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  ایران اسالمی جمهوري ايهسته يپرونده گاهشمار

  

  رخداد  ماه  سال

  ـــــــ  1957
اي غیرنظامی در  هاي هسته ي همکاري امضاي قرارداد ایاالت متحده و ایران در زمینه

  . ي اتمی آمریکا براي صلح چارچوب برنامه

  .ي در دانشگاه تهران در خصوص ایجاد مرکز تحقیقات هسته) محمدرضا پهلوي(دستور  ـــــــ  1959

  . اي در ایران هاي هسته هاي نزدیک ایاالت متحده مبنی بر استقرار برخی سالح آغاز همکاري ـــــــ  1960

  . اي در ایران هاي هسته پیشنهاد فرماندهی ارتش ایاالت متحده مبنی بر استقرار برخی سالح  فوریه11  1961

  ـــــــ  1964
اي در  هاي هسته نیروگاهي ساخت  در زمینه) محمدرضا پهلوي(ي  پیشنهادهاي گسترده

  .ایران ضمن سفر خود به آمریکا

  اول ژوییه   1968
به  1970فوریه  2را امضاء و متعاقباً آن را در ) NPT(اي  ي هسته ي عدم اشاعه ایران معاهده

  . تصویب رساند

1974  

  مارس 
و ) محمدرضا پهلوي(توسط  MW 000/23اي با قدرت  هاي هسته اعالم ایجاد نیروگاه

  .1978اندازي نیروگاه بوشهر در سال  بینی راه پیش

  آوریل  11
اي ایران توسط  هاي هسته ي آمریکا مبنی بر اینکه اکثریت نیروگاه اعالم وزارت امور خارجه

  .آن کشور ساخته خواهد شد

  ژوئن 
کند که قصد دارد ایران را  اعالم می) کیهان اینترنشنال(ي  در روزنامه) محمدرضا پهلوي(

  . اي نماید هاي هسته مجهز به سالح

  ژوئن 
رئیس وقت سازمان انرژي اتمی ایران به پاریس و ) اکبر اعتماد(و ) محمدرضا پهلوي(سفر 

  .با فرانسه MW 000/1درت نیروگاه اتمی با ق 5ي اولیه درخواست  نامه امضاي موافقت

1974  

  ژوئن 
نیروگاه اتمی توسط آمریکا در  2ي موقت ایران و آمریکا در مورد ساخت  نامه امضاي موافقت

  . ایران

  نوامبر 

براي استقرار در بوشهر  Krafiwerkنیروگاه اتمی از شرکت آلمانی  2امضاي قرارداد خرید 

براي  Framatomeنیروگاه تمی دیگر از شرکت فرانسوي  2و امضاي قرارداد خرید 

ایاالت » وستینگهاوس«هاي فرانسوي تحت لیسانس  قرار بود نیروگاه(استقرار در بندرعباس 

  )متحده آمریکا ساخته شوند

  ژانویه   1975
) هنري کیسینجر(میلیارد دالر توسط  4/6نیروگاه اتمی به ارزش  8امضاي قرارداد تأسیس 

  . وزیر امور اقتصادي و دارایی ایران) هوشنگ انصاري(ي آمریکا و  وزیر امور خارجه

  . اي ایران با کشورهاي غربی ي هسته ي برنامه پیروزي انقالب اسالمی و خاتمه  فوریه   1979

  . آمیز بین ایران و اتحاد جماهیر شوروي اي مسالمت امضاي قرارداد همکاري هسته  ژوییه   1989

1993  

  . اي ایران با روسیه و چین توسط مجلس شوراي اسالمی تصویب قراردادهاي همکاري هسته  آوریل 13

  . نزدیک اهواز) دارخوین(نیروگاه اتمی توسط چین در  2امضاي قرارداد تأسیس   سپتامبر 19

  . درخواست راکتورهاي آبی سنگین توسط ایران از روسیه  ـــــــ
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  رخداد  ماه  سال

  سپتامبر 13
% 80هاي اتمی بوشهر که  ي ساخت نیروگاه آلمان در ادامه) ژیمنس(اعالم انصراف شرکت 

  .آن تکمیل شده بود

  . اعالم سفیر روسیه در تهران مبنی بر تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر  سپتامبر 19

  .MW 000/1آغاز فعالیت کارشناسان روسی در ساخت یک نیروگاه اتمی به قدرت   مارس  21  1994

  دسامبر 12-13  2002

هاي آمریکایی خبر از برپایی  هاي آمریکا در تلویزیون هاي گرفته شده توسط ماهواره عکس

المللی انرژي اتمی براي  ایران درخواست آژانس بین. اي در اراك و نطنز داد دو پایگاه هسته

  . بازرسی را پذیرفت

2003  

  .آغاز فعالیت کارشناسان روسی در نیروگاه اتمی بوشهر  سپتامبر  22

  فوریه  9
اي توسط  ي سوخت هسته ، از تهیه)االسالم سید محمد خاتمی حجه(رئیس جمهور 

  . اي ایران خبر داد هاي هسته متخصصین ایرانی براي نیروگاه

  فوریه  21
رئیس آژانس ) محمد البرادعی(المللی انرژي اتمی در ایران،  هاي آژانس بین ابتداي بازرسی

  . هاي ایران اطمینان یابد آمیز بودن طرح المللی انرژي اتمی به تهران آمد تا از صلح بین

  ژوئن  19
و بپیوندد، ) NPT(المللی انرژي اتمی از ایران خواست که به پروتکل الحاقی  آژانس بین

  . اي خود را تحت نظارت دائمی بازرسان آژانس قرار دهد ي هسته برنامه

  اوت  26
هایی از اورانیوم زیاده از حد  المللی انرژي اتمی خبر از یافتن نشانه گزارشی به آژانس بین

  . غنی شده داد

  سپتامبر  12
اکتبر فرصت داد تا اثبات کند در پی دستیابی  31المللی انرژي اتمی به ایران تا  آژانس بین

  .  اي نیست به سالح هسته

  اکتبر  21
تر، تعلیق  کنترل جدي(المللی انرژي اتمی، همکاري کامل انجام داد  ایران با آژانس بین

  . )NPT(سازي اورانیوم، پذیرش پیوستن به پروتکل الحاقی  غنی

  نوامبر 10
المللی انرژي اتمی مدرکی مبنی بر اینکه ایران در حال حاضر در  براساس گزارش آژانس بین

  . اي باشد در دست نیست ي سالح هسته صدد تهیه

  .  را در وین امضا کرد) NPT(ایران پروتکل الحاقی   دسامبر  18

2004  

  . سازي اورانیوم را تکذیب کرد هاي پنهانی غنی ایران وجود سایت  آوریل  4

  ژوئن  1
هاي جدید آثاري از اورانیوم به  المللی انرژي اتمی مجدداً اعالم کرد که در بازرسی آژانس بین

  . شدت غنی شده دست یافته است

  . ي شدیدالحنی علیه ایران صادر نمود المللی انرژي اتمی قطعنامه آژانس بین  ژوئن  18

  سپتامبر  18
سازي را به  هاي مربوط به غنی ي فعالیت المللی انرژي اتمی از ایران خواست همه آژانس بین

  . حالت تعلیق درآورد

  . تن اورانیوم را آغاز کرده است 37سازي  ایران اعالم نمود که تبدیل  سپتامبر  21

  نوامبر  15
اي اقتصادي و سیاسی اروپا، موافقت کرد تا  ي همکاري هسته  ایران در مقابل وعده

  . سازي را به حالت تعلیق در آورد هاي مربوط به غنی فعالیت

  . تعلیق شروع شد  نوامبر  22



 استخدامی اطالعات تکمیلی گزینش

 www.clickbank24.com 

4  

www.clickbank24.com 

  رخداد  ماه  سال

  نوامبر  20
سازي اورانیوم، هرگز دست نخواهد  هاي مربوط به غنی ایران مجدداً اعالم کرد که از فعالیت

  . کشید

  ). انگلستان، آلمان، فرانسه(ي اروپا  آغاز مذاکرات دو جانبه میان ایران و نمایندگان اتحادیه  دسامبر  13

205  

  . ایران اعالم کرد که قصد دارد روند تبدیل اورانیوم در اصفهان را از سر گیرد  آوریل  30

   می 11

. سازي اورانیوم هشدار دادند اروپاییان به ایران در رابطه با از سرگیري روند تبدیل و غنی

وزیر انگلیس، ایران را تهدید به ارجاع پرونده به شوراي امنیت سازمان ملل  نخست) بلر تونی(

  . کرد

   می 25
ایران پیش از اعالم هر تصمیمی پذیرفت که پیشنهادهاي مشخص اروپاییان را تا ماه اوت 

  . مورد بررسی قرار دهد

  اوت  1
ي تبدیل  المللی انرژي اتمی اطالع داد که تصمیم به بازگشایی کارخانه ایران به آژانس بین

  . کند اي به اصفهان گرفته و مقدمات را آماده می مواد هسته

  ت او 5
و » غیرقابل پذیرش«اي اروپاییان را به عنوان پیشنهاد  صفحه 34ایران پیشنهادات 

  . رد کرد» آمیز توهین«

2005  

  .روند تبدیل اورانیوم در اصفهان از سر گرفته شد  اوت  8

  سپتامبر  20

سازي،  ایران تهدید کرد که در صورت ارجاع پرونده به شوراي امنیت از سرگیري غنی

را در دستور کار ) NPT(اي و خروج از  المللی انرژي هسته هاي آژانس بین از بازرسیممانعت 

  . خواهد گذاشت

  سپتامبر  24
اي جمهوري  ي هسته اي مبنی بر ارجاع پرونده المللی انرژي اتمی، قطعنامه آژانس بین

  . اسالمی به سازمان ملل در فرصتی دیگر را تصویب کرد

  نوامبر  6
ایران با تأکید بر اینکه در سایت اصفهان به تبدیل مقادیر دیگري اورانیوم خواهد پرداخت، 

  . پیشنهاد از سرگیري مذاکرات را تسلیم کرد

  نوامبر  11
سازي اورانیوم در خاك روسیه را ارائه داد که اروپاییان و آمریکا آن را  روسیه پیشنهاد غنی

  . پذیرفتند و ایران آن را کامالً رد کرد

  نوامبر  18
بمب » قلب انفجاري«ي  المللی انرژي اتمی اعالم کرد که ایران دستورالعمل تهیه آژانس بین

  . اي را در اختیار دارد هسته

  امبر دس 14
اي حتی یک  ي هسته اعالم کرد که در زمینه) نژاد دکتر احمدي(رئیس جمهور ایران 

  . نشینی نیست میلیمتر هم حاضر به عقب

  دسامبر  21

ایران حاضر به پذیرش تاریخ . ي اروپا در وین از سرگرفته شد مذاکرات میان ایران و اتحادیه

ي اروپا اعالم شده  ژانویه که پیشاپیش براي از سرگیري مذاکرات میان ایران و اتحادیه 18

  ). بود، نشد

  . اً رد کردها را مجدد سازي اورانیوم در خاك آن ایران پیشنهاد روسیه براي غنی  دسامبر  25

2006  

  . سازي اورانیوم براي ایران مذاکرات ایران و روسیه در مورد غنی  ژانویه  8و  7

  ژانویه  10
اي خود تحت نظارت آژانس  را آغاز و به تحقیقات هسته) نطنز(سازي اورانیوم در  ایران غنی

  ). با مخالفت شدید کشورهاي غربی مواجه گردید. (دهد ادامه می
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  رخداد  ماه  سال

  فوریه  4
سازي اورانیوم را متوقف نکند، موضوع را به  دهد چنانچه غنی آژانس به ایران اخطار می

  . گزارش خواهد داد) شوراي امنیت(

  مارس  8

شوراي . (دهد ارجاع می) شوراي امنیت(اي ایران را به  ي هسته شوراي حکام آژانس، پرونده

آوریل (رش دیگري در این خصوص تا پایان خواهد که گزا نیز از دبیر کل آژانس می) امنیت

  . صادر کند) 2006

  آوریل  11
، در مشهد طی مراسم خاصی دستیابی ایران به )نژاد دکتر احمدي(رئیس جمهور ایران 

  . کند را اعالم می% 6/3سازي اورانیوم با غلظت  ي کامل سوخت و غنی چرخه

   می 2
قادر به دستیابی به یک (همراه آلمان در پاریس، به ) شوراي امنیت(عضو دائم  5مالقات 

  ).توافق نشدند

   می 5
ي پیشنهادي توسط آمریکا، انگلیس و فرانسه را رد  نویس قطعنامه روسیه و چین پیش

  . کردند

   می 8
ي  نویس قطعنامه در نیویورك در مورد پیش) شوراي امنیت(عضو دائم  5وزیران امور خارجه 

  . پیشنهادي فرانسه و انگلستان به توافق نرسیدند

  ژوئن  6
عضو دائم  5هاي  از طرف دولت) خاویر سوالنا(ي اروپا  مسئول سیاست خارجی اتحادیه

  . سازي به ایران ارائه داد ت تعلیق غنیي تشویقی پیشنهادي را جه ، بسته)شوراي امنیت(

  ژوییه  12
شوراي (عضو دائم  5ي  ، وزیران امور خارجه)سنت پترزیورگ(در روسیه  8در نشست گروه 

  . رسیدگی شود) شوراي امنیت(اي ایران در  ي هسته تصمیم گرفتند به پرونده) امنیت

  ژوئیه 31
خواهد که به  را تصویب و به موجب آن از ایران می 1696ي  قطعنامه) شوراي امنیت(

  . سازي اورانیوم خاتمه دهد غنی

  . داند سازي را پیش شرط مذاکرات نمی کند که تعلیق غنی ایران اعالم می  اوت  22

  دسامبر  23

ه اتفاق آرا که متضمن را ب 1737ي  ي فشرده، قطعنامه ماه مذاکره 2پس از ) شوراي امنیت(

ي مذکور را غیر قانونی و غیر  ایران قطعنامه. کند هایی علیه ایران بود را تصویب می تحریم

سازي اورانیوم تحت نظارت آژانس را اعالم  ي غنی ي خود مبنی بر ادامه معتبر دانسته و اراده

  . دارد می

2007  

  مارس  24
را به اتفاق آرا به تصویب رسانده و به موجب آن  1747ي  قطعنامه) شوراي امنیت(

  . هاي جدیدي را علیه ایران در نظر گرفت تحریم

  آوریل  19
در ) نژاد دکتر احمدي(اي، رئیس جمهور  ي سوخت هسته در سالگرد اعالم تکمیل چرخه

  . سازي اورانیوم در ایران به سطح صنعتی رسیده است نطنز اعالم کرد که غنی

2007  

  اوت  21

پس از مذاکرات فشرده بین ایران و آژانس، هر دو طرف اعالم داشتند که به توافق مناسبی 

پس از آن بازرسان آژانس از راکتور تحقیقاتی . اند اي ایران رسیده ي هسته ي برنامه در زمینه

  . آب سنگین اراك بازدید کردند

  اوت  27
آژانس اظهار داشت که اظهارات و عملکرد ایران در ارتباط با پلوتونیم مطابق مقررات آژانس 

  . گردد است و این مسأله حل شده تلقی می

  نوامبر 
هاي  به سوي استفاده(رسماً طی گزارش خود به شوراي حکام، عدم انحراف ایران ) البرادعی(

  . کند را اعالم می» ها فعالیت«و نه ( اعالم شده » اي مواد هسته«ي  در زمینه) نظامی

  مارس  3  2008
هاي جدیدي از جمله انسداد دارایی برخی  ، تحریم1803ي  شوراي امنیت با صدور قطعنامه

  . هاي ایرانی را تصویب کرد شخاص و سازمانا
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  رخداد  ماه  سال

2009  

  فوریه  4
در ) 5+1آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان (کشور  6نشست مدیران سیاسی 

  .ویسبادن آلمان

  . اي ایران ي هسته ي گزارش جدید شوراي اطالعات ملی آمریکا در خصوص برنامه ارائه  فوریه  12

  مارس  4
ي مشترك شش کشور در شوراي حکام آژانس تشکر از مدیر کل آژانس و  صدور بیانیه

  . درخواست از ایران براي تصویب و اجراي فوري پروتکل الحاقی

  مارس  25
اندازي بوشهر با حضور رئیس سازمان انرژي اتمی و رئیس  هاي مرحله پیش راه آزمایش

  . شرکت روس اتم آغاز گردید

  آوریل  8

صدور بیانیه مدیران سیاسی شش کشور در لندن اعضاي گروه به گرمی از مسیر جدید 

سیاست آمریکا در مورد ایران و تصمیم آنان براي مشارکت کامل در فرآیند سه کشور 

و پیوستن به هر گونه جلسات آینده یا نمایندگان جمهوري اسالمی ) E3+ 3( 3+اروپایی 

  . ایران استقبال کردند

اي با حضور رئیس جمهور، مقامات لشکري و کشوري در  سومین سالروز ملی فناوري هسته ـــــــ

  . اصفهان برگزار گردید

در تماس تلفنی با دبیر شوراي عالی امنیت ) سوالنا(مسئول سایست خارجی اتحادیه اروپا  ـــــــ

  . ارائه کرد 5+1ي اخیر کشورهاي  ، توضیحاتی درباره بیانیه)دکتر جلیلی(ملی 

  . توسط رئیس جمهوري) 5+1(اعالم خبر تدوین بسته جدید پیشنهادي ایران به شش کشور  ـــــــ

  ـــــــ
ي ایران به شش کشور را حاوي موارد سازنده  سوالنا طی تماس تلفنی با دکتر جلیلی بیانیه

