
  سمه تعاليب
  

  چهارمين كارگاه آموزشي آشنايي با استخراج تقويم

  يت هالل ماهؤپيش بيني ر
  ژئوفيزيك دانشگاه تهران مؤسسةمركز تقويم 

  1396آذر  2
  

هاي تخصصي بسيار جذاب نجوم  هاي بشري و يكي از شاخه ترين دانش بيني رويت هالل ماه، يكي از كهن دانش پيش
اعالم اول . در سراسر جهان بوده است گرانپژوهشمحاسباتي و رصدي است كه از ديرباز تا كنون همواره مورد توجه 

يت هالل ماه است، اما براي جلوگيري از وقوع ؤرمبناي رهاي قمري در بعضي از كشورهاي اسالمي از جمله ايران ب ماه
يت هالل ماه نيز لحاظ ؤكنندگان هالل ماه، محاسبات نجومي براي اثبات ادعاي ر يتؤهرگونه خطاي احتمالي توسط ر

 .شود مي

كه با هدف سال فعاليت علمي در شاخه نجومي يادشده، افتخار دارد 35سسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران با مؤمركز تقويم 
پژوهي و  هاي تقويم ويژه ايجاد انگيزه براي ادامه پژوهش درباره دانش مندان و به باال بردن سطح دانش عموم عالقه

بيني  پيش"هاي بعدي، چهارمين كارگاه آموزشي آشنايي با استخراج تقويم را تحت عنوان  نگاري در ميان نسل تقويم
 .برگزار نمايد "يت هالل ماهؤر

 
  و مدرسين موضوعات

  زاده امير حسن - يت هالل ماهؤبيني ر تاثير عوارض لبه ماه بر پيش
  اكبر نيري علي - يار افزار مه كمك نرم يت هالل ماه بهؤبيني ر پيش

  محمدرضا صياد - يت هالل ماه در ايرانؤبيني وضع ر روش پيش
 

  دكتر محمدجواد كالئي: رئيس كارگاه
  امير حسن زاده: كارگاه دبير

  
  
  
  



  ثبت نام ةهزين
  :مي باشد براي افرادي كه در ماه هاي مختلف ثبت نام كنند به شرح زير شركت در اين كارگاه ةهزين

  )هفتاد هزار تومان( ريال 700000 :  مردادا
  )هشتاد هزار تومان( ريال 800000: شهريور

  )نود هزار تومان( ريال 900000:      مهر
  )صد هزار تومان( ريال 1000000:    آبان

  
    .پذيرايي است و لوح فشرده ،ها مه سنادرها،  ثبت نام شامل شركت در كالس ةهزين

  
  نام نحوة ثبت 
  :شيوه اول
به نام حساب غيرقابل  1111نزد بانك ملت با شناسه پرداخت  5266168610شماره حساب  نام به ثبت ةواريز هزين

پرداختي به دبيرخانه،  هنام تكميل شده به همراه تصوير برگ ثبت هبرگارسال برداشت مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران و 
   calendar@ut.ac.ir هازطريق رايانام

  :شيوه دوم
  زير هايپيوند با استفاده از )آنالين(ثبت نام برخط

https://evand.com/calendarcenter 
https://evnd.co/sNqfL 

  زمان و مكان
  19الي   14، ساعت 1396 آذر 2ه بشن پنج: زمان
  ژئوفيزيك دانشگاه تهران مؤسسة -انتهاي كارگر شمالي -تهران: مكان

  
 !توجه
 اطالعات فردي با دقت در محل مربوطه وارد شود زيرا پس از گذراندن كارگاه بر اساس نام،  ثبت هدر برگ

 .كننده گواهي حضور اعطا خواهد شد اطالعات فردي شركت
 قابل حمل هپرداختي و در صورت امكان رايان هكارت شناسايي و برگ در روز برگزاري كارگاه اصل)laptop(  به

 .همراه داشته باشيد
 رأس ساعت تعيين شده در محل كارگاه حضور به هم رسانيد. 
 ماييدنتماس حاصل  88630473و  )021( 61118398هاي  با شماره تلفن براي كسب اطالعات بيشتر.  


