبه

  ارتباطات و روابط عمومیروز  27/2/98 جمعه

  روز جهانی موزه و میراث فرهنگی /روز بزرگداشت حکیم عمر خیام 28/2/98 شنبه

   29/2/98 یکشنبه

  روز ملی جمعیتروز اکرام /  30/2/98 دوشنبه

  ، اهدای زندگی روز اهدا عضو/    علیه السالم امام حسن مجتبیوالدت  31/2/98  سه شنبه 

 

http://namnak.com/نصیحت-های-امام-حسن-مجتبی.p31714
http://namnak.com/نصیحت-های-امام-حسن-مجتبی.p31714
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 1398تقویم مناسبت های ملی، استانی، مذهبی و کاری بخش کشاورزی استان فارس در سال 

 مناسبت های بخش کشاورزی مناسبت های  تقویمی  تاریخ هفته

 برداشت حبوبات  روز بزرگداشت مالصدرا /روز بهره وری و بهینه سازی مصرف 1/3/98 چهارشنبه

   2/3/98 پنج شنبه

  شب قدر /پیروزیفتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و  -ضربت خوردن حضرت علی )ع( 3/3/98 جمعه

  روز دزفول، روز مقاومت و پایداری 4/3/98 شنبه

    شب قدر 5/3/98 یکشنبه

  تعطیل -شهادت امام علی)ع( 6/3/98 دوشنبه

  شب قدر 7/3/98 سه شنبه

   8/3/98 چهارشنبه

   9/3/98 پنج شنبه

  روز جهانی قدس ) آخرین جمعه ماه رمضان (  10/3/98 جمعه

   11/3/98 شنبه

   12/3/98 یکشنبه

   13/3/98 دوشنبه

  انتخاب حضرات آیت اهلل خامنه ای به رهبری /تعطیل -)ره(رحلت حضرت امام خمینی 14/3/98 سه شنبه

 روز جهانی محیط زیست/ برداشت پیاز   تعطیل -خرداد 15قیام خونین /  تعطیل -  عید فطرعید س 15/3/98 چهارشنبه

 الیزنگان داراب  ) پیش بینی ( –جشنواره گل محمدی  تعطیل  –تعطیل به مناسبت عید سعید فطر  16/3/98 پنج شنبه

   17/3/98 جمعه

   18/3/98 شنبه

   19/3/98 یکشنبه

 برداشت سبزیجات برگی / کاشت ذرت علوفه ای روز جهانی صنایع دستی 20/3/98 دوشنبه

  با حضور مقامات کشوری و استانی  های مختلف بخش کشاورزیشروع هفته جهاد کشاورزی و افتتاح طرح  سالروز تاسیس بانک کشاورزی  21/3/98 سه شنبه

  روز جهانی مبارزه با کار کودکان 22/3/98 چهارشنبه

   23/3/98 پنج شنبه

   24/3/98 جمعه

 روز ملی گل وگیاه  25/3/98 شنبه

  شهادت سربازان دلیر اسالم؛ بخارایی.امانی.صفارهرندی و نیک نژاد 26/3/98 یکشنبه

 داییروز جهانی بیابان زاتمام هفته جهاد کشاورزی/ -) تشکیل جهاد سازندگی به فرمان امام )ره( (روز جهاد کشاورزی  27/3/98 دوشنبه

   28/3/98 سه شنبه

  علی شریعتیدرگذشت دکتر  29/3/98 چهارشنبه

   30/3/98 پنج شنبه

  روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای  – روز بسیج استادان -شهادت دکتر مصطفی چمران 31/3/98 جمعه 

 

http://namnak.com/تعطیلات-عید-فطر.p33043
http://namnak.com/تعطیلات-عید-فطر.p33043
http://namnak.com/زندگینامه-دکتر-علی-شریعتی.p1925
http://namnak.com/زندگینامه-دکتر-علی-شریعتی.p1925
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 1398های ملی، استانی، مذهبی و کاری بخش کشاورزی استان فارس در سال تقویم مناسبت 

 مناسبت های بخش کشاورزی مناسبت های  تقویمی  تاریخ هفته

  روز اصناف /سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسالمی به فرمان امام )ره( -روز تبلیغ و اطالع رسانی دینی 1/4/98 شنبه