  . اي براي پیشبرد گفتگوها خواند و فرصت تازه

  آوریل  27
اي ایران در  ي شوراي وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در مورد موضوع هسته صدور بیانیه

  .لوکزامبورگ

  . بر خلع سالح جهانی) دکتر احمدي نژاد(تاکید رئیس جمهور ایران   ژوئن  14

  سپتامبر  1

دکتر (اعالم تکمیل بسته پیشنهادي به روز شده ایران دبیر شوراي عالی امنیت ملی 

المللی را هدف اصلی جمهوري اسالمی  ، تعلیق عدالت پیشرفت و صلح در عرصه بین)جلیلی

  . ایران در ارائه بسته پیشنهادي جدید خواند

  . اي صادر نشد نشست مدیران سیاسی شش کشور در آلمان در این نشست هیچ بیانیه  سپتامبر  2

  سپتامبر  7

اي، بسته پیشنهادي  در مورد موضوع هسته) دکتر احمدي نژاد(سخنان مهم رئیس جمهور 

هاي مهم فرآوري بشریت است که آماده  جمهوري اسالمی ایران در خصوص شناسایی چالش

  . ارائه خواهد شد 5+1شده و ابتدا به گروه 

  . ارائه بسته پیشنهادي به روز شده ایران به نمایندگان شش کشور در تهران  سپتامبر  9

  . گفتگوي تلفنی دکتر جلیلی و سوالنا در خصوص از سرگیري مذاکرات  سپتامبر  14

  سپتامبر  15

هاي اطالعاتی آمریکا به سیاستگزاران کاخ سفید اطالع دادند که ایران از زمان انتشار  آژانس

اي  جامعه اطالعاتی هیچ کاري را در خصوص دستیابی به بمب هسته 2007گزارش نوامبر 

  . انجام نداده است
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  رخداد  ماه  سال

  .آژانساي در ایران توسط  رد ادعاها در خصوص وجود برنامه سالح هسته  سپتامبر  17

  سپتامبر  23

برگزاري نشست وزراي خارجه شش کشور و سوالنا در نیویورك در خصوص موضوع 

همانگونه که در . اي را به این شرح قرائت کرد اي ایران، وزیر خارجه انگلیس بیانیه هسته

شوراي امنیت آمده است، برنامه  1835و  1803، 1747، 1737، 1696هاي  قطعنامه

  . موضوع نگرانی جدي جامعه بین المللی استاي ایران  هسته

2009  

  سپتامبر  25
اي دیگر در ایران  سازي سوخت هسته اعالم اقدام براي ایجاد یک کارخانه نیمه صنعتی غنی

  ).ساخت تأسیسات فردو(

  سپتامبر  29

در  5+1اي ضمن هشدار به کشورهاي  نماینده مجلس شوراي اسالمی با صدور بیانیه 239

 2009صورت تکرار اشتباهات گذشته، به این گروه توصیه کردند از فرصت مذاکره اول اکتبر 

  . به عنوان یک فرصت تاریخی استفاده کنند

  ). سوئیس(برگزاري دوره جدید مذاکرات ایران و شش کشور در ژنو   اکتبر  1

  . به تهران) البرادعی(المللی انرژي اتمی  سفر مدیر کل آژانس بین  اکتبر  4

2010  
  خرداد  29و  28

هاي کشتار جمعی  المللی خلع سالح و عدم اشاعه سالح برگزاري نخستین کنفرانس بین

  . در تهران» اي براي هیچ کس اي براي همه، سالح هسته انرژي هسته«تحت عنوان 

  . شوراي امنیت علیه جمهوري اسالمی ایران صادر شد 1929ي  قطعنامه  ژوئن  9
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  پهلوي حکومت پایان تا آغاز از ایران تاریخ

  انقراض چگونگی  حکومت مرکز  فرد آخرین  گذاربنیان  فرمانروایی  حکومت

  آژدهاك  دیااکو  م  ق 708-550  مادها
هکمتانه 

  )همدان(

با تصرف هگمتانه توسط 

  کورش 

  داریوش سوم   کورش   م  ق 550-320  هخامنشیان
شوش  -هگمتانه

  تخت جمشید 

ي اسکندر مقدونی  با حمله

  به ایران 

  آنتیوخوس سوم   سلوکوس   م  ق 312-248  سلوکیان 
 سلوکیه 

  انطاکیه 

با قیام اشکانیان از ایران 

رانده شده و بقایاي آنها 

  توسط رومیان منقرض شد

اشکانیان 

  )ها پارت(
  م  ق 248- 226

  ارشک

  )اشک(
  اردوان پنجم 

 - صد دروازه

  تیسفون

با شکست اردوان از اردشیر 

  ساسانی در هرمزگان 

  م 226- 652  ساسانیان 
  اردشیر

  بایکان 
  تیسفون  یزدگرد سوم 

ي اعراب مسلمان به  با حمله

  ایران 

  طاهریان 
  ق  ه 259-205

  شه  251-199
  با تصرف توسط یعقوب لیث   نیشابور  مرو   محمد   طاهر 

  صفاریان 
  ق  ه 398-247

  شه  381-240
  )رزنگ(زرنج   محمد   خلف بن  یعقوب لیث

ي سلطان محمود  با حمله

  غزنوي به سیستان 

  علویان 

  طبرستان

  ق  ه 250- 316

  شه  242- 306
  آمل   بن قاسم  حسن  بن زید حسن

با شورش اسفارین شیرویه 

  از سرداران سپاه علویان

  سامانیان 
  ق  ه 389-279

  شه  377-271
  بخارا   عبدالملک دوم   امیر اسماعیل 

خان ترك  ي ایلک با حمله

به بخارا و تصرف ) قراخانی(

  آنجا 

  زیار  آل
  ق  ه 420-316

  شه  407-306
  توسط طغرل سلجوقی   گرگان   انوشیروان   مرداویچ

  بویه  آل
  ق  ه 447-320

  شه  434-310

علی 

  )عمادالدوله(
  توسط طغرل سلجوقی   شیراز   ملک رحیم 

  غزنویان 
  ق  ه 582-266

  شه  355- 565
  خسرو ملک   سیکتگین

 - )عزنه(غزنین 

  الهور

با تصرف الهور توسط 

  الدین غوري  شهاب

  سلجوقیان 
  ق  ه 590-429

  شه  572-416
  طغرل سوم   طغرل اول 

-مرو- نیشابور

 اصفهان 

  همدان 

با شکست طغرل سوم از 

  عالءالدین تکش خوارزمشاه

اتابکان 

  آذربایجان 

  ق  ه 626-541

  شه  525- 607

 الدین شمس

  ایلدگز
  تبریز   قزل ارسالن 

الدین  توسط سلطان جالل

  خوارزمشاه

  اتابکان فارس 
  ق  ه 543- 684

  شه  665-572

سنقرین 

  مودود 
  توسط ایلخانان مغول   شیراز   ابش خاتون 

اتابکان لر 

  )بزرگ(

  ق  ه 827-550

  شه  812-533
  ابوطاهر

الدین  غیاث

  کیکاوس
  )ایذج(ایذه 

ي تیموریان به  با حمله

  لرستان 
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  انقراض چگونگی  حکومت مرکز  فرد آخرین  گذاربنیان  فرمانروایی  حکومت

قراختاییان 

  کرمان 

  ق  ه 703-619

  شه  600- 682
  براق حاجب 

الدین شاه  قطب

  جهان 
  کرمان 

در (توسط ایلخانان مغول،

زمان سلطان محمد 

  )اولجابتو

  خوارزمشاهیان 
  ق  ه 589- 628

  شه  571- 609

الدین  عالء

  تکش 
  )جرجان(گرگانج  الدین  جالل

ي چنگیزخان به  با حمله

  ایران 

  ایلخانان 
  ق  ه 654- 736

  شه  714-624
  ابوسعید   هالکوخان 

-سلطانیه-مراغه

  تبریز 

با قیام سربداران و ادعاي 

  حکومت امیران مختلف 

  آل کرت
  ق  ه 783-643

  شه  624- 760

ملک 

  الدین  شمس
  ي تیمور لنگ  با حمله  هرات   الدین  ملک غیاث

  آل مظفر 
  ق  ه 795-733

  شه  771-701

الدین  مبارز

  محمد 
  یزد   شاه منصور 

 ي تیمور لنگ با حمله

  سربداران 
  ق  ه 788-736

  شه  714- 761
  سبزوار   علی مؤید   عبدالرزاق 

 ي تیمور لنگ با حمله

آل چوپان 

  )چوپاتیان(

  ق  ه 759-738

  شه  716- 736

حسن  شیخ

  )کوچک(
  تبریز   ملک اشرف 

ي جانی بیک ازیک  با حمله

  به آذربایجان 

آل جالیر 

  )ایلکانیان(

  ق  ه 827-740

  شه  802-718

حسن  شیخ

  )بزرگ(
  توسط قراقویونلوها   بغداد  تبریز   سلطان حسین 

  تیموریان 
  ق  ه 911-771

  شه  844-748
  هرات  سمرقند   حسین بایقرا   تیمور 

خان ازبک  ي شییک با حمله

  به هرات 

  قراقویونلوها 
  ق  ه 872-782

  شه  759- 846
  تبریز   حسنعلی میرزا   قرایوسف 

در اثر شکست از اوزون 

  قویونلو حسن آق

  آق قویونلوها 
  ق  ه 908-780

  شه  881-757
  تبریز   مراد میرزا   آوزون حسن 

با تصرف آذربایجان به دست 

  شاه اسماعیل صفوي 

  صفویان 
  ق  ه 907- 1135

  شه  878- 1101
  شاه اسماعیل 

شاه سلطان 

  حسین 

 - قزوین تبریز 

  اصفهان 

ها به  ي افغان با حمله

  اصفهان و تصرف آن 

  افشاریان 
  ق  ه 1148- 1210

  شه  1114- 1172
  مشهد   شاهرخ میرزا   نادرشاه 

با لشکرکشی آقا محمدخان 

  قاجار به خراسان 

  زندیان 
  ق  ه 1163- 1209

  شه  1128- 1173
  شیراز   خان  لطفعلی  خان  کریم

خان از  با شکست لطفعلی

  آقامحمدخان قاجار 

  قارجایان 
  ق  ه 1210- 1344

  شه  1174- 1304
  تهران   احمدشاه   آقامحمدخان 

با نبودن احمدشاه در ایران 

رضاخان میرینج با حمایت 

شوروي و انگلیس قاجاریه را 

  از سلطنت خلع نمود

  پهلوي 
  ق  ه 1343- 1397

  شه  1304- 1357

رضاخان 

  میرینج

محمدرضا 

  پهلوي 
  تهران 

قیام مردم ایران به رهبري 

 22در ) ره(امام خمینی 

و تأسیس  1357بهمن 

  حکومت جمهوري اسالمی
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  اسالمی جمهوري تا قاجاریه يسلسله از ایران تاریخ روزشمار

  رخداد  ماه  سال

  ق  ه 1210

  شه  1174

 ـــــــ
  در تهران ) آقامحمدخان قاجار(تاجگذاري 

  ق  ه 1218

  شه  1182

 ـــــــ
  شاه  در زمان فتحعلی) ي اول دوره(هاي ایران و روس  شروع جنگ

  ق  ه 1222

  شه  1185

 ـــــــ
  بین ایران و فرانسه) فین کشتاین(ي  انعقاد عهدنامه

  ق  ه 1224

  شه  1187

 ـــــــ
  خروج فرانسویان از ایران و قطع روابط سیاسی ایران و فرانسه 

  ق  ه 1228

  شه  1191

بین ایران و روسیه به موجب این قرارداد ایالت و شـهرهاي  ) گلستان(ي  امضاي عهدنامه ـــــــ

بـه روسـیه   ...) باغ شکی و  گرجستان، داغستان، موقان، باکو، گنجه، شروان، دربند، قره(

  . واگذار شد

  ق  ه 1243

  شه  1206

بـه  ) رود ارس(بین ایران و روسیه به موجب این قرارداد ) ترکمنچاي(ي  امضاي عهدنامه ـــــــ

بـه  ) اریروان، نخجوان و بخشی از دشت مغان(شهرهاي . عنوان مرز دو کشور تعیین شد

  . میلیون تومان غرامت جنگی شد 5همچنین روسیه خواستار . تصرف روسیه درآمد

  ق  ه 1263

  شه  1225

 ـــــــ
  . میان ایران و عثمانی امضا شد) الروم ارزنه(ي دوم  عهدنامه

  ق  ه 1290
میان انگلیس و ایران با میانجیگري فرانسـه بـه موجـب ایـن     ) ي پاریس معاهده(امضاي  ـــــــ

  . براي همیشه از ایران جدا شد) هرات(معاهده 

  )بیسمارك(به اروپا و مذاکرات او با صدراعظم آلمان ) ناصرالدین شاه(اولین سفر  ـــــــ  ق  ه 1296

  ق  ه 1299

  شه  1260

 ـــــــ
  )خان سپهساالر میرزاحسین(به اروپا به همراه ) ناصرالدین شاه(دومین سفر 

  ق  ه 1293

  شه  1250

  م  1872

 ـــــــ
بین ایران و روسیه، به موجب این قرارداد ایران از قلمرو خـود در  ) قرارداد آخال(امضاي 

  . مرز میان دو کشور شناخته شد) رود اترك(ترکمنستان و ماوراءالنهر صرف نظر کرد و 

  ق  ه 1306

  شه  1267

  م 1889

میـان دولـت   ) خـان سپهسـاالر   میرزاحسین(با تالش صدر اعظم ) قرارداد رویتر(امضاي  ـــــــ

هاي داخلـی و خـارجی    این قرارداد در اثر مخالفت). رویتر(ایران با یک انگلیسی به نامه 

  . لغو شد

  ق  ه 1307

  شه  1267

  م 1890

 ـــــــ

  . انگلیسی واگذار شد) رویتر(سال به  60بانک شاهنشاهی به مدت (امتیاز تشکیل 

  ق  ه 1309

  شه  1270

را در ) توتون و تنبـاکو (امتیاز خرید و فروش ) ناصرالدین شاه). (قرارداد تالبوت(امضاي  ـــــــ

قرارداد این . سال به یک نفر انگلیسی به نام تالبوت واگذار کرد 50داخل ایران به مدت 

  . نیز معروف است) رژي(به 

  ق  ه 1309

  شه  1207

مبنی بر تحریم استفاده از توتـون و تنبـاکو،   ) میرزا حسن شیرازي...ّ ا آیت(صدور فتواي  ـــــــ

  . ي مردم شد و قرارداد تالبوت را لغو کرد شاه تسلیم خواسته
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  رخداد  ماه  سال

  ق  ه 1309

  شه  1207

 ـــــــ
  . ها به روس) بانک استقراضی(امتیاز تأسیس 

  ق  ه 1313

  شه  1274

 ـــــــ
  ). شهرري(در حرم عبدالعظیم ) میرزا رضاي کرمانی(به دست ) ناصرالدین شاه(ترور 

  ق  ه 1315

  شه  1276

هـاي   هـا و خیـزش   بنیان گذار و محرك نهضت) الدین اسدآبادي سید جمال(در گذشت  ـــــــ

  . اسالمی در یک و نیم قرن اخیر انقالبی 

  ق  ه 1317

  شه  1278

بـه اروپـا و اسـتخدام چنـد مستشـار بلژیکـی از جملـه        ) مظفرالـدین شـاه  (اولین سفر  ـــــــ

بــراي اصـالح وضــعیت گمـرك ایــران و تبـدیل روش ســنتی گمـرك بــه     ) موسـیونوژ (

  . هاي جدید اروپایی شیوه

  ق  ه 1318

  شه  1279

ها بابت خرج سفر وام گرفت و تمام  وي از روس. به اروپا ) مظفرالدین شاه(دومین سفر  ـــــــ

  . گمرکات شمال را به وثیقه گذاشت

  ق  ه 1319

  شه  1280

انگلیسی و دولت ایران به موجب ) ویلیام نوکس دارسی(میان ) امتیازنامه دارسی(انعقاد  صفر  9

  . به او واگذار شد) یراننفت ا(این قرارداد استخراج و حمل و نقل 

  ق  ه 1324

  شه  1285

الثانی  جمادي14

 مرداد  14
  )مظفرالدین شاه(توسط ) فرمان مشروطیت(صدور 

  پس از صدور مشروطیت) مجلس شوراي ملی ایران(تشکیل اولین   شعبان  18

  )مظفرالدین شاه(توسط ) قانون اساسی(امضاي   ذوالقعده  14

  )مظفرالدین شاه(فوت   ذوالقعده  19

  ق  ه 1326

  شه  1287

  )محمد علی شاه(به فرمان ) الیاخوف روسی(به توپ بستن مجلس توسط  تابستان 

  ـــــــ
در عملیــات حفــاري ) مســجد ســلیمان(در ) میــدان نقتــون(در ) نفــت(اولــین فــوران 

  ها  انگلیسی

  ق  ه 1327

  شه  1288

  . توسط جهانگیرخان صوراسرافیل) صوراسرافیل(ي نشریه  انتشار نخستین شماره  محرم 

  خواه  توسط مجاهدین مشروطه) قزوین(فتح   الثانی ربیع 14

  تیر  25
بـه سـفارت روس و پایـان    ) محمـدعلی شـاه  (فتح تهران توسط مجاهدین و پناهندگی 

