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وضع کلی رویت در محل رصد )مرکز ایران(

۲۰  از ۱صفحه                                        ارائه: توسط سيد قاسم رستمی     ۱۴۴۲ موشکافی در رویت هالل شوال                                 ۱۴۰۰ اردیبهشت۲۱                     



(۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۲)در غروب روز چهارشنبه پیش بینی معیارها 

۲۰  از ۲صفحه                                        ارائه: توسط سيد قاسم رستمی     ۱۴۴۲ موشکافی در رویت هالل شوال                                 ۱۴۰۰ اردیبهشت۲۱                     



پیش بینی معیار مدل مثلثی در جهان



پیش بینی مدل مثلثی در ایران

 ۲۰  از ۴صفحه                                        ارائه: توسط سيد قاسم رستمی     ۱۴۴۲ موشکافی در رویت هالل شوال                                 ۱۴۰۰ اردیبهشت۲۱                     



مستعد شایعه دو شبه بودن



شرایط مشابه اول ماه رمضان

۲۰  از ۶صفحه                                        ارائه: توسط سيد قاسم رستمی     ۱۴۴۲ موشکافی در رویت هالل شوال                                 ۱۴۰۰ اردیبهشت۲۱                     



 دقیقه مکث(۹۴ درجه جدایی ۱۹)مطوق بودن ماه در شب دوم 

نظر آیات عظام خویی، تبریزی، زنجانی و محفوظی

۲۰  از ۷صفحه                                        ارائه: توسط سيد قاسم رستمی     ۱۴۴۲ موشکافی در رویت هالل شوال                                 ۱۴۰۰ اردیبهشت۲۱                     



بررسی جزئی پارامترها )تغییرات ارتفاع هالل(

۲۰  از ۸صفحه                                        ارائه: توسط سيد قاسم رستمی     ۱۴۴۲ موشکافی در رویت هالل شوال                                 ۱۴۰۰ اردیبهشت۲۱                     



بررسی جزئی پارامترها )تغییرات جدایی زاویه ای(

۲۰  از ۹صفحه                                        ارائه: توسط سيد قاسم رستمی     ۱۴۴۲ موشکافی در رویت هالل شوال                                 ۱۴۰۰ اردیبهشت۲۱                     



بررسی جزئی پارامترها )تغییرات ضخامت هالل(

۲۰  از ۱۰صفحه                                        ارائه: توسط سيد قاسم رستمی     ۱۴۴۲ موشکافی در رویت هالل شوال                                 ۱۴۰۰ اردیبهشت۲۱                     



بررسی جزئی پارامترها )تغییرات سن هالل(

۲۰  از ۱۱صفحه                                        ارائه: توسط سيد قاسم رستمی     ۱۴۴۲ موشکافی در رویت هالل شوال                                 ۱۴۰۰ اردیبهشت۲۱                     



بررسی جزئی پارامترها )تغییرات مکث(

 ۲۰  از ۱۲صفحه                                        ارائه: توسط سيد قاسم رستمی     ۱۴۴۲ موشکافی در رویت هالل شوال                                 ۱۴۰۰ اردیبهشت۲۱                     



بررسی جزئی پارامترها )تغییرات پارامتر مدل مثلثی(

۲۰ از ۱۳صفحه                                        ارائه: توسط سيد قاسم رستمی     ۱۴۴۲ موشکافی در رویت هالل شوال                                 ۱۴۰۰ اردیبهشت۲۱                     



 ک شرق اصفهان(۵۰) ۱۳۷۸/۱۰/۱۷–  ۱۴۲۰–رصد شاهد  شوال 

۲۰  از ۱۴صفحه                                        ارائه: توسط سيد قاسم رستمی     ۱۴۴۲ موشکافی در رویت هالل شوال                                 ۱۴۰۰ اردیبهشت۲۱                     



 ک جنوب َعّمان- اردن(۲۴۰) ۱۳۷۹/۱۰/۶–  ۱۴۲۱–رصد شاهد  شوال 

۲۰  از ۱۵صفحه                                        ارائه: توسط سيد قاسم رستمی     ۱۴۴۲ موشکافی در رویت هالل شوال                                 ۱۴۰۰ اردیبهشت۲۱                     



)امامزاده بین فسا و جهرم( ۱۳۸۴/۶/۱۳–  ۱۴۲۶–رصد شاهد  شعبان 

۲۰  از ۱۶صفحه                                        ارائه: توسط سيد قاسم رستمی     ۱۴۴۲ موشکافی در رویت هالل شوال                                 ۱۴۰۰ اردیبهشت۲۱                     



)کمشچه و شهررضا( ۱۳۸۸/۱۲/۲۵–  ۱۴۳۱–رصد شاهد  ربیع الثانی 

۲۰  از ۱۷صفحه                                       ارائه: توسط سيد قاسم رستمی     ۱۴۴۲ موشکافی در رویت هالل شوال                                 ۱۴۰۰ اردیبهشت۲۱                     



)پیست اسکی سخوید( ۱۳۹۰/۱۲/۳–  ۱۴۳۳–رصد شاهد  ربیع الثانی 

۲۰  از ۱۸صفحه                                        ارائه: توسط سيد قاسم رستمی     ۱۴۴۲ موشکافی در رویت هالل شوال                                 ۱۴۰۰ اردیبهشت۲۱                     



 ۲۰  از ۱۹صفحه                                        ارائه: توسط سيد قاسم رستمی     ۱۴۴۲ موشکافی در رویت هالل شوال                                 ۱۴۰۰ اردیبهشت۲۱                     

۱۴۳۳هالل ربیع الثانی



پوشش ابر گرد و غبار
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https://www.ventusky.com/


با سپاس و تشکر از توهج سرور�����ان گر������امی
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