   2/4/98 یکشنبه

   3/4/98 دوشنبه

   4/4/98 سه شنبه

  مواد مخدرروز جهانی مبارزه با  5/4/98 چهارشنبه

   6/4/98 پنج شنبه

  قضاییه شهادت آیت اهلل دکتر بهشتی ؛ روز قوه 7/4/98 جمعه

  روز مبارزه با سالح های شیمیایی و میکروبیتعطیل/  -شهادت امام جعفر صادق علیه السالم 8/4/98 شنبه

   9/4/98 یکشنبه

 کاشت کنجد  روز صنعت و معدن 10/4/98 دوشنبه

  شهادت آیت اهلل صدوقی چهارمین شهید محراب به دست منافقین 11/4/98 سه شنبه

  روز افشای حقوق بشر آمریکایی /حمله ددمنشانه آمریکا به هواپیمای  مسافربری ایران 12/4/98 چهارشنبه

  روز دختر /ت حضرت معصومه سالم اهلل علیها ووالد 13/4/98 پنج شنبه

  روز قلم 14/4/98 جمعه

   15/4/98 شنبه

   16/4/98 یکشنبه

  روز تجلیل از امام زادگان و بقاع متبرکه  17/4/98 دوشنبه

  روز بزرگداشت احمد بن موسی  شاهچراغ )ع( / روز ادبیات کودک و نوجوان 18/4/98 سه شنبه

   19/4/98 چهارشنبه

   20/4/98 پنج شنبه

  روز عفاف و حجاب 21/4/98 جمعه

   22/4/98 شنبه

  روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان / امام رضا علیه السالمحضرت  والدت  23/4/98 یکشنبه

   24/4/98 دوشنبه

  روز بهزیستی و تامین اجتماعی 25/4/98 سه شنبه

  سالروز تأسیس شورای نگهبان 26/4/98 چهارشنبه

  شورای امنیت از سوی ایران 598اعالم پذیرش قطعنامه  27/4/98 پنج شنبه

   28/4/98 جمعه

   29/4/98 شنبه

   30/4/98 یکشنبه

   31/4/98 دوشنبه 

 

http://namnak.com/بلای-مواد-مخدر-بر-مغز.p26480
http://namnak.com/بلای-مواد-مخدر-بر-مغز.p26480
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 1398مناسبت های ملی، استانی، مذهبی و کاری بخش کشاورزی استان فارس در سال تقویم 

 مناسبت های بخش کشاورزی مناسبت های  تقویمی  تاریخ هفته

 ) پیش بیتی ( جشنواره غوره دشمن زیاری   1/5/98 سه شنبه

   2/5/98 چهارشنبه

   3/5/98 پنج شنبه

   4/5/98 جمعه

  عملیات افتخار آفرین مرصادسالروز  5/5/98 شنبه

  روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای 6/5/98 یکشنبه

   7/5/98 دوشنبه

  روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی 8/5/98 سه شنبه

  روز اهداء خون 9/5/98 چهارشنبه

   10/5/98 پنج شنبه

  شهادت امام محمد تقی علیه السالم 11/5/98 جمعه

  روز ازدواجحضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( /  سالروز ازدواج 12/5/98 شنبه

   13/5/98 یکشنبه

  روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی /صدور فرمان مشروطیت 14/5/98 دوشنبه

   15/5/98 سه شنبه

  تشکیل جهاد دانشگاهی 16/5/98 چهارشنبه

 )پیش بینی ( برگزاری مراسم تجلیل از خبرنگاران / شهادت زائران خانه خدا به دست ماموران آل سعود روز خبرنگار 17/5/98 پنج شنبه

  السالمعلیه امام محمد باقرشهادت  18/5/98 جمعه

   19/5/98 شنبه

  روز عرفه ) روز نیایش ( 20/5/98 یکشنبه

  تعطیل / روز حمایت از صنایع کوچک -عید سعید قربان 21/5/98 دوشنبه

  روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی 22/5/98 سه شنبه

  روز مقاومت اسالمی 23/5/98 چهارشنبه

   24/5/98 پنج شنبه

   25/5/98 جمعه

  سالروز ورود آزادگانِ سرافراز به وطن/  والدت امام علی النقی الهادی علیه السالم  26/5/98 شنبه

   27/5/98 یکشنبه

  فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان -برای بازگرداندن شاه مرداد علیه دولت دکتر محمد مصدق 28سالروز کودتای  28/5/98 دوشنبه