  سلطنت او

  خواهان  توسط مشروطه) فضل نوري شیخ...ّ ا آیت(به دار آویختن   رجب  13

  پس از فتح تهران ) مجلس شوراي ملی(افتتاح   ذوالقعد 1

  آغاز مشروطیت جدید و افتتاح مجلس دوم   ذوالقعد 2

  ارمنی پس از فتح تهران ) خان یپرم(به ) نظمیه تهران(واگذاري   ـــــــ

  ) انگلیس ایران (تشکیل شرکت نفت   ـــــــ
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  ق  ه 1329

  شه  1289

  آمریکایی و همکارانش براي اصالح امور مالی کشور ) مورگان شوستر(ورود   االول جمادي 12

  )مجلس شوراي ملی(ایران در ) ژاندارمري(تصویب تاسیس   ـــــــ

  ق  ه 1330

  شه  1290

  لشکر مجهز روسیه به تبریز و به توپ بستن شهر و کشتار وسیع مردم  3ورود   محرم  4

  ـــــــ
دار کل ایران که بر اثـر اولتیمـاتوم    خزانه) مورگان شوستر آمریکایی(ترك تهران توسط 

  ). البته خسارت دریافت کرد. (ها از کار برکنار شد روسی

  ق  ه 1331

  شه  1291
  ـــــــ

به انضمام سـاختن بنـادر و اسـکله در مسـیر     ) آباد خط آهن بندر محمره تا خرم(امتیاز 

  . خط به دولت انگلیس واگذار شد

  ق  ه 1332

  شه  1292
  ـــــــ

مسـاعده، بـه دولـت روسـیه     ) دویست هزار لیـره (در ازاي دریافت ) آهن جلفا راه(امتیاز 

  . واگذار شد

  ق  ه 1333

  شه  1293

  افتتاح مجلس سوم شوراي ملی   محرم  16

  ها  اشغال بوشهر توسط انگلیسی  الثانی  ربیع 23

  فرسخی رشت 3در ) تولم(در جنگل ) خان میرزا کوچک(به رهبري ) قیام جنگل(آغاز   خرداد  1

  ق  ه 1333

  شه  1293

 ـــــــ
  ها در جنوب کشور  در هنگام جنگ با انگلیسی) رئیس علی دلواري(قتل 

  ق  ه 1334

  شه  1294

  م 1914

 ـــــــ

  ).طرفی کرد ایران اعالم بی( شروع جنگ جهانی اول 

  ق  ه 1339

  شه  1299
  رمضان  17

و سـقوط  ) احمد شاه(وزیري به دستور  از مقام نخست) الدین طباطبایی سید ضیاء(عزل 

  ي سیاه  کابینه

  ق  ه 1333

  شه  1293

  )احمدشاه(وزیري به دستور  نخست به مقام) قوام السطنه(انتصاب   رمضان  22

  در تبریز ) محمد خیابانی  شیخ(آغاز قیام   ـــــــ

  در گیالن ) خان میرزا کوچک(تشکیل حکومت موقتی و شوراي نظامی انقالب توسط   خرداد  18

  اسفند  3
فرمانـده تیـپ همـدان بـه     ) رضاخان میـرپنج (ورود قسمتی از قواي قزاق به فرماندهی 

  ي تأسیسات دولتی و مراکز حساس شهر  تهران و اشغال شهر و کنترل همه

  شود وزیر می ي رعد، مجدداً نخست مدیر روزنامه) سید ضیاءالدین طباطبایی(  اسفند  4

  ق  ه 1339

  شه  1299

  اسفند  4
مفتخـر  ) سردار سـپه (به منصب سرداري و لقب ) احمد شاه(از طرف ) رضاخان میرپنج(

  . گردد می

  اسفند  8

ي امتیازات و قراردادهاي پیشین ایران بـا اتحـاد جمـاهیر شـوروي بـا روسـیه        لغو کلیه

بخشودگی قروض ایران به روسیه، تفـویض بانـک استقراضـی روسـیه بـه ایـران       . (سابق

در پـی بـه قـدرت    ) واگذاري بندر انزلی به ایران عدم دخالت در امـور داخلـی یکـدیگر   

  ). لتین(رسیدن 



 استخدامی اطالعات تکمیلی گزینش

 www.clickbank24.com 

13  

www.clickbank24.com 

  رخداد  ماه  سال

  وزیر دولت کودتا نخست) سید ضیاءالدین طباطبایی(م توسط  1919قرارداد  اعالم لغو  اسفند  8

  ـــــــ
از سرما یـخ  (نزدیک طالش ) ي گیلوان گردنه(در ) خان جنگلی میرزا کوچک(درگذشت 

  )زد

  ق  ه 1340

  شه  1400

  به وزرات جنگ ) سردار سپه رضاخان (انتصاب   اردیبهشت  7

  )خان پسیانکلنل محمد تقی (قتل   صفر  1

  )عبدالکریم حائري شیخ...ّ ا آیت(توسط ) ي علمیه قم حوزه(تأسیس   ـــــــ

  )مجلس شوراي ملی(ي ملل توسط  تصویب عضویت ایران در جامعه  دي  9

  اسفند  3
به تهران و ) بریگاد قزاق(و ورود واحدهاي مامور در قزوین و همدان ) رضاخان(کودتاي 

  ي تأسیسات دولتی  اشغال شهر و کنترل همه

  شه  1301

  )السلطنه قوام(ي  تشکیل کابینه  خرداد  26

  )السلطنه قوام(استعفاي   بهمن  5

  به مجلس شوراي ملی ) مستوفی الممالک(ي  معرفی کابینه  بهمن  26

  ق  ه 1442

  شه  1302

  )مشیرالدوله(وزیري  نخست  خرداد  23

  )مشیرالدوله(استعفاي   االول ربیع 11

  )احمدشاه(به ) سردار سپه رضاخان (ي  معرفی کابینه  آبان 5

  شه  1303

  ـــــــ
کسول آمریکا، موضـوع واگـذاري نفـت شـمال ایـران بـه       ) ماژور ایمیري(به دنبال قتل 

  . ها ماند ها پایان یافت و نفت ایران همچنان در انحصار انگلیسی آمریکایی

  تیر  12
ي قرن بیستم و شاعر انتقادي وي در منزل شخصـی   مدیر روزنامه) میرزاده عشقی(قتل 

  . خویش هدف گلوله چند ناشناس قرار گرفت

  شه  1304

  تصویب قانون اصالح تقویم از مجلس شوراي ملی   فروردین  11

  )خان قلیسرهنگ رضا (به ریاست ) بانک پهلوي(تشکیل اولین بانک ایرانی به نام   اردیبهشت 1

  اعالم انقراض سلطنت قاجاریه از سوي مجلس شوراي ملی    آبان  9

  آذر  24
پادشاه جدید ایران در مجلس شوراي ملـی و اجـراي مراسـم    ) رضاخان میرپنج (حضور 

  تحلیف 

  )رضاشاه(فرزند ارشد ذکور ) محمدرضا پهلوي(صدور فرمان والیتعهدي   بهمن  8

  ي عمومی  تصویب قانون نظام وظیفه  ـــــــ

  )کاخ گلستان(با لباس تمام رسمی در ) رضاشاه(تاجگذاري   اردیبهشت  4  شه  1305
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  سالگی در پاریس 33در سن ) احمدشاه قاجار(درگذشت   اسفند  17  شه  1307

  از سوي دولت ایران ) دارسی(لغو امتیاز   آذر  6  شه  1311

  سالگی در همدان  52شاعر بزرگ معاصر در سن ) عارف قزوینی(درگذشت   بهمن  2  شه  1312

 شه  1313
  تیر  6

او بامیه فروشی بـود کـه بـه بسـیاري از کودکـان تجـاوز و       ). اصغر قاتل(به دار آویختن 

  )ها نظمیه به دنبال وي بود مدت(رساند  سپس آنان را به قتل می

 شه  1314
  فروردین  1

هـاي   هاي شمسی و ممنوعیت به کـارگیري مـاه   کشور براساس ماهتنظیم تاریخ رسمی 

  قمري

  )رضاشاه(از زنان به دستور ) کشف حجاب(  دي  17

  ي علمیه قم  موسس حوزه) شیخ عبدالکریم حائري...ّ ا آیت(درگذشت   بهمن  10 شه  1315

 شه  1316
  آذر  10

در تبعید توسط سمی که ماموران رضاشاه ) سید حسن مدرس...ّ آیت ا(به قتل رسیدن 

  . به او خوراندند

 شه  1318

  طرفی کرد آغاز شد و ایران اعالم بی) جنگ جهانی دوم(ي آلمان به لهستان  با حمله  اوایل شهریور

  مهر  25
وي . ي سابق مجلس در زندان قصر ي طوفان و نماینده مدیر روزنامه) فرخی یزدي(قتل 

  ي تزریق آمپول هوا به قتل رسید  بوسیله) پزشک احمدي(توسط 

 شه  1320
  تیر 

رضاشـاه از ایـن   (هاي مقیم ایران  مبنی بر اخراج آلمانی) رضاشاه(درخواست متفقین از 

  )امر سرباز زد

  متفقین به ایران از هوا و دریا ي حمله  شهریور 3

  فرزندش ) محمدرضا(از سلطنت و جانشینی ) رضاشاه(استعفاي   شهریور  25  شه  1322

  شه  1323
  )طرح مصدق(تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت توسط مجلس شوراي ملی   ـــــــ

  )ژوهانسبورگ(شاه سابق ایران در ) رضاشاه(درگذشت   مرداد  4

  شه  1324

  در آذربایجان) وري سید جعفر پیشه(ي  صدور بیانیه  شهریور 12

  آذر 21
ي شهر تبریز توسط نیروهاي فرقه دمـوکرات مجلـس ملـی آذربایجـان افتتـاح       محاصره

  ي خود را معرفی کرد وزراي کابینه) وري پیشه(رئیس مجلس شد و ) شبستري(

  عضویت ایران در سازمان ملل متحد  ـــــــ

  )فدائیان اسالم(تاسیس سازمان  ـــــــ

ي  پایان جنگ جهانی دوم و ترك خاك ایران از سوي انگلیس و آمریکا بر طبق معاهـده  ـــــــ

  )پوتسدام(

  ي مرد امروز به ضرب چند گلوله  مدیر روزنامه) محمد مسعود(قتل   بهمن  22  شه  1326

میـان شــرکت نفـت ایـران کــه تحـت مــدیریت     ) گلشـاییان  گــس (امضـاي قـرارداد     تیر  26  شه  1328
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  وزیر دارایی ایران ) گلشاییان(و ) گس(ها بود به نمایندگی  انگلیسی

  )دکتر مصدق(به رهبري ) ي ملی ایران جبهه(تشکیل   آبان  21

  شه  1329

  )شهر ري(به تهران و دفن در حرم عبدالعظیم ) رضاشاه(ي  انتقال جنازه  اردیبهشت 17

  اسفند  16
را هدف گلولـه قـرار داد و بـه قتـل     ) رزم آرا(یکی از فداییان اسالم، ) خلیل طهماسبی(

  رساند

  تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت به اتفاق آرا در مجلس شوراي ملی   اسفند  24

  اسفند  29
پس از تصویب در مجلس سنا و مجلـس شـوراي   ) ملی شدن صنعت نفت(اعالم رسمی 

  ملی 

  ش ه 1330

  )دکتر محمد مصدق(وزیري  نخست  اردیبهشت  7

  فقیه و مرجع بزرگ شیعه ) سید محمد تقی خوانساري...ّ ا آیت(درگذشت   ذوالحجه  7

  سالگی در تهران  57مورخ و محقق و استاد دانشگاه در سن ) رشید یاسی(درگذشت   اردیبهشت  18

  اسفند  29
نفت و جشن ملی و تعطیل عمـومی اعـالم   وزیر، روز  نخست) دکتر مصدق(طبق دستور 

  گردید

  شه  1324

  تیر  25
وزیري به علت عدم موافقت شـاه بـا دادن مسـئولیت     از نخست) دکتر مصدق(استعفاي 

  به او ) وزارت جنگ(

  تیر  30

و دکتـر مصـدق بـا تعطیلـی بازارهـا و      ) کاشانی...ّ ا آیت(مردم در این روز در حمایت از 

تیـر معـروف    30به قیـام  (شدند ) قوام(ریختند و خواستار سرنگونی  ها به خیابان مغازه

  )است

  )دکتر مصدق(وزیري مجدد  صدور فرمان نخست  تیر  31

  شه  1332

  به خارج از کشور فرار کرد) شاه(کودتایی ناکام صورت گرفت و   مرداد  25

  مرداد  28
ــت  ــر مصــدق(حکوم ــرنگون و  ) دکت ــاعت س ــد س ــرف چن ــديسرلشــکر (ظ ــه ) زاه ب

  )مرداد 28کودتاي (وزیري رسید  نخست

  برقراري حکومت نظامی در تمام شهرهاي ایران   مرداد  29

  )سرلشکر زاهدي(سرکوب تظاهرات بازار تهران به دستور   شهریور  26

  آذر  16

دانشجویان دانشگاه تهران به مناسبت برقراري روابط سیاسی بین ایـران و انگلـیس بـه    

ها را تعطیل نموده و تظاهرات باشـکوهی را آغـاز کردنـد پـس از      اعتراض، کالسعنوان 

 3ي فنی مامورین وارد آن شده و به روي دانشجویان آتش گشودند  ي دانشکده محاصره

  اي مجروح و دانشگاه تعطیل شد دانشجو به شهادت رسیده و عده

  سال  3شدن او به مدت و زندانی ) دکتر مصدق(صدور حکم محکومیت   آذر  30  شه  1332

  تن از یارانش  2به اتفاق ) فداییان اسالم(رهبر ) نواب صفوي(دستگیري   آذر  1  شه  1334
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  )سید محمد واحدي(و ) مظفر ذوالقدر(، )خلیل طهماسبی(، )نواب صفوي(اعدام   دي  27

  بهمن  24
 57دانشگاه در سـن  مورخ و ادیب و دانشمند و استاد ) عباس اقبال آشتیانی(درگذشت 

  )ایتالیا(سالگی در رم 

  اسفند  8

روزنامه نگار و نویسنده و محقق و دانشمند و لغوي ) عالمه علی اکبر دهخدا(درگذشت 

سـالگی در   78وي در سـن  . ي مجلس شوراي ملی بـود  که از سران مشروطه و نماینده

  تهران درگذشت

  سالگی  57استاد موسیقی ایرانی در سن ) ابوالحسن صبا(درگذشت   آذر 28  شه  1324

  )ساواك(آغاز به کار سازمان اطالعات و امنیت کشور  ـــــــ  شه  1336

  پدر شعر نو ) نیما یوشیخ(معروف به ) علی اسفندیاري(درگذشت  ـــــــ شه  1338

 شه  1339

  مرداد 1
و قطع روابـط  ) جمال عبدالناصر(و اعتراض ) شاه(به رسمیت شناختن اسراییل از سوي 

  مصر با ایران 

  و یارانش) غالمحسین صدیقی(توسط ) ي ملی دوم جبهه(تأسیس   تیر 30

  )محمدرضا پهلوي(فرزند ) رضا پهلوي(صدور فرمان والیتعهدي   آبان 14

 شه  1340
  اردیبهشت  12

هـا در   معلمان و فرهنگیان به علت کمی حقوق و برخورد پلیس با آناعتصاب سراسري 

  تهران دانشجویان تهرانی به فرهنگیان پیوستند

  )نهضت آزادي ایران(تاسیس   اردیبهشت  27

 شه  1341

  اعالم نوروز به عنوان عزاي عمومی   تیر  11

  مرداد  11
آبـاد و انتقـال بـه منزلـی متعلـق بـه سـاواك در         از زندان عشـرت ) امام خمینی(آزادي 

  ي تهران  داودیه

  مهر  15

از ) اسـالم (کـه در آن شـرط   ) هـاي ایـالتی و والیتـی    انجمـن (ي تشکیل  تصویب الیحه

شرایط انتخاب کنندگان و شوندگان حذف و به جاي سوگند به قرآن سوگند بـه کتـاب   

  قید نبوده و به زنان حق راي داده شده بودآسمانی را 

  مهر  16
...ّ ا گلپایگـانی و آیـت  ...ّ ا امام خمینی، آیـت (ي علمیه قم  مخالفت علما و روحانیون حوزه

  )هاي ایالتی و والیتی انجمن(ي  با الیحه) شریعمتداري

  بهمن  2
نیمی از تهـران تعطیـل   تقریباً (مبنی بر تحریم رفراندوم ) امام خمینی(ي  پخش اعالمیه

  )و تظاهرات عظیمی بر پا شد

 شه  1342

  فروردین  2
ورود ناگهانی مامورین امنیتی و انتظامی قم به مجلس سوگواري در فیضیه و حملـه بـه   

  مردم 

  فروردین  3

ي تبریز از طرف روحانیون ایـران و   ي حمله به مدارس فیضیه قم و طالبیه تقبیح فاجعه

ي مفصـلی صـادر و    در پاسـخ آنهـا اعالمیـه   ) امام خمینی.(امام خمینیها به  تسلیت آن

  متذکر شدند دولت خاطرات مقول را تجدید کرد

  اردیبهشت 1
هاي قم  ها و خیابان صدور فرمان اعزام روحانیون قم به سربازي مامورین دولت در کوچه

  به دستگیري روحانیون پرداختند و به سربازي اعزام نمودند
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  به مناسبت نزدیک شدن محرم ) امام خمینی(اي از سوي  انتشار اعالمیه  اردیبهشت  21

  خرداد  13
تظاهرات وسیع مردم به مناسبت عاشوراي حسینی در قم امـا خمینـی نیـز در مدرسـه     

  فیضیه قم نطق تندي علیه شاه ایراد کرد

  خرداد  15
ها امـام را دسـتگیر و    ي منزل امام خمینی در قم توسط کماندوهاي مسلح، آن محاصره

