
 

س اند اس الالد درار ممنم مم م   میرس ندد     یم  مردم مؤمن و روزه دار الرس ان  برر   به اطالع  لهینوس یبد 

در روز   یقمر  یهجر  1443س ند   ش وادهالد منه    تیاطالعنت رؤ  یه  ا  کرا یدر الرس ان  از طر  مؤس   ه ب  یرهبر

 ن یدر بلار  یالدیم  2022  می  01و    یقمر  یهجر  1443  رمض ن   29مص ند  بن   1401 اردیبلش ت  11مورخ    ش نبهیک

 بنشد : یشرح م نیهالد بد  تیرؤ  زمن

 

 ه ی ثند 11و   مهی دق 43و  19هالد منه در الر :       سنعت  تیزمن  رؤ نیبلار

 بنشد( یم   54:18Eو  27:40Nرصدخنده الر به مخاصنت  تی) وجه : اطالعنت  مربوط به موقم

 

 ه ی ثند  34و    مهیدق 26و  19آرانب :             سنعت  غروب

 ه یثند  57و   مهیدق  03و  20منه :                سنعت  غروب

 

 ( یقوس  هی ثند 40و  مه یدق  27درجه و   04درجه )  04.461ار فنع منه :                

 ( یقوس  ه یثند  57و    مهیدق 34درجه و  287درجه )  287.582منه :                 سمت

 

 ( یقوس  ه یثند  48و    مهیدق 12درجه و   - 04درجه )  - 04.213:           د یخورش  ار فنع 

 ( یقوس  ه یثند  34و    مهیدق 39درجه و   289درجه )  289.660:            د یخورش  سمت

 

 ( مهی دق 45سنعت و   18روز و  00سنعت ) 18.75منه :                    سن

 %  00/ 60منه :       یی روشنن درصد 

 

 

 
 

با کمک ابزار نجومی  اما  سختدر الرستان مبارک رمضان هالل ماه  تی اطالعات، رؤ  نیبا توجه به ا 

از منظر محاسبات  شوالروز اول ماه مبارک   نیبنابرابسته به شرایط آب و هوایی پاک، بوده و  محتمل

 د. خواهد بو 12/20/1140 شنبه دو احتماالً ینجوم



 

 : اصطالحات مأخوذه راهنمای 

 + درجه(90  ن 00)بین  یک جرم سمنوی  ن خط ارقکوچکارین رنصله زاویه ای بین  :    ارتفاع

 درجه( 360جلت جرم سمنوی د بت به شمند )بین صفر  ن  :     سمت

در آس من  به   یکه دو جرم س منو  یعبنرت اس ت از انحا)ممنرده    مدت زمن  گذش اه از حظ ه ممنرده منه :  سن ماه 

 شود بن خورشید در انحت ممنرده است.(زمندیکه منه دو می رنصله از هم برسند. نی ر کیدرد

 (%100 ن  0( )بین (14شب بدر ))رنز منه( یمنی د بت درخشندگی قرص منه )به منه  درصد روشنایی ماه :

 

س ان  همه س نحه از طر  مؤس   ه بیکرا  ه  ای به  یم س اند اس الالد درار ممنم مم م رهبری در الر ض مننً

عنوا   نلن مؤس   ه رمند در ای ه علوم طبیمی و علی احخص وص اخارش ننس ی در من مه الرس ان  به ص ورت کنمالً 

گرارش را به س  اند اس  الالد مرکری  لرا  بنز نب   ای رص  د رؤیت هالد منه رمض  ن  و ش  واد را ادجنم داده وارره

 دهد.می

 

 وادند بن ارس ند مظ  زددگی و آدر  ایمی  هنی س نکن  واب  الرس ان  برر  میالرس اندی ذکر اس تش نین  

اطالعنت دقیق رؤیت هالد مظ  س کودت خود را در کو نهارین زمن  بص ورت کنمالً رایان  خود به ایمی  مؤس   ه   

 ممکن درینرت دمنیند.

 

 

 

09107002915 - 16شمنره  من  :      ری( )مظ ن و مجابی منا  
bikaranehasti@gmail.comMAIL : -E 

www.larobservatory.ir 

 

 با تشکر 

 مؤسسه بیکران هستی
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