  تعطیل – غدیر خمعید سعید  29/5/98 سه شنبه

  روز بزرگداشت عالمه مجلسی / روز جهانی مسجد  30/5/98 چهارشنبه

  والدت امام موسی کاظم علیه السالم 31/5/98 پنجشنبه 

 
 

http://namnak.com/امام-محمد-باقر.p20828
http://namnak.com/امام-محمد-باقر.p20828


6 

 1398تقویم مناسبت های ملی، استانی، مذهبی و کاری بخش کشاورزی استان فارس در سال 

 بخش کشاورزیمناسبت های  مناسبت های  تقویمی  تاریخ هفته

  روز پزشک-بزرگداشت ابو علی سینا   1/6/98 جمعه

 شنبه
2/6/98 

آغاز هفته دولت و افتتاح طرح های مختلف بخش کشاورزی با حضور  شهادت سید علی اندرزگو -آغاز هفته دولت

 مقامات کشوری و استانی 

   3/6/98 یکشنبه

 ) پیش بینی (  98برگزاری مراسم تجلیل از کارمندان نمونه سال  اسالم )ص(روز مباهله پیامبر  / روز کارمند 4/6/98 دوشنبه

  / روز کشتی  روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز روز خانواده  و تکریم بازنشستگان/ 5/6/98 سه شنبه

   6/6/98 چهارشنبه

   7/6/98 پنج شنبه

  شهادت رجایی و باهنر - روز مبارزه با تروریسم 8/6/98 جمعه

   9/6/98 شنبه

 کاشت کلزا /برداشت ذرت علوفه ای  ه.ق 1441آغاز سال 10/6/98 یکشنبه

  روزصنعت چاپ 11/6/98 دوشنبه

  سالروزشهادت رئیسعلی  دلواری-روز مبارزه با استعمار انگلیس 12/6/98 سه شنبه

  ابوریحان بیرونیروز بزرگداشت روز تعاون /  13/6/98 چهارشنبه

  دستجردیشهادت آیت اهلل قدوسی و سرتیپ  14/6/98 پنج شنبه

 کاشت گندم دیم/کاشت شبدر/برداشت گلرنگ/برداشت آفتابگردان  15/6/98 جمعه

   16/6/98 شنبه

  شهریور و کشتار جمعی از مردم توسط رزیم پهلوی خونین  17قیام  17/6/98 یکشنبه

  تعطیل -تاسوعای حسینی 18/6/98 دوشنبه

  خودکشیروز جهانی پیشگیری از  /ی اولین امام جمعه تهرانطالقانوفات آیت اهلل سید محمود /   تعطیل -عاشورای حسینی 19/6/98 سه شنبه

 کاشت سیب زمینی مناطق گرم  نمفقودا روز تجلیل از اسرا و /حمله به برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی / -شهادت آیت اهلل مدنی به دست منافقان دومین  شهید محراب 20/6/98 چهارشنبه

  روز سینما/  )ع(العابدین  شهادت امام زین 21/6/98 پنج شنبه

  روز گرامیداشت برنامه نویسان 22/6/98 جمعه

   23/6/98 شنبه

   24/6/98 یکشنبه

   25/6/98 دوشنبه

   26/6/98 سه شنبه

  استاد شهریارروز بزرگداشت  /  روز شعر و ادب پارسی  27/6/98 چهارشنبه

   28/6/98 پنج شنبه

   29/6/98 جمعه

  روز جهانی صلح -روز گفتگوی تمدنها  30/6/98 شنبه

  مقدسآغاز هفته دفاع آغاز جنگ تحمیلی /  31/6/98 یکشنبه 

http://namnak.com/گردشگری-طالقان.p31729
http://namnak.com/گردشگری-طالقان.p31729
http://namnak.com/خودکشی.p20523
http://namnak.com/خودکشی.p20523
http://namnak.com/برگی-از-زندگی-استاد-شهریار.p206
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 1398تقویم مناسبت های ملی، استانی، مذهبی و کاری بخش کشاورزی استان فارس در سال 

 مناسبت های بخش کشاورزی مناسبت های  تقویمی  تاریخ هفته

 کاشت گندم آبی/کاشت چغندر پاییزه/ کاشت جو آبی/برداشت برنج/برداشت سویا/برداشت کنجد /برداشت چغندر بهاره   1/7/98 دوشنبه 

   2/7/98 سه شنبه 

  شهادت امام زین العابدین )ع( به روایتی 3/7/98 چهارشنبه

   4/7/98 پنجشنبه

  شکست حصر آبادان در عملیات ثامن االئمه  5/7/98 جمعه 

   6/7/98 شنبه

 یکشنبه
7/7/98 

روز بزرگداشت شمس / روز بزرگداشت فرماندهان شهید  /روز آتش نشانی و ایمنی 

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

 