  . به تهران منتقل کردند

 شه  1342

  )طیب حاج رضایی(تظاهرات خشمگین بارفروشان تهران به رهبري   خرداد  15

  خرداد  15
و دیگـر دهـات اطـراف تهـران بـه سـوي       ) ورامین، کـن، جمـاران  (حرکت کشاورزان از 

  پایتخت 

  )ممنوع گردید 20عبور و مرور از ساعت (اعالم حکومت نظامی در تهران   خرداد  15

  آباد  انتقال امام خمینی به پادگان عشرت  تیر  4

  و برادرش از رهبران تظاهرات بارفروشان در تهران ) طیب حاج رضایی(اعدام   آبان  11

  شه  1343

  ورود امام خمینی به قم   فروردین  18

  فروردین  24
سـخنرانی امـام خمینــی در مسـجد اعظــم قـم در حضـور علمــا، روحـانیون، بازاریــان،       

  ...دانشجویان و 

  ي کاپیتوالسیون در قم  درباره) خمینی...ّ ا آیت(سخنرانی تاریخی و مهم   آبان  4

  به ترکیه ) خمینی...ّ ا آیت(تبعید   آبان  13

  قلعه و انتقال او به زندان قزل) حاج آقا مصطفی خمینی(دستگیري   آبان  13

  از زندان ) آقا مصطفی خمینی حاج(آزادي   دي  8

  به ترکیه توسط ساواك قم ) آقا مصطفی خمینی حاج(دستگیري و تبعید   دي  13

  بهمن  1
وزیر، هنگام پیـاده شـدن از اتومبیـل در مقابـل مجلـس       نخست) حسنعلی منصور(ترور 

  )محمد بخارایی(شوراي ملی توسط 

  وزیر دارایی) امیرعباس هویدا(وزیري  صدور فرمان نخست  بهمن  6

  ـــــــ
بـا مشـی   ) سـید کـاظم موسـوي بجنـوردي    (بـه رهبـري   ) حزب ملل اسالمی(تاسیس 

  مسلحانه 

  شه  1344

  فروردین  21
کـه توسـط مـامورین    ) آبـادي  رضا شمس(توسط سرباز وظیفه ) محمدرضا پهلوي(ترور 

  نفر از محافظین شاه نیز کشته شدند 2کشته شد 

  ي اسالمی  اعضاي حزب مؤتلفه)نژاد بخارایی، امانی، صفار هرندي، و نیک(اعدام   خرداد  26

محمـد حنیـف نـژاد، سـعید محسـن و      (بـه رهبـري   ) سازمان مجاهدین خلق(تاسیس  ـــــــ

  ) زادگان بدیع
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  )ي ملی سوم جبهه(تاسیس  ـــــــ

 شه  1345

  آذر  19
ي دهخـدا در   نامـه  استاد دانشگاه و سرپرسـت لغـت  ) دکتر محمد معین(ي مغزي  سکته

  دفتر کار خود 

  سالگی در تهران  73استاد و محقق در سن ) سعید نفیسی(درگذشت   آبان  23

  ي رانندگی  ي معاصر در یک حادثه شاعره) فروغ فرحزاد(درگذشت   بهمن  24

  )دکتر مصدق(درگذشت روان شاد   اسفند  14

  )جهان پهلوان تختی(درگذشت ناگهانی و مشکوك   دي  18 شه  1346

  )ناصر میناچی(و ) محمد همایون(در تهران توسط ) ي ارشاد حسینیه(تاسیس   ـــــــ شه  1346

 شه  1348

  گردد روابط ایران و عراق تیره می  اردیبهشت  1

  ایرانی از خاك عراق توسط دولت عراق  500اخراج   اردیبهشت  8

  ي قلبی  در اثر سکته) جالل آل احمد(درگذشت   شهریور  19

  از روحانیون مبارز در زندان ) سید محمدرضا سعیدي...ّ ا آیت(شهادت   خرداد  20 شه  1349

 شه  1350
  آبان  2

ساله توسط وزیر دربـار بـه مبلـغ شـانزده میلیـون و       2500هاي  هاي جشن اعالم هزینه

  هشتصد هزار دالر و بازتاب بد آن 

  )سازمان مجاهدین خلق(اعدام کادر مرکزي   خرداد  4 شه  1351

 شه  1352
  استاد فلسفه و مترجم معروف قرآن کریم ) اي الدین الهی قمشه مهدي محی(درگذشت   اردیبهشت  25

  از جوانان نهاوند) گروه ابوذر(اعدام انقالبیون   بهمن  30

 شه  1353

  مرداد  22

کشور مشـغول مـذاکره بـراي     2زمانی که نمایندگان (تجاوز مجدد عراق به خاك ایران 

ي قصر شیرین ایران را زیر آتـش توپخانـه گرفـت و     منطقهرفع اختالف بودند عراق در 

  )اي کشته شدند عده

  حسین غفاري ...ّ ا شهادت آیت  دي  7

  اسفند  11
از طـرف  ) امیر عبـاس هویـدا  (نخست وزیر ). رستاخیز(تاسیس حزب واحد ایران به نام 

  شاه دبیر کل حزب شد

  اسفند  15
رئیس جمهـور عـراق بـراي تعیـین حـدود مـرزي در       ) صدام حسین(و ) شاه(مذاکرات 

  الجزایر 

 شه  1355

  فروردین  1

قـانون تغییـر تقـویم    ). (هجـري شمسـی  (به جاي تاریخ ) شاهنشاهی( 2535آغاز سال 

به تصـویب مجلسـین شـوراي     25/4/1354در تاریخ ) شاهنشاهی(به ) هجري شمسی(

  )ملی و سنا رسید

  نویسنده و پژوهشگر) مجتبی مینوي(درگذشت   بهمن  7 
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 شه  1356

  در لندن ) علی شریعتی(درگذشت ناگهانی و پر ابهام دکتر   خرداد  29

  )دکتر مفتح(هایی در مسجد قیا علیه رژیم به دعوت  برگزاري سلسله سخنرانی  شهریور 31

  روز  7اي از روحانیون مبارز ایران در پاریس به مدت  اعتصاب غذاي عده  مهر  9

  )امام خمینی(فرزند ارشد ) حاج سید مصطفی خمینی(شهادت   آبان  1

  آذر  11
ي  برپایی مراسم چهلمین روز درگذشت حـاج سـید مصـطفی خمینـی از سـوي حـوزه      

  )مسجد اعظم(ي قم در  علمیه

  دي  17
وزیـر  ) داریـوش همـایون  (به دسـتور  ) ارتجاع سرخ و سیاه در ایران(چاپ مقاله معروف 

  )روزنامه اطالعات(اطالعات و جهانگردي در 

  دي  19
ي توهین آمیز  قیام خونین مردم قم و تظاهرات در شهرهاي ایران به دنبال انتشار مقاله

  ي اطالعات  روزنامه

  قیام خونین مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهداي قم    بهمن  29

  ارسال پیام از سوي امام خمینی براي مردم تبریز   اسفند  8

  شه  1356
  خارج از کشور ) نهضت آزادي(تحریم مراسم نوروز توسط   اسفند  25

  در زندان ) میثمی...ّ ا لطف(به رهبري ) نهضت مجاهدین خلق(تاسیس   ـــــــ

  شه  1357

  برگزاري اربعین تبریز توسط مردم یزد   فروردین  10

  اردیبهشت 16

هـا   ایـن شـورش  «اعـالم کـرد   ) لومونـد (ي  طی یک مصاحبه بـا روزنامـه  ) امام خمینی(

کمال مطلوب، ایجـاد  . ي انفجار عظیمی است که نتایجش غیرقابل محاسبه است مقدمه

  . یک دولت و حکومت اسالمی است

  تظاهرات عظیم مردم قم   اردیبهشت  19

  تیر  20
ي راننـدگی در راه   از واعظین معروف در یک سـانحه ) شیخ احمد کافی(مرگ مشکوك 

  قوچان به مشهد 

  مرداد  28

نفر از مـردم آبـادان مشـغول تماشـاي      700هنگامی که ) ي سینما رکس آبادان فاجعه(

هـاي   سینما طعمه حریق شد و مردم براي فرار از مهلکه بـه درب . بودند) ها گوزن(فیلم 

 377بـار   در این فاجعـه اسـف  . ها از بیرون قفل شده بود خروجی هجوم بردند ولی درب

  . دست دادندزن و مرد و کودك جان خود را از 

  دبیر کل حزب رستاخیز ) دکتر جمشید آموزگار(سقوط دولت   شهریور  5

  رئیس مجلس سنا ) مهندس جعفر شریف امامی(وزیري  صدور و توشیح فرمان نخست  شهریور  5

  وزیر و لغو تاریخ شاهنشاهی تبدیل مجدد تاریخ به هجري شمسی به دستور نخست  شهریور  5

  ترین راهپیمایی مردم ایران در روز عید فطر  برگزاري بزرگ  شهریور  13
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  راهپیمایی بزرگ مردم تهران به سمت میدان آزادي   شهریور  16

  ي نیروي زمینی به فرماندهی نظامی تهران  فرمانده) ارتشبد غالمعلی اویسی(انتصاب   شهریور  16

  شهریور  17
و کشتار بیرحمانه آنان ) شهدا(حرکت مردم از اولین ساعات بامداد به سمت میدان ژاله 

  توسط رژیم 

  ارسال پیام امام خمینی به مناسبت اعالم حکومت نظامی و کشتار مردم   شهریور  18

  وزیر دربار از سمت خود ) امیر عباس هویدا(گیري  کناره  شهریور  18

  به دست ماموران رژیم ) سید علی اندرزگو(شهادت   شهریور  20

  از زندان ) مهندس مهدي بازرگان(آزادي   شهریور  26

  مهر  13
حرکت امام خمینی از عراق به طرف کویت بر اثر فشارهاي دولت عراق کویـت بـا ورود   

  .در نتیجه مجدداً به عراق بازگشتند. ایشان مخالفت کرد

  )نوفل لوشاتو(خمینی از بغداد به پاریس و استقرار ایشان در دهکده عزیمت امام   مهر  14

  از زندان ) منتظري...ّ ا آیت(و ) طالقانی...ّ ا آیت(آزادي   آبان  8

  آموزان توسط ماموران رژیم  کشتار دانشجویان و دانش  آبان  13

  از زندان ) دکتر مفتح(آزادي   آبان  13

  وزیري از نخست) شریف امامی جعفر(گیري  کناره  آبان  14

  شه  1357

  آبان  15
رئـیس سـتاد   ) ارتشبد غالمرضا ازهاري(تشکیل یک دولت نظامی توسط شاه به ریاست 

  ارتش 

  اخراج مستشاران آمریکایی توسط کارمندان مخابرات   آبان  22

  از مجلس شوراي ملی ) ازهاري(گرفتن رأي اعتماد دولت   آبان  27

  و استمداد از ایشان) خویی...ّ ا آیت(به نجف به منظور دیدار ) فرح پهلوي(سفر   آبان  28

  از مجلس سنا ) ازهاري(رأي اعتماد دولت   آذر  2

  آذر  6
شب توسط کارکنان برق تهران در اعتراض بـه   10و نیم تا  8قطع جریان برق از ساعت 

  دولت نظامی تا مردم اخبار دولتی را گوش ندهند

  آذر  12

روزنامه بزرگ تهران مبنی بر اینکه قادر بـه پرداخـت حقـوق کارکنـان      7اعالم ناشران 

گیـري کننـد و روزنامـه را بـراي      اند از کار کنـاره  اعتصابی خود نیستند و تصمیم گرفته

  همیشه تعطیل کنند

  آذر  13

مخـالف رژیـم،   هاي تهـران و دیگـر بازرگانـان     فرمان امام خمینی مبنی بر اینکه بازاري

هـا کمـک    نگاران اعتصابی تهران و شهرسـتان  اند که به تامین معاش روزنامه مکلف شده

  کنند
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  )طالقانی...ّ ا آیت(ها نفر از طبقات مختلف در روز تاسوعا به دعوت  شرکت میلیون  آذر  19

  برگزاري مراسم راهپیمایی روز عاشورا در تمام شهرهاي ایران   آذر  20

  آذر  20

محل گارد شاهنشـاهی توسـط   ) پادگان لویزان(داران در  به رگبار بستن افسران و درجه

نفر کشته و زخمـی   160دار و دو سرباز وظیفه در این حادثه حدود  یک افسر، دو درجه

  شدند

  ي کامران نجات الهی با حضور دانشگاهیان و مردم  تشییع جنازه  دي  6

  شد وزیر  نخست) شاپور بختیار(  دي  7

  روز اعتصاب شروع به کار کردند 61بعد از ) آیندگان(، )کیهان(، )اطالعات(هاي  روزنامه  دي  16

  )بختیار(به ملت ایران به مناسبت روي کار آمدن ) امام خمینی(ارسال پیامی از سوي   دي  16

  )خمینیامام (به عنوان رئیس دولت موقت از سوي ) مهندس مهدي بازرگان(تعیین   دي  16

  دي  18
حکومـت   5امـام جماعـت مسـجد جلیلـی طبـق مـاده       ) مهدوي کنی...ّ ا آیت(بازداشت 

  نظامی 

  )بختیار(رأي اعتماد مجلس سنا به   دي  19

  )شاه(زندانی سیاسی توسط  266صدور فرمان عفو   دي  19

  )مهدوي کنی...ّ ا آیت(آزادي   دي  20

  )امام خمینی(فرمان تشکیل شوراي انقالب به   دي  22

  )شاه(تعیین اعضاي شوراي سلطنت توسط   دي  23

  دي  23
بـه  ) الـدین تهرانـی   سید جـالل ). (شاه(ي شوراي سلطنت با حضور  تشکیل اولین جلسه

  به نیابت شورا انتخاب شدند ) محمد علی وارسته(ریاست شورا و 

  )شاه و فرح(ترك فرودگاه مهرآباد توسط   دي  26

  ش ه 1357

  به مسلسل بستن مردم تظاهر کننده اهواز که به مناسبت مسافرت شاه گرد آمده بودند   دي  26

  دي  28
امام (رئیس شوراي سلطنت به پاریس براي مذاکره با ) الدین تهرانی سید جالل(عزیمت 

  ي شوراي سلطنت  هاي آینده پیرامون اوضاع و احوال ایران و برنامه) خمینی

  ي کارکنان خارجی شرکت نفت  اخراج کلیه  دي  28

  ترین راهپیمایی تاریخ ایران به مناسبت اربعین حسینی  بزرگ  دي  29

  بهمن  1
. رئیس شوراي سلطنت در پـاریس از مقـام خـود   ) الدین تهرانی سید جالل(گیري  کناره

  وي در استعفاي خویش تاکید کرد که شوراي سلطنت غیرقانونی است

  )مهندس بازرگان(ي تشکیل شوراي انقالب و دولت موقت اسالمی توسط  تشریح نحوه  بهمن  4
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  رخداد  ماه  سال

  در میان استقبال پر شور مردم تهران ) امام خمینی(بازگشت   بهمن  12

  رسمیت پیدا کرد ) مهندس بازرگان(وزیري  نخست) امام خمینی(با حکم   بهمن  15

  ي مردم در سراسر ایران در تایید دولت موقت  راهپیمایی گسترده  بهمن  19

  )امام خمینی(بیعت گروه زیادي از همافران و پرسنل نیروي هوایی با   بهمن  19

  بهمن  21
بعـد از   5ي فرماندار نظامی مبنی بر منع عبور و مرور در تهران از ساعت  انتشار اعالمیه

  شهر 

  بین نیروي هوایی و لشگر گاردآغاز جنگ شدید   بهمن  21

  هاي فرمانداري نظامی   به دنبال اعالمیه) امام خمینی(انتشار پیام مهم   بهمن  21

  سقوط شهربانی کل کشور به دست مردم   بهمن  22

  بهمن  22
ي پلیس و دبیرستان نظـام پـس از چنـد سـاعت زد و      ي افسري، دانشکده فتح دانشکده

  خورد به دست نیروهاي مردمی 

  بهمن  22
محرمعلـی  (و ) هژیـر یزدانـی  (توسط نیروهاي مسلح مردمی ) زندان قصر(گشوده شدن 

  نیز در میان زندانیان فراري بودند) خرم

  ساعت زد و خورد  4تصرف زندان و پادگان جمشیدیه پس از  بهمن 22

اي از زندانیان توسط مردم پـس از سـقوط پادگـان و زنـدان جمشـیدیه و       بازداشت عده بهمن 22

ارتشبد نصیري، سپهبد صدري، غالمرضا نیک (از جمله ) مدرسه رفاه(هاي به  انتقال آن

  )دکتر منوچهر آزمون و ساالر جافاالسالم زاده،  پی، منصور روحانی، دکتر شیخ

  )مدرسه رفاه(از زندان به ) امیر عباس هویدا(انتقال  بهمن 22

  تصرف رادیو و تلویزیون توسط مردم  بهمن 22

  به ریاست رادیو و تلویزیون ) زاده صادق قطب(انتصاب  بهمن 22

  فرمانده نظامی و رئیس شهربانی به دست مردم ) سپهبد مهدي رحیمی(اسارت  بهمن 22

  ي سلطنتی و آغاز دولت جمهوري اسالمی در ایران  سقوط آخرین سلسله بهمن 22

  مردم به آن راي مثبت دادند%) 2/98(نظام جمهوري اسالمی ) انتخابات(همه پرسی   فروردین 10  شه  1358

