
 

سیبد ستان بزرگ به اطالع لهینو ساند، ت یم مردم مؤمن و روزه دار الر ستهالل دفتر مقام معظم رهبر میر در  یستاد ا

 خرداد 3مورخ  شنبهدر روز  یقمر یهجر 1441سال  شوالهالل ماه  تیاطالعات رؤ یهست کرانیالرستان از طرف مؤسسه ب

 باشد : یشرح م نیهالل بد تیرؤ نزما نیدر بهتر یالدیم 2020 می 23و  یقمر یهجر 1441 رمضان 29مصادف با  1399

 

 هیثان 05و  قهیدق 02و  20هالل ماه در الر :       ساعت  تیزمان رؤ نیبهتر

 باشد( یم 54:19Eو  27:41Nرصدخانه الر به مختصات  تی)توجه : اطالعات، مربوط به موقع

 

 هیثان 19و  قهیدق 44و  19آفتاب :             ساعت  غروب

 هیثان 13و  قهیدق 26و  20ماه :                ساعت  غروب

 

 (یقوس هیثان 57و  قهیدق 09درجه و  03درجه ) 03.166ارتفاع ماه :                

 (یقوس هیثان 40و  قهیدق 42درجه و  291درجه ) 291.711ماه :                 سمت

 

 (یقوس هیثان 50و  قهیدق 20درجه و  -05درجه ) 05.347:           دیخورش ارتفاع

 (یقوس هیثان 33و  قهیدق 47درجه و  296درجه ) 296.792:           دیخورش سمت

 

 (قهیدق 53ساعت و  21روز و  00ساعت ) 21.89ماه :                   سن

 % 84/00ماه :       ییروشنا درصد

 

 

 

 

 
 

روز اول ماه  نیبوده و بنابرا اما محتمل سختدر الرستان مبارک رمضان هالل ماه  تیاطالعات، رؤ نیبا توجه به ا

 احتماالً یاز منظر محاسبات نجوم شوالمبارک 

 د.خواهد بو 40/30/99 شنبهیک



 

 : اصطالحات مأخوذهراهنمای 

 + درجه(90 تا 00)بین  یک جرم سماوی تا خط افقکوچکترین فاصله زاویه ای بین  :    ارتفاع

 درجه( 360جهت جرم سماوی نسبت به شمال )بین صفر تا  :     سمت

 نیتر کیدر آسمان به نزد یکه دو جرم سماو یعبارت است از حالت)مقارنه  مدت زمان گذشته از لحظه مقارنه ماه :  سن ماه

 شود با خورشید در حالت مقارنه است.(زمانیکه ماه نو می فاصله از هم برسند.

 (%100تا  0( )بین (14شب بدر ))فاز ماه( یعنی نسبت درخشندگی قرص ماه )به ماه  درصد روشنایی ماه :

 

طرف مؤسسه بیکران هستی به عنوان تنها  تیم ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری در الرستان همه ساله از ضمناً

صورت کامالً حرفه ستان به  سی در منطقه الر شنا صوص اختر سه فعال در حیطه علوم طبیعی و علی الخ س صد رؤیت مؤ ای ر

 دهد.گزارش را به ستاد استهالل مرکزی تهران بازتاب می هالل ماه رمضان و شوال را انجام داده و

 

ست ستانی شایان ذکر ا ستان بزرگ می هایالر سال محل زندگی و آدرس ایمیل خود به ساکن توابع الر توانند با ار

اطالعات دقیق رؤیت هالل محل سسسکونت خود را در کوتاهترین زمان ممکن دریافت بصسسورت کامالً راینان ایمیل مؤسسسسسسه، 

 نمایند.
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