 ) پیش بینی ( جشنواره انجیر دوسیران کازرون  روز بزرگداشت مولوی  8/7/98 دوشنبه

  روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی / روز جهانی سالمندان  9/7/98 سه شنبه

 برداشت ذرت دانه ای   10/7/98 چهارشنبه 

   11/7/98 پنجشنبه 

   12/7/98 جمعه 

  هجرت حضرت امام از عراق به پاریس / روز نیروی انتظامی  13/7/98 شنبه 

 روز دامپزشکی مجتبی )ع( به روایتی / روز بزرگداشت سلمان فارسیشهادت امام حسن  14/7/98 یکشنبه 

 کاشت جو دیم  روز روستا و عشایر  15/7/98 دوشنبه 

   16/7/98 سه شنبه 

 روز جهانی تخم مرغ   17/7/98 چهارشنبه 

   18/7/98 پنجشنبه 

   19/7/98 جمعه 

 برداشت سیب زمینی مناطق  سردسیر  روز بزرگداشت حافظ  20/7/98 شنبه 

   21/7/98 یکشنبه 

  روز جهانی استاندارد  22/7/98 دوشنبه 

 ) پیش بینی (  نمایشگاه خرما و صنایع وابسته  روز جهانی نابینایان / شهادت پنجمین شهید محراب آیت اهلل اشرفی  اصفهانی  23/7/98 سه شنبه 

  روز ملی پاراالمپیک  24/7/98 چهارشنبه 

   25/7/98 پنجشنبه 

  روز تربیت بدنی و ورزش 26/7/98 جمعه 

  تعطیل -اربعین حسینی 27/7/98 شنبه 

   28/7/98 یکشنبه 

 ) پیش بینی (  جشنواره انار فاروق مرودشت  روز صادرات  29/7/98 دوشنبه 

   30/7/98 سه شنبه 
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 1398مذهبی و کاری بخش کشاورزی استان فارس در سال  تقویم مناسبت های ملی، استانی،

 مناسبت های بخش کشاورزی مناسبت های  تقویمی  تاریخ هفته

   1/8/98 چهارشنبه 

   2/8/98 پنجشنبه 

   3/8/98 جمعه 

  روز وقف/ اعتراض و افشاگری امام خمینی علیه پذیرش کاپیتوالسیون 4/8/98 شنبه 

  تعطیل  –رحلت رسول اکرم )ص( / شهادت امام حسن مجتبی )ع(  5/8/98 یکشنبه 

   6/8/98 دوشنبه 

  تعطیل - شهادت امام رضا )ع( 7/8/98 سه شنبه 

 هفته پدافند غیرعامل  هجرت حضرت رسول اکرم )ص( از مکه به مدینه /شهادت محمد حسین فهمیده/روز نوجوان و بسیج دانش آموزی 8/8/98 چهرشنبه 

   9/8/98 پنجشنبه 

  شهادت آیت اهلل طباطبایی اولین شهید محراب به دست منافقان  10/8/98 جمعه 

   11/8/98 شنبه 

   12/8/98 یکشنبه 

  تسخیر النه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان/روز ملی مبارزه با استکبار جهانی/روز دانش آموز  13/8/98 دوشنبه 

  روز فرهنگ عمومی  14/8/98 سه شنبه 

  تعطیل - شهادت امام حسن عسکری )ع( و آغاز امامت حضرت ولی عصر )عج( 15/8/98 چهارشنبه 

   16/8/98 پنجشنبه 

   17/8/98 جمعه 

   18/8/98 شنبه 

  / روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه  والدت رسول اکرم )ص( به روایت اهل سنت / آغاز هفته وحدت 19/8/98 یکشنبه 

   20/8/98 دوشنبه

   21/8/98 سه شنبه 

   22/8/98 چهارشنبه 

   23/8/98 پنجشنبه 

 جمعه 
24/8/98 

 روز کتاب و،کتاب خوانی  و کتابدار / روز /تعطیل -والدت حضرت رسول اکرم )ص(/ والدت امام جعفر صادق)ع(/روز اخالق و مهرورزی  

 بزرگداشت آیت اهلل سید محمد حسین طباطبایی

 

   25/8/98 شنبه 

   26/8/98 یکشنبه 

   27/8/98 دوشنبه 

   28/8/98 سه شنبه 

 ) پیش بینی (  مسابقات قرآن   29/8/98 چهارشنبه 

   30/8/98 پنجشنبه
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 1398سال تقویم مناسبت های ملی، استانی، مذهبی و کاری بخش کشاورزی استان فارس در 