  شه  1358

  توسط گروه فرقان ) مرتضی مطهري...ّ ا آیت(شهادت   اردیبهشت  12

  )امام خمینی(تشکیل جهاد سازندگی به فرمان   خرداد  27

  )طالقانی...ّ ا آیت(وفات   شهریور  19

  اولین شهید محراب به دست منافقین ) قاضی طباطبایی...ّ ا آیت(شهادت   آبان  10
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  رخداد  ماه  سال

  آبان  13
هـا نفـر از کارکنـان آن بـه دسـت       تسخیر سفارت آمریکـا در تهـران و گروگـانگیري ده   

  دانشجویان پیرو خط امام 

  قرار گرفت) امام خمینی(که مورد موافقت ) مهندس بازرگان(استعفاي دولت موقت  ـــــــ

  به دست گروه فرقان ) سرلشگر قرنی(شهادت  ـــــــ

  )امام خمینی(به فرمان تشکیل بسیج مستضعفان   آذر 5

  )دکتر مفتح...ّ ا آیت(شهادت   آذر 27

  )امام خمینی(تشکیل نهضت سوادآموزي به فرمان   دي 7

  بهمن 5
بـه ریاسـت جمهـوري    ) ابوالحسن بنـی صـدر  (ي ریاست جمهوري  انتخابات اولین دوره

  اسالمی رسید 

  مبنی بر تاسیس بنیاد شهید انقالب اسالمی ) امام خمینی(فرمان   اسفند 22

  ي مجلس  برگزاري انتخابات اولین دوره  اسفند 24

  شه  1359

  فروردین 19
توسط حـزب بعـث   ) الهدي بنت(و خواهر ایشان ) سید محمد باقر صدر...ّ ا آیت(شهادت 

  عراق 

  قطع مناسبات سیاسی ایران و آمریکا   فروردین  20

  )به دلیل طوفان شن ناکام ماند(ي نظامی آمریکا به طبس  حمله  اردیبهشت  5

  ي اقتصادي جمهوري اسالمی ایران توسط آمریکا  آغاز محاصره  خرداد  1

  افتتاح اولین مجلس بعد از انقالب اسالمی   خرداد 

  )کودتاي نوژه(ي کوتاه در پایگاه هوایی نوژه  کشف توطئه  تیر  21

  تشکیل جهاد دانشگاهی   مرداد  16

  )ي عراق به ایران حمله(آغاز جنگ تحمیلی   شهریور  31

  سقوط خرمشهر   آبان  4

  شه  1360

  از فرماندهی کل قوا عزل گردید) بنی صدر(  خرداد 

  )دکتر مصطفی چمران(شهادت   خرداد  31

  )اي خامنه...ّ ا آیت(سوء قصد به جان   تیر  6

  تیر  7  شه  1360
تن از یاران امام در اثر انفجار بمب دردفتر مرکـزي   72و ) دکتر بهشتی...ّ ا آیت(شهادت 

  حزب جمهوري اسالمی
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  رخداد  ماه  سال

  ـــــــ
بـه سـمت   ) محمـد جـواد بـاهنر   (به عنوان رئیس جمهور و ) محمدعلی رجایی(انتخاب 

  وزیري  نخست

  وزیري به دست منافقین و شهادت رجایی و باهنر  انفجار دفتر نخست  شهریور  8

  )سرتیپ وحید دستجردي(و ) قدوسی...ّ ا آیت(شهادت   شهریور  14

  به دست منافقین ) مدنی...ّ ا آیت(شهادت دومین شهید محراب   شهریور 20

  )االئمه ثامن(شکست حصر آبادان در عملیات   مهر  5

  )آرا فالحی، فکوري، نامجو، کالهدوز و جهان(سرداران اسالم شهادت   مهر  7

  سومین شهید محراب به دست منافقین ) دستغیب...ّ ا آیت(شهادت   آذر  20

  شه  1361

  المبین  آغاز عملیات فتح  فروردین  2

  المقدس آغاز عملیات بیت  اردیبهشت  9

  المقدس  فتح خرمشهر در عملیات بیت  خرداد  3

  چهارمین شهید محراب به دست منافقین) صدوقی...ّ ا آیت(شهادت   تیر  11

  پنجمین شهید محراب به دست منافقین) اشرفی اصفهانی...ّ ا آیت(شهادت   مهر  23

  تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا    شهریور  10  شه  1362

  )خمینی امام(فرمان به ) شوراي عالی انقالب فرهنگی(تشکیل   آذر  19  شه  1363

  شه  1366
  ي خدا به دستور آمریکا به دست ماموران آل سعود ي زائران خانه شهادت مظلومانه  آبان  22

  توسط ارتش بعث عراق) حلبچه(بمباران شیمیایی   اسفند  25

  شه  1367

  تیر  12
ســرنگونی هواپیمــاي مســافربري جمهــوري اســالمی ایــران توســط ناوگــان آمریکــایی 

  )وینسنس(

  شوراي امنیت از سوي ایران 598ي  اعالم پذیرش قطعنامه  تیر  27

  آغاز عملیات مرصاد   مرداد  5

  بهمن  25
ي کتـاب   نویسـنده ) سلمان رشـدي (مبنی بر ارتداد ) امام خمینی(صدور حکم تاریخی 

  آیات شیطانی 

  ) رهبر شوروي سابق(به گورباچف ) امام خمینی(ابالغ پیام   دي  13

  خرداد  14  شه  1368
بـه  ) اي خامنـه ...ّ ا آیت(بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران و انتخاب ) امام خمینی(رحلت 

  رهبري
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  آغاز بازگشت آزادگان به میهن  مرداد  26  شه  1369

  آغازگر جنگ از سوي سازمان ملل به عنوان مسئول و) عراق(معرفی   آذر  18  شه  1370

  اي از زائران و شهادت عده) ع(گذاري در حرم امام رضا  بمب  خرداد  30  شه  1373

  )امیر سپهبد علی صیاد شیرازي(شهادت   فروردین  21  شه  1378
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  جنگ و جبهه هايدانستنی

  عملیات تاریخ  عملیات محل  عملیات رمز  عملیات نام

  23/7/1359  )پل نادري دزفول (خوزستان   ـــ  دزفول

  3/8/1359  )شمال آبادان(خوزستان  ـــ  جاده ماهشهر

  26/8/1359  )سوسنگرد(خوزستان  ـــ  )2(سوسنگرد 

  15/10/1359  )کرخه کور هویزه (خوزستان  ـــ  نصر

  20/10/1359  )شمال آبادان(خوزستان  ـــ  توکل 

  )ع(امام علی 
هاي  تپه سوسنگرد (خوزستان  ـــ

  )اکبر...ّا
31/2/1360  

فرمانده کل قوا خمینی روح 

  خدا
  21/3/1360  )دارخوین(خوزستان   ـــ

  5/7/1360  )شمال آبادان(خوزستان   و فتح قریب...ّ نصر و من ا  )ع(االئمه  ثامن

  8/9/1360  )بستان(خوزستان   فرماندهی) ع(یا حسین   طریق اقدس

  12/10/1360  )بیاره ـ طوبله(سلیمانیه   ...ّا محمدرسول...ّ االا الاله  ...ّمحمد رسول ا

  2/1/1361  )غرب شوش ـ دزفول(خوزستان   یازهرا   فتح المبین 

  10/2/1361  )خرمشهرـ هویزه(خوزستان   بن ابیطالب یا علی  المقدس بیت

  22/4/1361  )شمالشرقی بصره(بصره   الزمان  یا صاحب  رمضان 

  9/7/1361  )سومار(کرمانشاه   العباس  یا ابوالفضل  عقیل  مسلم بن

  10/8/1361  )ارتفاعات مرزي حمرین(ایالم   یا زینب   محرم 

  17/11/1361  )چزابه ـ فکه(میسان   ...ّیا ا  والفجر مقدماتی 

  21/1/1362  )جبل فوقی(میسان  ...ّیا ا  1والفجر 

  29/4/1362  )چومان مصطفی ـ حاج عمران(اربیل  ...ّیا ا 2والفجر 

  7/5/1362  )مهران(ایالم  ...ّیا ا 3والفجر 

  28/7/1362  )پنجوین(سلیمانیه   ...ّیا ا 4والفجر 

  3/12/1362  )هورالهویزه(بصره ـ میسان   ...ّا یا رسول  خیبر

  25/7/1363  )میمک(ایالم   ...ّیا اباعبدا  عاشورا 
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  عملیات تاریخ  عملیات محل  عملیات رمز  عملیات نام

  20/12/1363  )هورالهویزه(بصره ـ میسان   الزهرا یا فاطمه  بدر 

  23/4/1364  )سید کان ـ چومان مصطفی(اربیل   الزمان  یا صاحب  قادر 

  20/11/1364  )فاو(بصره   الزهرا یا فاطمه 8والفجر 

  5/2/1364  )چوارتا(سلیمانیه   ...ّیا ا 9والفجر 

  9/4/1365  )مهران(ایالم   العباس یا ابوالفضل  1کربالي 

  9/6/1365  چومان مصطفی ـ حاج عمران (اربیل  الحسین ...ّیا اباعبدا 2کربالي 

  10/6/1365  )اسکله العمیه(بصره   ـــ 3کربالي 

  3/10/1365  )ابوالخطیب(بصره   ...ّا محمد رسول 4کربالي 

  19/10/1365  )شلمچه(بصره   یا زهرا 5کربالي 

  23/10/1365  ) نفت شهر(کرمانشاه   یا فاطمه الزهرا   6کربالي 

  12/12/1365  )حاج عمران -چومان مصطفی(اربیل   متقیان ادرکنییا موالي   7کربالي 

  18/1/1366  ) کانال ماهی -شلمچه(بصره   یا صاحب الزمان   8کربالي 

  20/1/1366  )باباهادي -قصرشیرین(کرمانشاه   -  9کربالي 

  25/1/1366  ) ماووت(سلیمانیه   یا صاحب الزمان ادرکنی   10کربالي 

  31/3/1366  )ماووت(سلیمانیه   یا امام جعفر صادق  4نصر 

  14/5/1366  ) قلعه دیزه دوپازا(سلیمانیه   یا فاطمه الزهرا   7نصر 

  ...ّیا محمد بن عبدا  8نصر 
ارتفاعات گرده  - ماووت(سلیمانیه

  ) رش
29/8/1366  

  25/10/1366  )ماووت(سلیمانیه   )س(یا زهرا   2بیت المقدس 

  23/12/1366  )ارتفاعات گوجار - ماووت(سلیمانیه  یا موسی بن جعفر  3بیت المقدس 

  24/12/1366  ) حلبچه(سلیمانیه   ...ّیا رسول ا  10والفجر 

  4/1/1367  ) دربند یخان حلبچه (سلیمانیه   ...ّیا اباعبدا  4بیت المقدس 

  26/1/1367  ) شیخ محمد - ماووت(سلیمانیه  یا امیر المومنین  6بیت المقدس 

  22/3/1367  ) شلمچه(خوزستان   الحسین ...ّ یا عبدا  7بیت المقدس 
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  عملیات تاریخ  عملیات محل  عملیات رمز  عملیات نام

  1/5/1367  ) غرب کارون(خورستان   ...ّفناي فی ا  لبیک یا خمینی 

  3/5/1367  ) چارزبر(کرمانشاه   یا صاحب الزمان ادرکنی   مرصاد 
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  جهان کشورهاي هايدانستنی

  لپو واحد  رسمی زبان  پایتخت  کشور

  گوپک 100=منات جدید آذربایجان  آذربایجانیترکی   باکو   اذربایجان 

  سنتاو 100= انتین ژپزو آر  اسپانیایی  بوئنوس آیرس  آرژانتین 

  کیندراکا100= لک   آلبانیایی توسک   تیرانا  آلبانی

  سنت  100= یورو   آلمانی  برلین  آلمان

  سنت  100= دالر کارائیب شرقی   انگلیسی  سنت جونز  آنتیگوآ و باربودا

  سنت  100= یورو   کاتاالنی  آندوراالوال  آندورا

  الوائی 100= کوانزاي جدید   پرتغالی  لوآندا  آنگوال

  سنت 100= یورو   آلمانی   وین  اتریش

  سنت  100= بیراتیوپی   امهري  آدیس بابا  اتیوپی

  فلس 1000= دیناراردن   عربی   عمان  اردن 

  لوما  100= درام   ارمنی   ایروان   ارمنستان 

  سنت  100= ناکفا   تیگرینیا  اسمره   اریتره 

  تیجن 100= سوم ازبکستان   ازبکی   تاشکند  ازبکستان

  سنت 100= یورو   اسپانیایی  مادرید  اسپانیا

  سنت  100= دالر استرالیا  انگلیسی  کانبرا  استرالیا

  سنتی 100= کرون استونی   استونیایی  تالین  استونی

  سنت 100 =یورو   اسلوواکیایی  براتیسالو  اسلوواکی

  سنت 100= یورو   اسلوونیایی  لبوبلیانا  اسلوونی

  )چوانه(پرتوریا   افریقاي جنوبی 
ــی  -انگلیســــــ

  ندبله -آفریکانس
  سنت  100= راند 

  بانگی   آفریقاي مرکزي
ــی  -انگلیســ

  سانگو
  سانتیم 100= فرانک سی اف آ 

  پول  100= افغانی   فارسی دري  پشتو   کابل  افغانستان 
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  لپو واحد  رسمی زبان  پایتخت  کشور

  سنت  100 دالر امریکا   اسپانیایی  کیتو  اکوادور 

  سانتیم  100= دینار الجزایر   عربی   الجزیره   الجزایر 

  سنت  100= دالر آمریکا   اسپانیایی  سان سالوادور   السالوادور

  فلس 100= درهم امارات  عربی   ابوظبی   امارات متحده عربی

  سن  100= روپیه اندونزي   اندونزیایی -باهاسا  جاکارتا  اندونزي

  پنی  100= پوند استرلینگ   انگلیسی  لندن   انگلستان 

  سنتسیمو 100= پزي اوروگوئه   اسپانیایی  مونته ویدئو   اروگوئه 

  کوپک  100= هریونیا  اوکراینی  کیف   اوکراین 

  سنت  100= شیلینگ اوگاندا   انگلیسی سواحلی   کامپاال  اوگاندا

  سنت 100= دالر آمریکا   انگلیسی  واشنگتن   امریکاایاالت متحده 

  سنت  100= یورو   ایتالیایی  رم   ایتالیا

  ریال   فارسی  تهران   ایران 

  سنت 100= یورو   انگلیسی ایرلندي   دوبلین   ایرلند 

  آورار  100= کرون ایسلند   ایسلندي  ریکیاویک   ایسلند 

  سنت  100= دالر باربادوس  انگلیسی  بریج تاون   باربادوس

  سنت  100= دالر باهاما  انگلیسی  ناسائو  باهاما 

  فلس 1000= دینار بحرین   عربی   منامه   بحرین 

  سنتاوو 100= رئال   پرتغالی   برازیلیا  برزیل 

  سنت  100= دالر برونئی   ماالیایی  بندر سري بگاوان   برونئی

  بروکسل   بلژیک 
 -فرانسوي  -

  آلمانی
  سنت  100= یورو 

  استونیکی 100= لف جدید   بلغاري  صوفیا  بلغارستان 

  سنت  100= دالر بلیز   انگلیسی  بلموپان   بلیز
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  لپو واحد  رسمی زبان  پایتخت  کشور

  پایسا 100= تاکا   بنگالی  داکا  بنگالدش

  سانتیم  100= فرانک سی اف آ  فرانسوي   پرتونوو  بنین

  چتروم  100= نگولتروم   ) تبتی(دزونگخا  تیمپو   بوتان 

  تبه  100= پوال   انگلیسی  گابرون   بوتسوانا

  سانتیم 100= فرانک سی اف آ  فرانسوي   واگادوگو  بورکینافاسو 

  سانتیم 100= فرانک بروندي  فرانسوي کی روندي   بوجومبورا   بوروندي 

  سارایوو  بوسنی و هرزگوین 

  بوسنیایی

  )با خط التین(کروآتی

  )با خط سیریل(صربی 

= هرزگوئین مارکاي بوسنی و 

  فنینگ100

  سنتاوو 100= بولیویائو  آیمارا -کوچوا-اسپانیایی  الپاز  بولیوي

  توئا 100= کینا   انگلیسی  پورت مورسبی   پاپوآگینه نو 

  سانتیمو 100= گوارانی   گوارانی-انگلیسی  آسونسیون   پاراگوئه 

  پایسا  100= روپیه پاکستان   اردو  اسالم اباد   پاکستان 

  سنت  100= دالر آمریکا   انگلیسی -پاالئویی  کورور  پاالئو

  سنت  100= بالبوآ  اسپانیایی  پاناما  پاناما

  سنت  100= یورو   پرتغالی  لیسبون   پرتغال 

  سانتیمو 100= سول جدید   آیمارا -کوچوا-اسپانیایی  لیما   پرو 

  سامانی  تاجیکی  دوشنبه   تاجیکستان 

  سنت  100= شیلینگ تانزانیا   انگلیسی سواحلی   دارالسالم   تانزانیا

  ساتانگ  100= بات   ) تایلندي(تایی  بانکوك   تایلند

  دالر جدید تایوان  چینی ماندارین  تایپه   تایوان 

  تنگه  100= منات ترکمنستان   ترکمنی  عشق آباد   ترکمنستان 

  قروش  100= لیره ترکیه   ترکی   آنکارا   ترکیه 
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  لپو واحد  رسمی زبان  پایتخت  کشور

