
 تقویم رومیزی میالدی

 گالری تصاویر تقویم رومیزی میالدی

 

 های است که در اکثر تقویم ها آن را ماه و قمری همگی جز مهمترین شمسی تقویم رومیزی میالدی و

 در برگ های ماهانه خود لحاظ میکنند که کارایی تقویم رومیزی باالتر از یک تقویم ساده باشد

بیشتر درباره  نجوم که تاریخ و میدانیم که هیچ یک از روزهای این ماه ها با هم برابر نیستند که علت آن مسایل مختلفی است

 آن توضیح داده است

 با کدام ماه قمری در یک زمان است شمسی مان پیش آمده است که بدانیم ماه هایهر یک از ما گاهی برای

 است میالدی و یا بخواهیم بدانیم روزی که در آن هستیم چه تاریخی از ماه

 نا شویددر این جدول میتوانید این مقایسه را بهتر ببینید و بیشتر با آن آش

 ماه ماه     تا تاریخ ماه از تاریخ
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 February فوریه     اسفند9 بهمن 12

 March       مارس     فروردین10 اسفند 10

 April         آوریل     اردیبهشت10 فروردین 11

 May مه     خرداد10 اردبیهشت 11

 June ژوئن     تیر9 خرداد 11

 July ژوال     مرداد10 تیر 10

 August آگوست     شهریور9 مرداد 11

 September سپتامبر     مهر8 شهریور 10

 October اکتبر     ابان10 مهر 9

 November نوامبر     آذر9 آبان 11

 December دسامبر     دی10 آذر 10

 تعداد روزهای میالدی نیز مانند ماه های شمسی تعدادروز های آن نیز کم و زیاد میشود

 1.ماه ژانویه (January) : 31روز 
 2. ماه فوریه (February) :29یا  28روز 
 3. ماه مارس (March) :31روز 
 4.ماه آوریل (April) :30روز 
 5. ماه مه (May) :31روز 
 6. ماه ژوئن (June) :30روز 
 7. ماه ژوئیه (July) :31روز 
 8. ماه اوت (August) :31روز 
 9. ماه سپتامبر (September) :30روز 



 10. ماه اکتبر (October) :31روز 
 11. ماه نوامبر (November) :30روز 
 12. ماه دسامبر (December) :31روز  

 کرده اختصاصی خود را براساس نوع شغل خود و روز شماری که نیاز دارید تقویم رو میزی شما میتوانید

 و از آن استفاده بهینه نمایید
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 دارد سفارش آنالین 3
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