 مناسبت های بخش کشاورزی مناسبت های  تقویمی  تاریخ هفته

   1/9/98 جمعه 

   2/9/98 شنبه 

   3/9/98 یکشنبه

   4/9/98 دوشنبه 

  روز بسیج مستضعفان 5/9/98 سه شنبه 

   6/9/98 چهارشنبه 

  روز نیروی دریایی 7/9/98 پنجشنبه 

   8/9/98 جمعه 

  روز بزرگداشت شیخ مفید  9/9/98 شنبه 

  شهادت آیت اهلل سید حسن مدرس/ روز مجلس  10/9/98 یکشنبه 

   11/9/98 دوشنبه 

  روز قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران/ روز جهانی معلوالن  12/9/98 سه شنبه 

   13/9/98 چهارشنبه 

 روز جهانی خاک  والدت امام حسن عسکری )ع( 14/9/98 پنجشنبه

   15/9/98 جمعه 

  روز دانشجو وفات حضرت معصومه)س(  /  16/9/98 شنبه 

   17/9/98 یکشنبه 

   18/9/98 دوشنبه 

  تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی به فرمان امام خمینی  19/9/98 سه شنبه 

  شهادت آیت اهلل دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان  20/9/98 چهارشنبه 

 ) پیش بینی (دارویی ) هفته تغذیه و سالمتی ( آشامیدنی ونواره توانمندی های صنایع غذایی،جش  21/9/98 پنجشنبه 

   22/9/98 جمعه 

   23/9/98 شنبه 

   24/9/98 یکشنبه 

 )پیش بینی ( نمایشگاه هفته پژوهش  روز پژوهش  25/9/98 دوشنبه 

   26/9/98 سه شنبه 

   / روز جهانی عاری از خشونت و افراطی گری شهادت آیت اهلل محمد مفتح/ روز وحدت حوزه و دانشگاه / 27/9/98 چهارشنبه 

   28/9/98 پنجشنبه 

   29/9/98 جمعه 

 برداشت پنبه  شب یلدا  30/9/98 شنبه 
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 1398تقویم مناسبت های ملی، استانی، مذهبی و کاری بخش کشاورزی استان فارس در سال 

 مناسبت های بخش کشاورزی مناسبت های  تقویمی  تاریخ هفته

 کاشت جالیز   1/10/98 یکشنبه 

   2/10/98 دوشنبه 

   3/10/98 سه شنبه 

  والدت حضرت عیسی مسیح )ع(  4/10/98 چهارشنبه 

  روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای طبیعی  5/10/98 پنجشنبه 

   6/10/98 جمعه 

  سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان امام خمینی )ره( 7/10/98 شنبه 

   8/10/98 یکشنبه 

  روز بصیرت و میثاق امت با والیت  9/10/98 دو شنبه 

   10/10/98 سه شنبه 

  میالدی  2020آغاز سال والدت حضرت زینب )س( / روز پرستار /  11/10/98 چهارشنبه 

   12/10/98 پنجشنبه 

   13/10/98 جمعه 

   14/10/98 شنبه 

   15/10/98 یکشنبه 

   16/10/98 دوشنبه 

   17/10/98 سه شنبه 

   18/10/98 چهارشنبه 

 ) پیش بینی ( برگزاری جشنواره تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی  قیام خونین مردم قم شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( به روایتی  /  19/10/98 پنجشنبه 

 برداشت سیب زمینی مناطق گرم  شهادت میرزا تقی خان امیر کبیر  20/10/98 جمعه 

   21/10/98 شنبه 

  تشکیل شورای انقالب به فرمان امام خمینی  22/10/98 یکشنبه 

 ) پیش بینی (  نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی و تجهیزات گلخانه ای  برگزاری  23/10/98 دوشنبه 

   24/10/98 سه شنبه 

   25/10/98 چهارشنبه 

  فرار شاه معدوم  26/10/98 پنجشنبه 

  شهادت نواب صفوی، طهماسبی،برادران واحدی و ذوالقدر از فداییان اسالم  27/10/98 جمعه 

   28/10/98 شنبه 

   29/10/98 یکشنبه 

   30/10/98 دوشنبه 
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 1398ملی، استانی، مذهبی و کاری بخش کشاورزی استان فارس در سال  تقویم مناسبت های