  سنت  100= دالر ترینیداد و توباگو  انگلیسی  آواسپاینپرت   ترینیداد و توباگو

  سانتیم 100= فرانک سی اف آ  فرانسوي  لومه   توگو

  میلیم 100= دینار تونس  عربی   تونس  تونس

  سینتی 100= پاآنگا  انگلیسی- تونگایی  نوکوآلوفا  تونگا 

  سنت  100=دالر استرالیا= دالر تووالو  انگلیسی -توواویی  وایاکو  تووالو

  سنت  100= دالر آمریکا   پرتغالی تتوم   دیلی  تیمور شرقی

  سنت  100= دالر جاماییکا   انگلیسی  کینگستون   جاماییکا

  سنت  100= فرانک جیبوتی  فرانسوي-عربی  جیبوتی  جیبوتی

  سانتیم  100= فرانک سی اف آ  عربی-فرانسوي  ان جامنا  چاد

  هالر  100= کرون چک   چکی  پراگ   چک

  فن  100=چیائو 10=رنمینبی یوآن   چینی ماندارین  پکن   چین 

  اور  100= کرون دانمارك   دانمارکی  کپنهاگ  دانمارك 

  سنت  100= دالر کارائیب شرقی  انگلیسی  روسو   دومینیکا

  سنتاوو 100= پزو دومینیکن  اسپانیایی  سانتودومینگو  دومینیکن

  سانتیم  100= فرانک روآندا  کینیاروآندا-فرانوسی  کیگالی  روآندا

  کوپک  100= روبل   روسی   مسکو   روسیه 

  کوپک  100= روبل جدید   روسی- بیالروسی  مینسک  )بالروس(روسیه سفید

  بانی  100= لئو جدید   رومانیایی  بوخارست   رومانی 

  انگوه  100= کواچا   انگلیسی  لوزاکا  زامبیا

  سنت  100= دالر زالندنو  مائوري- انگلیسی  ولینگتون   زالند نو 

  سنت  100= دالر زیمباوه   انگلیسی  هراره   زیمبابوه 

  سن  100= ین   زاپنی  توکیو   ژاپن 
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  لپو واحد  رسمی زبان  پایتخت  کشور

  سنتیمو 100= دوبرا  پرتغالی  سائوتومه   سائوتومه و پرنسیپ

  سانتیم  100= فرانک سی اف آ   فرانسوي  یاموسوکرو  ساحل عاج 

  سنه  100= تاال   انگلیسی- ساموآیی  آپیا  ساموآ

  سنت  100= یورو   ایتالیایی  سان مارینو   سان مارینو

  سنت  100= روپیه سریالنکا  تامیلی-سینهالی  کلمبو  سري النکا

  سنت  100= دالر جزایر سلیمان   انگلیسی  هونیارا  سلیمان ، الجزایر 

  سنت  100= دالر کارئیب شرقی  انگلیسی  باستر   سنت کیتس و نویس

  سنت 100= دالر کارئیب شرقی  انگلیسی  کاتریس  سنت لوسیا

  سنت 100= دالر کارئیب شرقی  انگلیسی  کینگز تاون   سنت وینسنت و گرنادین

  سنگاپور   سنگاپور
ــی ــاالیی -چین ــل-م -تامی

  انگلیسی
  سنت  100= دالر سنگاپور 

  سانتیم  100= فرانک سی اف آ  فرانسوي  داکار  سنگال

  اوره  100= کرون سوئد   سوئدي  استکهلم   سوئد

  سنت  100= لیالنگنی  سوازي- انگلیسی  امبابان   سوازیلند

  )راین(سانتیم 100= فرانک سوئیس   ایتالیایی-فرانسوي- آلمانی  برن   سوئیس

  دینار سودان   عربی  ) خارطوم(خرطوم  سودان 

  سنت  100= دالر سورینام   هلندي  پاراماریبو  سورینام 

  پیاستر  100= پند سوریه   عربی  دمشق  سوریه 

  سنت  100= شیلینگ سومالی  سومالیایی-عربی  موگادیشو  سومالی 

  سنت  100= لئون   انگلیسی  فري تاون   سیرالئون

  سنت  100= روپیه سیشل   کربول-فرانسوي- انگلیسی  ویکتوریا  سیشل

  سنتاوو 100= پزو شیلی   اسپانیایی  سانتیاگو   شیلی

  ؟  حسائیه-عربی  العیون   صحرا
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  صربی  بلگراد   صربستان 
= دینار جدید صربستان و مونته نگرو

  پارا  100

  فلس  100= دینار عراق   کردي -عربی  بغداد   عراق

  هالله 100= ریال سعودي   عربی   ریاض   عربستان سعودي

  بیضا 1000= ریال عمان   عربی   مسقط  عمان 

  پسوا  100= سدي   انگلیسی  اکرا  غنا

  سنت  100= یورو   فرانسوي  پاریس   فرانسه 

  ؟  عربی   قدس   فلسطین 

  سنت  100=یورو   سوئدي -فالندي  هلسینکی  فنالند 

  سنت  100= دالر فیجی   فیجیایی-هلندي- انگلیسی  سووا  فیجی

  سنتاوو 100= پزوفیلیپین   فیلیپینو  مانیل  فیلیپین

  سنت  100= یورو   ترکی-یونانی  نیکوزیا  قبرس

  تین  100= سوم قرقیزستان   روسی- قرقیزي  بیشکک  قرقیزستان 

  تی  100= تنگه   قزاقی  آستانه  قزاقستان 

  درهم  100= ریال قطر   عربی  دوحه  قطر

  سن  100= ریل   خمري  پنوم پن  کامبوج 

  سانتیم  100= فرانک سی اف آ   انگلیسی-فرانسوي  یائونده   کامرون 

  سنت  100= دالر کانادا   فرانسوي- انگلیسی  اتاوا  کانادا

  لیپا  100= کونا   کروواتی   زاگرب  کرووآسی

  چون  100= وون کره شمالی   کره اي  سئول   کره جنوبی

  چون  100= وون کره شمالی   کره اي   پیونگ یانگ   کره شمالی 

  سنتیمو  100= کولون   اسپانیایی  سان خوزه   کاستاریکا

  سنتاوو 100= کلمبیا پزو   اسپانیایی  بوگوتا  کلمبیا 
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  لپو واحد  رسمی زبان  پایتخت  کشور

  سانتیم 100= فرانک سی اف آ   فرانسوي  برازاویل   ) کنگوبرازاویل(کنگو

  فرانک کنگو  فرانسوي  کینشاسا  ) زئیز(کنگو کینشاسا 

  سنت  100= شیلینگ کنیا   سواحلی- انگلیسی  نایروبی   کنیا

  سنتاوو 100= پزو کوبا   اسپانیایی  هاوانا  کوبا

  سنت  100= یورو   صربی-آلبانیایی  پریشتینا  کوزوو

  سانتیم  100= فرانک کومور  فرانسوي- عربی-کوموري  مورونی  کومور

  فلس  1000= دینار کویت   عربی  کویت  کویت 

  سنتاوو 100= اسکودوکیپ ورد  پرتغالی  پرایا  کیپ ورد

  سنت  100= دالر استرالیا  انگلیسی-کیریباتیایی  بایریکی  )کریباس(کیریباتی

  سانتیم 100= فرانک سی اف آ   فرانسوي  لیبرویل  گابون

  بوتوت 100= داالسی   انگلیسی  بانجول  گامبیا

  تتري 100= الري  گرجی  تفلیس  گرجستان 

  سنت  100= دالر کارائیب شرقی  انگلیسی  سنت جورجز  گرنادا

  سنتاوو 100= کتسال  اسپانیایی  گواتماال  گواتماال

  سنت  100= دالر گویان   انگلیسی  جورج تاون  گویان 

  کائوري  100= فرانک گینه   فرانسوي  کوناکري  گینه

  سانتیم 100= فرانک سی اف آ   اسپانیایی  ماالبو  گینه استوایی

  سانتیم 100= فرانک سی اف آ   پرتغالی  بیسائو  گینه بیسائو

  آت  100= کیپ   الئوسی  وین تیان  الئوس

  سانتیم  100= النس   التویایی  ریگا  )لتونی(التویا

  پیاستر  100= لیره لبنان   عربی  بیروت   لبنان

  لیسنته  100= لوتی   انگلیسی-سوتو  ماسرو  لسوتو
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  سنت  100= یورو   فرانسوي  لوکزامبورگ  لوکزامبورگ

  گروشی  100= زلوتی   لهستانی  ورشو  لهستان 

  سنت  100= دالر لیبریا  انگلیسی  مونروویا  لیبریا

  درهم  1000= دالر لیبی   عربی  طرابلس  لیبی

  سنتاي  100= لیتاس   لیتوانیایی  ویلنیوس  لیتوانی

  راپ 100= فرانک سوئیس   آلمانی  فادوتس  لیختن اشتاین

  ایرایمبیالنجی 5= آریاري  فرانسوي -ماالگاسی  آنتاناناریوو  ماداگاسکار

  مارشال جزایر
- اولیگا-داالپ(ماجورو

  )داریت

-کاجین(مارشالی

  انگلیسی)ماجول
  سنت  100= دالر آمریکا

  تامباال 100= کواچا  چیچوا- انگلیسی  لیلونگوه  ماالوي

  سنت  100= یورو   انگلیسی-مالتی  والتا  مالت 

  الري 100= روفیا   دیوهی  ماله  مالدیو 

  سنت  100= رینگیت   ماالیی  کوآاللومپور  مالزیا

  سانتیم  100= فرانک سی اف آ  فرانسوي  باماکو  مالی 

  فیلر  100= فورینت   مجاري  بوداپست   مجارستان 

  پیاستر  100= لیره مصر  عربی  قاهره   مصر 

  سانتیم  100= درهم مغرب   عربی  رباط  )مراکش(مغرب 

  مونگو 100)= طغرل(توگریگ   مغولی خلخی  اوالن باتور  مغولستان 

  دنی 100= دنار  مقدونی  اسکوپیه  مقدونیه 

  سنتاوو 100= پزومکزیک   اسپانیایی  مکزیکوسیتی  مکزیک 

  خمس 5= وگیه   عربی  نواکشوت  موریتانی

  سنت  100= روپیه موریس  انگلیسی  پورت لویی  موریس

  سنتاوو 100= متیکال جدید   پرتغالی  ماپوتو  موزامبیک 
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  بانی  100= لئوي مولداوي   رومانیایی  کیشی نف  مولداوي

  سنت  100= یورو   فرانسوي  موناکو  موناکو

  سنت  100 یورو   صربی لیکاویایی  پودگوریتسا  مونته نگرو 

  پیا  100= کیات   برمه اي   ) یانگون(رانگون  )برمه(میانمار 

  سنت  100= دالر امریکا   انگلیسی  کولونیا  میکرونزي

  سنت  100= دالر استرالیا  نائورویی- انگلیسی  یارن  نائورو

  سنت  100= دالر نامیبیا  انگلیسی  ویندهوك  نامیبیا

  پایسا 100= روپیه نپال   نپالی  کاتماندو  نپال 

  اوره  100= کرون نروژ  نروژي  اسلو  نروژ

  سانتیم  100= فرانک سی اف آ  فرانسوي  نیامی  نیجر 

  کوبو 100= نایرا  انگلیسی  آبوجا  نیجریه 

  سنتاوو 100= کوردوبااورو  اسپانیایی  ماناگوآ  نیکاراگوآ

  واتیکان  واتیکان 
زبان رسمی (التین-ایتالیایی

  )کلیسا
  سنت  100= یورو 

  واتو   بیسالما-فرانسوي- انگلیسی  بندر ویال  وانوآتو

  سانتیمو 100= بولیوار   اسپانیایی  کاراکاس  ونزوئال

  هائو 100= دونگ   ویتنامی  هانوي  ویتنام 

  سانتیم  100= گورد   فرانسوي  پورتوپرنس  هائی تی

  سنت  100= یورو   هلندي  آمستردام  هلند 

  پایسه  100= روپیه هند   هندي  دهلی نو  هند 

  سنتاوو 100= لمپیرا   اسپانیایی  تگوسیگالپا  هندوراس 

  فلس  100= ریال یمن   عربی  صنعا  یمن 

  سنت  100= یورو   یونانی جدید   آتن   یونان 
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  وابسته هايسازمان و ملل سازمان

 فعالیت ملل جامعه نام با ابتدا آمریکا وقت جمهور رئیس پیشنهاد به دوم جهانی جنگ از بعد متحد، ملل سازمان

  .هستند ملل سازمان عضو کشور 191 جهان، در کشور 193 میان از حاضر حال در. کرد آغاز را خود

  )مقر( مکان  هدف  تاسیس  هاسازمان

  سازمان ملل متحد

(UN) 
1946  

هماهنگی امور متقابل و برقراري اتحاد میان کشورهاي 

  جهان 
  )نیویورك(امریکا

  یونسکو

(UNESCO) 
1946  

محور علمی، اموزشی و  3فعالیت در سطح جهانی در 

  فرهنگی
  )پاریس(فرانسه

  یونیسف 

(UNICEF) 
  )نیویورك(امریکا  ارتقاي وضعیت سالمتی و رفاه کودکان جهان   1946

  سازمان بهداشت جهانی 

(WHO) 
  )نیویورك(امریکا  دستیابی تمام مردم به عالی ترین سطح بهداشت  1946

  سازمان بین المللی کار

(ILO)   
1919  

بهبود وضعیت نیروي کار، ارتقاي شرایط استخدامیو 

هاي اجتماعی و ارتقاي استاندارد زندگی در  پیشرفت

  سراسر جهان

  )ژنو(سوئیس

اتحادیه بین المللی 

  مخابرات 

(ITU) 

  )ژنو(سوئیس  ------------------   1865

  برنامه جهانی غذا 

(WFP) 
  )رم(ایتالیا   رسیدگی به امور خواربار و کشاورزي در سطح جهان   1961

سازمان جهانی غذا و 

  خواربار و کشاورزي 

(FAO) 

1945  
هاي زندگی و در دسترس قرار دادن  ارتقاي استاندارد

  فرآوردههاي غذایی
  )رم(ایتالیا 

صندوق بین المللی 

  توسعه کشاورزي

(IFAD) 

  )رم(ایتالیا   رسیدگی به امور خواربار و کشاورزي در سطح جهان   1977

کمیساریاي عالی 

  پناهندگان سازمان ملل 

(UNHCR) 

  )ژنو(سوئیس  رسیدگی به امور پناهندگان و مهاجران در سطح جهان   --- 

المللی سازمان بین 

هواپیمایی کشوري 

  )ایکائو(

(ICAO) 

1947  
هماهنگ سازي استاندارهاي پروازي و مدیریت خطوط 

  هوایی در سطح جهان 
  )مونترال(کانادا 

سازمان حمایت از 

  ) معنوي(مالکیت فکري

(WIPO) 

1967  
هاي  پشتیبانی از حق اختراع، اکتشاف، ثبت فن آوري

  جدید و حق نگارش تالیف 
  )ژنو(سوئیس

برنامه جهانی کنترل 

  مواد مخدر

(UNDCP) 

  )وین(اتریش   -----------------------   1957
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  )مقر( مکان  هدف  تاسیس  هاسازمان

آژانس بین المللی انرژي 

  اتمی 

(IAEA) 

1957  

تا (نظارت بر استفاده صلح آمیز از انرژي هسته اي 

کشور از جمله ایران به عضویت این آژانس  135کنون 

  .)در آمده اند

  )وین(اتریش 

  صندوق بین المللی پول 

(IMF) 
1945  

به هر کشوري که داراي مشکل پولی باشد، وام می 

  )عضو دارد 184(دهد 

  )واشتنگتن(امریکا 

  

  

بانک بین (بانک جهانی 

  )المللی ترمیم و توسعه 

(IBRD) 

1946  

پس از جنگ جهانی دوم طرح مارشال توسط امریکا 

امروزه . هاي اروپایی تشکیل شد براي کمک به کشور

هاي  هاي در حال توسعه وام ماموریت  دارد براي کشور

  . بلند مدت با بهره ي کم فراهم کند 

  )واشتنگتن(امریکا 

کنفرانس تجارت و 

  توسعه ملل متحد

(UNCTAD) 

1964  
هاي تجاري  اط متقابل بین مقولهارتب(توسعه ملل جهان

  و توسعه 
  )ژنو(سوئیس

برنامه توسعه سازمان 

  ملل

(UNDP) 

  )نیویورك(امریکا  ) در ابعاد گوناگون توسعه( توسعه ملل جهان   --- 

سازمان توسعه صنعتی 

  ) یونیدرو(ملل متحد 

(UNIDO) 

  )وین(اتریش   ) در حوزه صنعت(توسعه ملل جهان   1967

 صندوق جمعیت ملل

  متحد
1967  

هاي در حال توسعه و توسعه یافته در  کمک به کشور

  ها  حل مشکالت جمعیتی آن
  )نیویورك(امریکا

برنامه محیط زیست 

  سازمان ملل 

(UNFPA) 

1973  
هاي جهانی پیرامون مسائل زیست  ارتقاي همکاري

  محیطی 
  ) نایروبی(کنیا 

دیوان بین المللی عدالت 

  )دیوان الهه(

(ICJ) 

1946  
قاضی  15اصلی ترین ارگان قضایی سازمان ملل که از 

  . تشکیل گردیده است 
  )الهه(هلند 

  سازمان تجارت جهانی

(WTO) 
1995  

هماهنگ سازي فضاي بین المللی تجارت و مبارزه با 

هاي بازرگانی به این منظور که کشورها بتوانند به  تعرفه

ن طور عادالنه براي صادرات و واردات به بازارهاي بی

این سازمان . المللی، از سهم یکسانی برخوردار باشند

  . هم کاال و هم خدمات را تحت پوشش قرار می دهد

  )ژنو(سوئیس
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  ايمنطقه هايسازمان

