
  1394نيمه سوم تير ماه  وقايع نجومي
  
  اعالم مي دارد: را به شرح ذيل 1394نيمه سوم تير ماه  بخش علمي مركز علوم و ستاره شناسي تهران وقايع نجومي

(12july -21july )  
 

 تاريخ روز ساعت رويداد
نورالدبران واقع در  پر درجه اي سمت شمال شرقي ستاره 4/1ماه در حدود فاصله 

 صورت فلكي ثور يا گاو

21/4/94 يكشنبه 22:30  

22/4/94 دوشنبه 7:30 اورانوس در تربيع غربي  

 M35درجه اي جنوبي خوشه 9/5ماه در حدود فاصله 

  درجه اي از خورشيد در آسمان صبح) 19(درحدود فاصله 
 

بامداد2:30 23/4/94 سه شنبه   

درجه اي جنوبي سياره عطارد  5/5ماه در حدود فاصله   
درجه اي از خورشيد) 10(در حدود فاصله   

24/4/94 چهارشنبه 9:30  

درجه اي جنوبي از سياره سرخ رنگ مريخ 8/5ماه در حدود فاصله   
درجه اي از خورشيد) 9(در حدود فاصله   

24/4/94 چهارشنبه  12:30  

اي جنوبي از ستاره كاستور واقع در صورت درجه  9/14ماه در حدود فاصله 
 فلكي جوزا

درجه اي از خورشيد) 7(در حدود فاصله   

بامداد1:30 رشنبه اچه   24/4/94  

بامداد 5:54 ماه نو 25/4/94 پنجشنبه   

درجه اي جنوبي از ستاره پولوكس واقع در صورت  4/11ماه در حدود فاصله
 فلكي جوزا

خورشيد)درجه اي از  1(در حدود فاصله   

بامداد 6:30 25/4/94 پنجشنبه   

درجه اي جنوب غربي از سياره سرخ رنگ مريخ  17/0عطارد در حدود فاصله   
درجه اي از خورشيد)9(درحدود فاصله   

25/4/94 پنجشنبه 7:30  

زهره، سياره مشتري وستاره قلب االسد واقع در صورت فلكي اسد يا سياره مقارنه 
درجه 4 تقريباًزاويه شير با فاصله   

25/4/94 پنجشنبه 21:10  



درجه اي جنوب وجنوب غرب از خوشه كندوي عسل 5/5ماه در حدود فاصله   
درجه اي از خورشيد)13حدود فاصله (در  

26/4/94 جمعه  9:30  

درجه اي جنوب وجنوب غرب از ستاره مشتري  4ماه در فاصله   
عصر)درجه اي از خورشيد در آسمان  29(در حدود فاصله   

27/4/94 شنبه  19:30  

درجه اي جنوب و جنوب غرب از ستاره قلب االسد 3,2ماه در حدود فاصله   
درجه اي از خورشيد در آسمان صبح ) 34(در حدود فاصله   

بامداد5:30 28/4/94 يكشنبه   

درجه اي جنوبي از ستاره پولوكس واقع در صورت  4/5عطارد در حدود فاصله 
 فلكي جوزا

29/4/94 دوشنبه 17:30  

درجه اي دايره البروج وارد صورت فلكي  20/118خورشيد در طول جغرافيايي 
 سرطان يا خرچنگ مي شود

30/4/94 سه شنبه 10:30  

 