 مناسبت های بخش کشاورزی مناسبت های  تقویمی  تاریخ هفته

 کاشت حبوبات   1/11/98 سه شنبه 

 ) پیش بینی (  نمایشگاه صنایع غذایی، ماشین آالت بسته بندی و صنایع وابسته برگزاری  2/11/98 چهارشنبه 

   3/11/98 پنجشنبه 

   4/11/98 جمعه 

   5/11/98 شنبه 

  سالروز حماسه مردم آمل  6/11/98 یکشنبه 

 برگزاری جشنواره گل نرگس کازرون ) پیش بینی ( /سالروز تشکیل امور اراضی  7/11/98 دوشنبه 

   8/11/98 سه شنبه 

  تعطیل  – شهادت حضرت فاطمه )س( 9/11/98 چهارشنبه 

   10/11/98 پنجشنبه 

   11/11/98 جمعه 

 در طول این دهه افتتاح پروژه های بخش کشاورزی با حضور مقامات کشوری و استانی  بازگشت امام خمینی)ره( به ایران / آغاز دهه فجر  12/11/98 شنبه 

   13/11/98 یکشنبه 

  روز فناوری فضایی  14/11/98 دوشنبه 

 مبارزه با سن گندم  –کاشت چغندر قند بهاره   15/11/98 سه شنبه 

   16/11/98 چهارشنبه 

   17/11/98 پنجشنبه 

   18/11/98 جمعه 

 شنبه 
19/11/98 

سالروز وفات حضرا ام البنین )س( /روز تکریم مادران و همسران شهدا 

 روز نیروی هوایی /

 

   20/11/98 یکشنبه 

   21/11/98 دوشنبه 

  تعطیل  - پیروزی انقالب اسالمی ایران و سقوط نظام شاهنشاهی  22/11/98 سه شنبه 

   23/11/98 چهارشنبه 

   24/11/98 پنجشنبه 

   25/11/98 جمعه 

  / تولد امام خمینی )ره( والدت حضرت فاطمه )س( / روز زن 26/11/98 شنبه 

   27/11/98 یکشنبه 

   28/11/98 دوشنبه 

  قیام مردم تبریز/ روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی 29/11/98 سه شنبه 

   30/11/98 چهارشنبه
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 1398تقویم مناسبت های ملی، استانی، مذهبی و کاری بخش کشاورزی استان فارس در سال 

 مناسبت های بخش کشاورزی مناسبت های  تقویمی  تاریخ هفته

 ) پیش بینی (  برگزاری نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر   1/12/98 پنجشنبه 

   2/12/98 جمعه 

   3/12/98 شنبه 

   4/12/98 یکشنبه 

  روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی / روز مهندس  5/12/98 دوشنبه 

  والدت امام محمد باقر ) ع ( 6/12/98 سه شنبه 

   7/12/98 چهارشنبه 

  شهادت امام علی النقی الهادی)ع( 8/12/98 پنجشنبه 

   9/12/98 جمعه 

   10/12/98 شنبه 

   11/12/98 یکشنبه 

   12/12/98 دوشنبه 

   13/12/98 سه شنبه 

  روز احسان و نیکوکاری  14/12/98 چهارشنبه 

 کاشت پیاز -روز درختکاری  والدت امام محمد تقی )ع( 15/12/98 پنجشنبه 

   16/12/98 جمعه 

   17/12/98 شنبه 

 یکشنبه 
18/12/98 

 /روز بزرگداشت سید جمال الدین اسد آبادی تعطیل /  -ت علی )ع(  / آغاز ایام اعتکاف  والدت حضر

 سالروز تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور 

 

   19/12/98 دوشنبه 

  روز راهیان نور ارتحال حضرت زینب )س(/ تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه معظمه /   20/12/98 سه شنبه 

 ) پیش بینی (  همایش مسئولین روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان و ادارات وابسته  روز بزرگداشت نظامی گنجوی 21/12/98 چهارشنبه 

  روز بزرگداشت شهدا  /سالروز تاسیس بنیاد شهید انقالب اسالمی  22/12/98 پنجشنبه 

   23/12/98 جمعه 

   24/12/98 شنبه 

  عتصامی  بزرگداشت پروین ا 25/12/98 یکشنبه 

   26/12/98 دوشنبه 

   27/12/98 سه شنبه 

   28/12/98 چهارشنبه 

  تعطیل  –روز ملی شدن صنعت نفت  29/12/98 پنجشنبه

 