  اعضا  هدف  تاسیس  هاسازمان

هاي  سازمان همکاري

  )اکو(اقتصادي 

(ECO) 

1985  

هاي منطقه اي در  ارتقاي همکاري

زمینه تجارت، ارتباطات ، جهانگردي، 

حمل ونقل، توسعه اقتصادي و امور 

  فرهنگی 

  ) کشور 11(

ایران،ترکیه،پاکستان، 

افغانستان،آذربایجان، قزاقستان، 

قرقیزستان،ترکمنستان،ازبکستان، 

  .تاجیکستان

سازمان کنفرانس 

  اسالمی 
1969  

ارتقاي اقتدار اسالمی در ابعاد سیاسی و 

فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي میان 

  هاي عضو  کشور

مقر سازمان ). کشور از جمله ایران 56(

  . می باشد) جده(در عربستان 

کشور در  D-8)8گروه 

  ) حال توسعه

به  1998

  پیشنهاد ترکیه 
  هاي تجاري و اقتصادي توسعه همکاري

  ) کشور 8(

ایران،ترکیه، بنگالدش، مصر، 

  اندونزي،مالزي، نیجریه و پاکستان

  1945  اتحادیه عرب
هاي سیاسی، اقتصادي،  ارتقاي همکاري

  اجتماعی، و نظامی میان اعراب
  )کشور عربی 22( 

هاي  شوراي همکاري

  خلیج

(GCC)   

1945  
هاي منطقه اي در امر  ارتقاي همکاري

  سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و نظامی

  ) کشور حاشیه خلیج فارس 6(

عربستان سعودي، امارات، کویت، قطر، 

  .عمان، بحرین

  1973  بانک توسعه اسالمی 
هاي اقتصادي  فراهم کردن کمک

  اسالمی براي توسعه اجتماعی
  ایران نیز عضو است) کشور 56(

کشورهاي مستقل 

  مشترك المنافع 

(CIS) 

1991 

همزمان با 

فروپاشی 

  شوروي سابق

سازي روابط متقابل و فراهم هماهنگ 

کردن مکانیسم مناسب انحالل شوروي 

  سابق

  ) کشور 12(

آذربایجان، ارمنستان، اوکراین، 

ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، 

، )روسیه سفید(روسیه، بالروس

گرجستان، ترکمنستان، تاجیکستان و 

  مولداوي

هاي عربی  سازمان کشور

  )ااپک(صادر کننده نفت 

(OAPEC)   

1968  
هاي نفتی  هماهنگ سازي سیاست

  هاي عضو  کشور

  ) کشور 11(

عربستان، عراقریال کویت، قطر، امارات، 

بحرین، سوریه، الجزایر، مصر، لیبی و 

  تونس

هاي صادر کننده  سازمان

  )اوپک(نفت 

(OPEC) 

 ----  

هماهنگ سازي سیاست هی نفتی 

مقر دائمی اوپک در . (هاي عضو کشور

  ).است)وین(اتریش 

  ) کشور 12(

ایران، عرلق، عربستان، قطر، کویت، 

امارات، الجزایر، لیبی، نیجریه، اندونزي، 

  آنگوال و ونزوئال

هاي  سازمان همکاري

اقتصادي آسیا پاسیفیک 

  )اپک(

(APEC) 

1989  
ارتقاي تجارت و سرمایه گذاري در 

  حوزه اقیانوس آرام 

  ) کشور 21(

آمریکا، کانادا، روسیه، : از جمله 

رالیا، چین، ژاپن، هنگ کنک و کره است

  جنوبی
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  اعضا  هدف  تاسیس  هاسازمان

هاي جنوب  انجمن کشور

  )آ سه آن(شرق آسیا 

(ASEAN)   

1967  

هاي اقتصادي،  تشویق همکاري

اجتماعی و فرهنگی منطقه اي بین 

کشورهاي غیر کمونیست جنوب شرق 

  .آسیا

  ) کشور 10(

اندونزي، مالزي، سنگاپور، ویتنام، 

تایلند، فیلیپین، کامبوج، الئوس، برمه و 

  بروئنی 

انجمن همکاریهاي 

منطقه اي جنوب آسیا 

  )پیمان سارك(

(SAARC) 
  

1985  
هاي اقتصادي،  ارتقاي همکاري

  اجتماعی و فرهنگی کشورهاي عضو

  ) کشور 7(

هند، پاکستان، نپال، بنگالدش، سري 

  النکا، مالدیو و بوتان 

پیمان آتالنتیک شمالی 

  ) پیمان ناتو(

(NATO) 

1949  

هاي نظامی و ارتقاي وضعیت  همکاري

مقر ناتو در . (هاي عضو دفاعی کشور

  .)است)بروکسل(بلژیک 

  ) کشور 26(

امریکا، انگلیس، آلمان، ایتالیا، فرانسه، 

بلژیک، دانمارك، مجارستان، هلند، 

لهستان، پرتغال، اسپانیا، یونان، ترکیه، 

نروژ، ایسلند، لوکزامبورگ، استونی، 

لتونی، رومانی، بلغارستان، اسلواکی، 

  اسلوونی، کانادا، لیتوانی و چک 

  1985  (G-5)5گروه 
ادي هاي اقتص هماهنگ سازي سیاست

  . قدرت برتر غیر کمونیست جهان  5

  )کشور 5(

  امریکا،انگلیس،آلمان، فرانسه و ژاپن

  ----   (G-7)7گروه 
هاي اقتصادي  هماهنگ سازي سیاست

  هاي عضو  کشور

  ) کشور 7(

امریکا،انگلیس،آلمان، فرانسه و ژاپن، 

  ایتالیا و کانادا

  1975  (G-8)8گروه 
هاي اقتصادي  هماهنگ سازي سیاست

  هاي غیر عضو کشور

  ) کشور 8(

امریکا،انگلیس، آلمان، فرانسه و ژاپن، 

  ایتالیا،  کانادا و روسیه 

  1923  اینترپول 
ارتقاي همکار یهاي بین المللی در 

  هاي پلیسی  زمینه
  ) کشور 181(

موافقتنامه تجارت آزاد 

  ) نفتا(آمریکاي شمالی 

(NAFTA) 

1992  
حذف تعرفه در تجارت متقابل 

  هاي عضو  کشور
  آمریکا، کانادا، مکزیک ) کشور 3(

  اتحادیه اروپا 

(EU) 
1993  

هاي کالن بین  هماهنگ سازي سیاست

هاي اقتصادي  هاي عضو در زمینه کشور

  ، دفاعی و حقوقی)بازار مشترك(

  ) کشور 27(

انگلیس، آلمان، فرانسه، اسپانیا،اتریش، 

دانمارك، سوئد، بلژیک ، ایرلند، هلند، 

فالند، پرتغال، یونان، بلغارستان، 

مجارستان، استونی،لوکزامبورگ، 

لیتوانی، رومانی، اسلوونی، اسلواکی، 

لتونی، لهستان، قبرس، جمهوري چک، 

  ایتالیا و مالت
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  اعضا  هدف  تاسیس  هاسازمان

سازمان استاندارد سازي 

  ) ایزو(بین المللی 
  ارتقاي توسعه استاندارهاي بین المللی   1947

  ) کشور 128(

  ایران نیز عضو است
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  ایزو استانداردهاي

  استاندارد محور  سري

  9000سري 

9000  
هاي  مجموعه نگرش ها،تعاریف و راهنماي انتخاب هر یک از مدل

  ایزو 
به طور کلی هدف این 

سري مدیریت کیفیت 

  ارزیابی توان سازمان در جذب مشتري و جلب رضایت وي   9001  است  (TQM)جامع 

  هاي کیفی  ارزیابی طرح  10000سري 

  محیط زیست و سیاست زیست محیطی  14000سري 

  کیفیت در صنعت خودرو   16000سري 

  ایمنی محیط کار   18000سري 

  

  

  سال روزهاي هايمناسبت

  رویداد یا مناسبت  تاریخ

  روز جمهوري اسالمی   فروردین  12

  ) سیزده به در( روز طبیعت  فروردین 13

  ) روز جهانی بهداشت(روز سالمتی   فروردین 18

  روز فناوري هسته اي   فروردین 20

  روز بزرگداشت عطار نیشابوري   فروردین 29

  روز ارتش جمهوري اسالمی و نیروي زمینی   اردیبهشت 11

  روز جهانی کارگر   اردیبهشت  12

  )به مناسبت شهادت آیت اهللا مطهري(روز معلم   اردیبهشت 15

  روز بزرگداشت شیخ صدوق  اردیبهشت 16

  روز اسناد ملی   اردیبهشت 18

  روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر   اردیبهشت 19

  روز بزرگداشت شیخ کلینی   

  روز بزرگداشت فردوسی  اردیبهشت  25

  روز ارتباطات و روابط عمومی   اردیبهشت 27

  روز جهانی موزه و میراث فرهنگی  -روز بزرگداشت حکیم عمر خیام  اردیبهشت  28
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  رویداد یا مناسبت  تاریخ

  روز بزرگداشت مالصدرا -روز بهره وري و بهینه سازي مصرف  خرداد  1

  ) به مناسبت آزاد سازي خرمشهر(روز مقاومت ،ایثار و پیروزي   خرداد  3

  روز جهانی محیط زیست   خرداد  15

  روز جهانی صنایع دستی   خرداد  20

  روز گل و گیاه   خرداد  25

  روز جهانی بیابان زدایی -روز جهاد کشاورزي  خرداد  27

  روز اصناف  –روز تبلیغ و اطالع رسانی   تیر  1

  روز جهانی مبارزه با مواد مخدر   تیر  5

  ) تن از یارانش  72به مناسبت شهادت دکتر بهشتی و (روز قوه قضاییه   تیر  7

  هاي شیمیایی سالحروز مبارزه با   تیر 8

  روز صنعت و معدن   تیر  10

  روز قلم   تیر  14

  روز مالیات   تیر  16

  روز عفاف و حجاب   تیر  21

  روز بهزیستی و تامین اجتماعی   تیر  25

  روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی –روز کارآفرینی  و آموزش فنی و حرفه اي   مرداد  6

  ) شیخ اشراق(روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردي   مرداد  8

  روز اهداي خون   مرداد  9

  روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی   مرداد  14

  روز خبرنگار   مرداد  17

  روز مقاومت اسالمی   مرداد  23

  روز بزرگداشت عالمه مجلسی  مرداد  30

  روز جهانی مساجد   مرداد  30

  ) روز بزرگداشت ابوعلی سینا(روز پزشک   شهریور  1

  آغاز هفته دولت  شهریور  2

  روز کارمند   شهریور  4
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  رویداد یا مناسبت  تاریخ

  ) روز بزرگداشت زکریاي رازي(روز داروسازي   شهریور  5

  روز آتش نشان   شهریور 7

  روز بزرگداشت مولوي   شهریور 8

  روز همبستگی و همدردي با کودکان  و نوجوانان فلسطینی   شهریور 9

  ) به مناسبت سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا(روز بانکداري اسالمی   شهریور 10

  روز صنعت و چاپ  شهریور 11

  روز به ورز   شهریور 12

  روز  بزرگداشت ابوریحان بیرونی  –روز تعاون   شهریور 13

  روز سینما   شهریور 21

  روز بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار  –روز شعر  و ادب فارسی   شهریور 27

  ها  روز گفت و گوي تمدن  شهریور 30

  آغاز هفته دفاع مقدس  شهریور 31

  روز جهانی جهانگردي   مهر  5

  روز جهانی ناشنوایان   مهر 8

  روز جهانی سالمندان   مهر 9

  روز دامپزشکی   مهر 14

  روز جهانی کودك   مهر 16

  روز کاهش اثرات و بالیاي طبیعی -روز اسکان معلوالن و سالمندان -حافظروز بزرگداشت   مهر 20

  روز جهانی استاندارد   مهر 22

  ) عصاي سفید(روز جهانی نابینایان  مهر 23

  روز پیوند اولیا و مربیان   مهر 24

  روز تربیت بدنی و ورزش   مهر 26

  روز صادرات   مهر 29

  روز آمار و برنامه ریزي   آبان 1

  روز بسیج دانش آموزي  -روز نوجوان  آبان 8

  روز مبارزه با استکبار جهانی  –روز دانش آموز   آبان 13
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  رویداد یا مناسبت  تاریخ

  روز فرهنگ عمومی  آبان 14

  روز ملی کیفیت   آبان 18

  روز بزرگداشت عالمه سید محمد حسین طباطبایی –روز کتاب و کتاب خوانی   آبان 24

  روز بسیج مستضعفان   آذر 5

  نیروي دریاییروز   آذر 7

  روز بزرگداشت شیخ مفید   آذر 9

  روز مجلس   آذر 10

  روز خانواده و تکریم بازنشستگان   آذر 11

  روز جهانی معلوالن  آذر 12

  روز بیمه   آذر 13

  روز دانشجو   آذر 16

  روز پژوهش   آذر 25

  روز تجلیل از اسرا و مفقودین  –روز حمل و نقل   آذر 26

  ) به مناسبت شهادت دکتر مفتح(روز وحدت حوزه و دانشگاه   آذر 27

  ) شب چله(شب یلدا  آذر 30

  میالد حضرت مسیح   دي  3

  روز ملی ایمنی در برابر زلزله   دي  5

  آغاز دهه فجر   بهمن  12

  روز فناوري فضایی  بهمن  14

  روز نیروي هوایی  بهمن  19

  روز مهندس  –روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی   اسفند  5

  روز امور تربیتی و تربیت اسالمی   اسفند 8

  روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان   اسفند  9

  روز احسان و نیکوکاري   اسفند  14

  روز درخت کاري   اسفند  15

  روز بزرگداشت سید جمال الدین اسدآبادي   اسفند  18
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  رویداد یا مناسبت  تاریخ

  بزرگداشت شهدا روز  اسفند  22

  روز بزرگداشت پروین اعتصامی   اسفند  25

  روز ملی شدن صنعت نفت ایران   اسفند  29

  ))س(تولد حضرت فاطمه (روز زن   جمادي الثانی  20

  ))ع(میالد امام حسین(روز پاسدار   شعبان  3

  ))ع(میالد حضرت ابوالفضل (روز جانباز   شعبان  4

  ))ع(حضرت علی اکبر میالد (روز جوان   شعبان  11

  ))عج(میالد حضرت مهدي (روز جهانی مستضعفان  شعبان  15

  ))ع(میالد امام حسن مجتبی (روز اکرام   رمضان  15

  شب قدر   رمضان  18

  شب قدر  رمضان  20

  شب قدر  رمضان  22

  روز جهانی قدس   آخرین جمعه ماه رمضان

  عید فطر   شوال  1

  ))س(میالد حضرت معصومه(روز دختران   ذي القعده  1

  ))س(و حضرت فاطمه ) ع(سالروز ازدواج حضرت علی(روز ازدواج   ذي الحجه  1

  روز عرفه  –روز نیایش   ذي الحجه 9

  عید قربان  ذي الحجه  10

  عید غدیر خم   ذي الحجه  18

  تاسوعاي حسینی   محرم  9

  عاشوراي حسینی  محرم 10

  اربعین حسینی   صفر  20

  )ع(شهادت امام حسن مجتبی ) ص(رحلت پیامبر   صفر  28

  )ع(شهادت امام رضا   صفر  30

  به روایت اهل سنت، آغاز هفته وحدت ) ص(میالد پیامبر   ریبع االول  12

  به روایت شیعیان) ص(میالد پیامبر   ربیع االول  17
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  رویداد یا مناسبت  تاریخ

  ))ع(میالد حضرت علی (روز پدر   رجب  13

  )ص(مبعث حضرت رسول اکرم   رجب  27
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  :است کرده ثبت و شناخته رسمیت به »جهانی تمدن میراث« عنوان به یونسکو که ایران از هاییمکان

  مکان  توضیح  نام

  )آذربایجان غربی(تکاب  محوطه باستانی شامل آتشکده آذرگشسب در دوره ساسانی   تخت سلیمان 

  )فارس(مرودشت   سال قبل  2500ویرانههاي پایتخت  ایران در   تخت جمشید 

میدان نقش 

  جهان 
  مرکز شهر اصفهان   مجموعه بناهاي مذهبی دولتی عهد صفویه 

معبد 

  چغازنبیل 
  )شوش(هفت تپه   )م.ق 1265(ها  شهر سلطنتی ایالمی

  )زنجان(خدابنده   بلندترین گنبد جهان   گنبد سلطانیه 

  کرمانشاه  مجموعه اي مکتوب از دوران هخامنشیان   کتیبه بیستون 

  )کرمان(بم   بزرگترین بناي خشتی جهان   ارگ بم 

  ) فارس(مرودشت   ) موسس سلسله هخامنشی(مقبره کوروش   پاسارگاد 

  

  

  کشوري تقسیمات واحدهاي و عناصر جدول

  دهستان تعداد  شهر تعداد  بخش تعداد  شهرستان تعداد  استان مرکز  استان

  141  58  42  19  تبریز  آذربایجان شرقی

  113  38  40  17  ارومیه   آذربایجان غربی

  68  23  26  10  اردبیل   اردبیل 

  125  98  45  23  اصفهان  اصفهان

  40  21  20  8  ایالم   ایالم 

  44  31  23  9  بوشهر  بوشهر

  83  56  37  15  تهران  تهران 

  41  7  19  7  شهرکرد  چهارمحال بختیاري 

  49  23  19  8  بیرجند  خراسان جنوبی

  160  72  67  25  مشهد   خراسان رضوي

  42  18  17  7  بجنورد  خراسان شمالی 

  127  55  52  23  اهواز   خوزستان 

  46  18  16  7  زنجان   زنجان

  29  17  13  5  سمنان   سمنان 

  102  37  40  14  زاهدان  سیستان و بلوچستان
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  دهستان تعداد  شهر تعداد  بخش تعداد  شهرستان تعداد  استان مرکز  استان

  199  85  77  26  شیراز  فارس 

  46  25  19  5  قزوین   قزوین 

  9  6  5  1  قم  قم

  84  25  27  10  سنندج   کردستان

  144  62  48  20  کرمان   کرمان 

  85  29  30  14  کرمانشاه  کرمانشاه

  41  16  16  5  یاسوج   کهکیلویه و بویر احمد

  58  25  25  13  گرگان  گلستان

  109  51  43  16  رشت  گیالن

  84  23  7  10  خرم آباد   لرستان

  117  52  46  18  ساري  مازندران

  46  31  20  11  اراك  مرکزي

  84  31  36  13  بندرعباس  هرمزگان

  73  27  25  9  همدان  همدان 

  51  24  22  11  یزد  یزد

  

  

  :نمایندمی وظیفه انجام مجریه يقوه اجراي و اعمال جهت در حاضر حال در که هاییسازمان

  وابسته هايسازمان  هاخانهوزارت

  وزارت آموزش و پرورش 

بـه نـام وزارت علـوم     ق. ه 1372این وزارتخانه در سال 

ش بــه وزارت .ه 1317ســپس در ســال . تاسـیس شــد  

ش بـه وزارت  .ه 1340در سال . فرهنگ تغییر نام  داد 

فرهنگ و هنـر و وزارت آمـوزش و پـرورش و سـازمان     

امــور مربــوط بــه  1346اوقــاف تجزیــه شــد و از ســال 

آموزش عالی و تحقیقـات از وزارت آمـوزش و پـرورش    

ت خانه مسئولیت آموزش تا پایـان  این وزار. جدا گردید

  . دوره متوسطه را بر عهده دارد

 )شرکت دولتی(کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان  -

 سازمان نوسازي و تجهیز مدارس کشور -

 سازمان ملی پرورش استعدادهاي درخشان -

 سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی  -

 سازمان نهضت سوادآموزي جمهوري اسالمی ایران -

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  -

 پژوهشکده تربیت دبیر شهید رجایی -

 انجمن اولیا و مربیان جمهوري اسالمی ایران -

  سازمان آموزش و پرورش استثنایی -

  دانشکده روابط بین الملل  -  وزار امور خارجه 

  ----------------------   وزارت اطالعات 

  وزارت امور اقتصادي و دارایی

 هاي فنی و اقتصادي ایران  سازمان سرمایه گذاري و کمک -

 سازمان گسترش مالکیت واحدهاي تولیدي  -

 )شرکت دولتی (سازمان حسابرسی جمهوري اسالمی ایران  -

 سازمان امور مالیاتی  -

 سازمان جمع آوري فروش اموال تملیکی -

 هاي محاسب الکترونیکی  شرکت سهامی خدمات ماشین -
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  وابسته هايسازمان  هاخانهوزارت

 شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران  -

 ها  شرکت سهامی بیمه ایران و سایر بیمه -

 هاي خارجی ایران  شرکت سرمایه گذاري -

 پژوهشکده امور اقتصادي -

 دانشکده امور اقتصادي  -

 بانک مرکزي و سایر بانک ها -

  گمرك جمهوري اسالمی ایران   -

  وزارت صنایع و معادن 

توسـط ناصـرالدین    ق. ه 1299این وزارت خانه در سال 

هـاي متمـادي    در طول سال. شاه قاجار تاسیس گردید 

هاي  دچار تغییرات زیادي گردیده و بارها با وزارت خانه

. دیگر ادغام گردید و مجدداً جدا و مستقل شـده اسـت  

از وزارت اقتصاد جدا و با عنوان  1353تا اینکه در سال 

ل در سـا . وزارت صنایع و معادن شـروع بـه کـار نمـود    

به دو وزارت خانـه ي جداگانـه وزارت صـنایع و     1360

  .وزارت معادن فلزات تفکیک گردید

 سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران  -

 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی  -

 سازمان صنایع ملی ایران  -

 سازمان صنایع کوچک ایران  -

 شرکت ملی صنایع مس ایران  -

 شرکت ملی فوالد ایران  -

 دخانیات ایران  شرکت سهامی -

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  -

 بانک صنعت و معدن  -

  هاي صنعتی ایران  شرکت شهرك -

  وزارت فرهنگ  و ارشاد اسالمی 

 سازمان حج و زیارت  -

 سازمان چاپخانه و انتشارات  -

 سازمان اوقاف و امور خیریه  -

 سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران  -

 کاربردي فرهنگ و هنر -علمی موسسه آموزش عالی -

 موسسه پژوهشی فرهنگنامه هنر و ارتباطات -

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی -

  مرکز مدارك فرهنگی انقالب اسالمی  -

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 انیستیتو پاستور ایران  -

 سازمان انتقال خون ایران  -

 شرکت سهامی دارویی کشور  -

 شرکت سهامی تجهیزات پزشکی ایران  -

 صندوق رفاه دانشجویان  -

 جمعیت هالل احمر  -

دانشگاه علوم پزشکی و خـدمات بهداشـتی  و درمـانی سراسـر      -

  .کشور 
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  وزارت بازگانی 

 سازمان توسعه تجارت ایران  -

 سازمان مصرف تعاون شهر و روستا  -

 سازمان گسترش خدمات بازرگانی  -

 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان  -

 سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال و خدمات  -

 شرکت سهامی فرش ایران  -

 شرکت سهامی بازرگانی ذولتی ایران  -

 هاي بین المللی ایران شرکت سهامی نمایشگاه -

 شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران  -

 هاي حمل و نقل وابسته به وزارت بازرگانی  شرکت -

 صندوق ضمانت صادرات  -

 مرکز تهیه و توزیع کاال -

 مرکز تجارت الکترونیک ایران  -

  هاي بازرگانی  موسسه مطالعات و پژوهش -

  وزارت تعاون 

از ادغام سـازمان مرکـزي تعـاون     1370در شهریور ماه 

هـاي معـدنی، مراکـز     کشور، سـازمان مرکـزي تعـاونی   

ــاتر   ــی و ســایر دف گســترش خــدمات تولیــدي و عمران

ها و اداراتی که در رابطـه بـا بخـش تعـاونی در      سازمان

هــاي مختلــف فعالیــت مــی  هــا و ســازمان وزارت خانــه

  .نمودند، تشکیل گردید

 -----------------------  

  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

 ق. ه 1326امور مربـوط بـه پسـت و تلگـراف در سـال      

از طرفـی وزارت تلگـراف کـه در    . سازمان دهی گردیـد 

ش تشکیل شـده بـود، امـور مربـوط بـه      .ه 1273سال 

تلگراف را بر عهده داشـت کـه ایـن دو وزارت خانـه در     

ش در یکدیگر ادغام گردیـد و بـا عنـوان    .ه 1307سال 

در سـال  . وزارت پست و تلگراف کار خود را آغـاز کـرد  

مربـوط بـه تلفـن     هـاي  ش با افـزودن فعالیـت  .ه 1308

  .تبدیل به وزارت پست و تلگراف و تلفن شد

 شرکت مادر تخصصی مخابرات جمهوري اسالمی ایران  -

 شرکت مادر تخصصی پست جمهوري اسالمی ایران  -

 ها  هاي مخابرات استان شرکت -

 شرکت شرکت پست بانک  -

 )پیام(شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات  -

 رادیوییسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات  -

 سازمان فضایی ایران  -

 مرکز سنجش از دور ایران  -

 )پژوهشکده(مرکز تحقیقات مخابرات ایران  -

 کاربردي مخابرات _دانشکده علمی -
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  وزارت جهاد کشاورزي 

بــا ادغــام وزارت کشــاورزي و وزارت جهــاد ســازندگی، 

  .وزارت جهاد کشاورزي تشکیل گردید

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي -

 سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران -

 سازمان امور عشایر کشور -

 سازمان دامپزشکی کشور  -

 سازمان امور اراضی  -

 سازمان حفظ نباتات  -

شرکت سهامی امور خدمات و پشتیبانی امور روستاها و منـاطق   -

 عشایري

شرکت مادر تخصصی تولید محصوالت کشاورزي دامی و منـابع   -

 طبیعی 

 کشاورزيشرکت خدمات حمایتی  -

 شرکت هواپیمایی خدمات ویژه  -

 شرکت سهامی شیالت ایران  -

 شرکت سهامی صنایع شیر ایران  -

 شرکت پشتیبانی امور دام کشور  -

 ها و مراتع کشور  سازمان جنگل -

 شرکت توسعه و نیشکر و صنایع جانبی  -

 شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزي -

 شرکت خدمات مهندسی جهاد  -

 شرکت خدمات مهندسی آب و خاك کشور  -

 هاي اب و فاضالب روستایی شرکت -

 هاي کشت و صنعت نیشکر  شرکت -

 هاي کشاورزي و دامپروري  شرکت -

 موسسه سرم سازي رازي  -

 صندوق معذوریت و از کار افتادگی  -

  کاربردي  -موسسه اموزش عالی، علمی -

  هاي مسلح  وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو

 و واحدهاي تابعه ي آن ) شرکت دولتی(فاعسازمان صنایع د -

 سازمان تامین خدمات درمانی و پرسنل نیروهاي مسلح  -

 سیاسی وزارت دفاع نیروهاي مسلح –سازمان عقیدتی  -

 سازمان جغرافیایی و نیروهاي مسلح  -

 سازمان حفاظت و اطالعات  -

 )اتکا(شرکت تعاونی پرسنل نیروهاي مسلح  -

 شرکت مهندسی و ساختمان  -

  موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی  -
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  وزارت راه و ترابري 

با عنوان وزارت طـرق و   1310این وزارت خانه در سال 

در . شوراع از وزارت فواید عامه جدا و مسـتقل گردیـد   

بـه   1353به وزارت راه و باالخره در سـال   1316سال 

  . وزارت راه و ترابري تغییر نام داد

 ر سازمان هواشناسی کشو -

 سازمان هواپیمایی کشور  -

 سازمان بنادر و کشتیرانی  -

 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور  -

 شرکت سهامی راه آهن جمهوري اسالمی ایران  -

 شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك  -

 ها  شرکت سهامی تولیدي تجهیزات ایمنی راه -

 شرکت سهامی حمل و نقل بین المللی جمهوري اسالمی ایران  -

 شرکت هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران  -

 ) آسمان(شرکت خدمات هوایی کشور  -

 هاي کشور  شرکت فرودگاه -

  شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور  -

  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 

با عنوان وزارت فرهنگ و هنـر از وزارت   1340در سال 

وظایف مربـوط بـه    1346در سال . فرهنگ جدا گردید

آموزش عالی از وزارت آموزش و پرورش جدا شده و بـه  

سازمان جدیدي بـه نـام وزارت علـوم و آمـوزش عـالی      

بعــد از پیــروزي انقــالب اســالمی، دو . محــول گردیــد 

م و آمـوزش عـالی در   وزارت خانه فرهنگ و هنر و علـو 

یکدیگر ادغام و با عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عـالی  

  . وظایف خود را انجام می داد

 سازمان سنجش آموزش کشور  -

 )سمت(سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  -

 هاي علمی و صنعتی ایران  سازمان پژوهش -

 )غیر از علوم پزشکی(ها و موسسات آموزش عالی کشور دانشگاه -

 ژوهشگاه مواد و انرژي پ -

 هاي بنیادي  پژوهشگاه دانش -

 )پژوهشگه(موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی -

 موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله  -

 موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی  -

 پژوهشگاه علوم انسانی  -

 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی -

 ات و توسعه علوم و تکنولوزي مواد پلیمريمرکز تحقیق -

 مرکز مطالعات،تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژي -

 مرکز تحقیقات فیزیک نظري و ریاضیات  -

 مرکز تحقیقات علمی کشور  -

 مرکز اطالعات و مدارك علمی ایران  -

 پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  -

 پژوهشکده امام و انقالب اسالمی  -

 پژوهشکده حوزه و دانشگاه  -

 پژوهشکده هوا و فضا  -

 پژوهشکده صنایع رنگ  -

 شرکت سهامی انتشارات علمی و فرهنگی  -

 هاي رفاه دانشجویان  صندوق -

  بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی  -
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  وابسته هايسازمان  هاخانهوزارت

  وزارت کار و امور اجتماعی 

 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور  -

 هاي شغلی  صندوق حمایت از فرصت -

 و بهداشت کار  دانشکده حفاظت -

 موسسه کار و تامین اجتماعی  -

  مرکز آمار نیروي کار و تدوین فرهنگ ملی مشاغل  -

  وزارت کشور 

 سازمان حفاظت اطالعات نیروي انتظامی  -

 ها ي کشور  ها و دهیاري سازمان شهرداري -

 سازمان ثبت احوال کشور  -

 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران  -

 استانداردها  -

  کمیته نلی کاهش اثرات بالیاي طبیعی  -

  وزارت مسکن و شهرسازي 

 سازمان ملی زمین و مسکن  -

 ها و تاسیسات دولتی و عمومی سازمان مجري ساختمان -

 شرکت عمران بهسازي شهري  -

 شرکت کارخانجات خانه سازي ایران  -

 شرکت عمران مادر تخصصی شهرهاي جدید  -

 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  -

  مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي ومعماري ایران  -

  وزارت رفاه و تامین اجتماعی 

 سازمان تامین اجتماعی  -

 سازمان بهزیستی کشور  -

  سازمان بازنشستگی کشوري  -

  وزارت نفت 

  تاسیس گردید  1358این وزارتخانه در سال 

 هاي نفتی ایران  شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده -

 شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران  -

 شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران  -

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران  -

 شرکت ملی حفاري  -

 شرکت ملی نفت ایران  -

 شرکت ملی گاز ایران  -

 شرکت خدمات کامپیوتري ایران  -

 شرکت حمل و نقل هوایی ایران  -

 هاي ویژه نفتی  شرکت بازرگانی فراورده -

 شرکت مهندسی و توسعه نفت  -

 سازمان خدمات و پشتیبانی صنعت نفت  -

  سازمان خدمات هلی کوپتري -

 )توانیر(شرکت سهامی تولید و انتقال نیروي برق ایران  -  وزارت نیرو 
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  وابسته هايسازمان  هاخانهوزارت

تولید انـرژي بـرق بـه وسـیله ي      1341تا قبل از سال 

در سـال  . ها انجام می شـد  بخش خصوصی و شهرداري

سـازمان برنامـه   سازمان برق ایران زیر مجموعـه  1341

بنگاه مستقل آبیاري بـا   1342در سال . تاسیس گردید

سازمان برق ادغام و وزارت آب و برق تاسیس شد و در 

بـا تجدیـد نظـر در اهـداف آن تبـدیل بـه        1353سال 

  .وزارت نیرو گردید

 )مشانیر(شرکت سهامی خدمات مهندسی برق  -

 )سابیر(شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاري  -

 )ساتکاب(شرکت سهامی ساخت و تهیه کاالي برق ایران  -

 )مهاب(شرکت خدمات مهندسی آب  -

هاي آب و فاضالب در سطح کشور که بـه شـرکت    کلیه شرکت -

 .آب و فاضالب وابسته اند

 هاي برق منطقه اي کلیه شرکت -

  سازمان تحقیقات منابع آب  -
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  مستقل دولتی موسسات

  وابسته هايسازمان  موسسه

  سازمان مدیریت و برنامه ریزي 

این سازمان از ادغام سازمان امور اداري و اسـتخدامی کشـور و   

  . به وجود آمده است 1378سازمان برنامه و بودجه در سال 

 سازمان نقشه برداري کشور  -

 مرکز ملی بهره برداري کشور  -

 مرکز آمار ایران  -

  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي  -

  -----------------   سازمان حفاظت از محیط زیست 

  سازمان انرژي اتمی 

هدف از تشکیل این سازمان استفاده از اشعه و انرژي اتمـی در  

ــی و    ــاي اتم ــدمات و ایجــاد نیروگاهه ــاورزي، خ صــنایع، کش

کارخانه شیرین کننـدهی آب شـور و تولیـد مـواد مـورد نیـاز       

  . صنایع اتمی می باشد

 ----------------  

  سازمان تربیت بدنی جمهوري اسالمی ایران 
 اسالمی ایران کمیته ملی المپیک جمهوري -

  شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی   -

  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري

ــاه  ــراث فرهنگــی و ایرانگــردي و   1382در دي م ســازمان می

جهانگردي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جـدا، و از ادغـام   

ها سازمان میراث فرهنگـی و گردشـگري زیـر نظـر رئـیس       آن

 1385پـس از آن در فـروردین مــاه   . گردیـد  جمهـور تشـکیل  

ســازمان صــنایع دســتی از وزارت صــنایع جــدا و در ســازمان  

  .مذکور ادغام گردید و عنوان آن تغییر یافت 

 --------------------  

  نهاد ریاست جمهوري 

این سـازمان  . بعد از پیروزي انقالب اسالمی ایران به وجود آمد

وظیفه انجام امور اداري و اجرایی و برخـی از وظـایف سـتادي    

هاي قوه ي مجریه بـر   ریاست جمهوري را در ارتباط با سازمان

  . عهده دارد

 -------------------  

 

 

 

 

 

 




