 یک نگاه -فرناز شهیدثالث
 هزارنقطه ز نقش آسمان پیداست- ...منا رجبیه فرد
گزارشی از گشت آموزشی مجله نجوم که هشتم و نهم تیرماه امسال در محوطه تاریخی
مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان برگزار شد
 تازهها
 oنخستین گاه برای فتح ستارهها
 oکهکشان مرموزی که اخترشناسان را سردرگم کرده است
 oلکه سرخ بزرگ زیر ذرهبین جونو
 oیافتههای جدید درباره شکلگیری کوتولههای قهوهای
 oپیشبینی دانشمندان از ظاهر هدف بعدی نیوهورایزنز
 oهسته چابک خورشید
 oکشف دنیاهای نزدیک
 oآینه بزرگترین تلسکوپ خورشیدی آینده به مقصد رسید
 oوداع با رهیاب لیسا
 20 سال کاسینی -پوریا ناظمی
فیروز نادری و دیگر محققان ناسا در گفتوگو با نجوم از دستاوردها و میراث ماموریت کاسینی
میگویند

 پردهبرداری از رازهای ارباب حلقهها-آریا صبوری
با ویژگیهای کاوشگر کاسینی در کاوش زحل و حلقههایش آشنا شوید
 یادگارهای کاسینی -محمدصادق فغانپور

 پایان بزرگ -محمدرضا رضایی
سناریوی پایان ماموریت فضاپیمای کاسینی در  24شهریور  1396چگونه برنامهریزی شده
است؟
 در قلب راه شیری -محمدصالح تیمار
با شیوه یافتن زیباترین اجرام نوار راه کاهکشان با چشم غیرمسلح آشنا شوید
 نقشه آسمان
 پدیدههای نجومی شهریور و مهر  -1396علی ابراهیمی سراجی و محمدحسین الماسی
 زیبارویان گیسوبلند -محمدصالح تیمار و حامد سلیمانی
با اصول رصد با تلسکوپ و طراحی از دنبالهدارها آشنا شوید
 پایان ماراتن جستوجوی سیارکها -سید حسام وکیل
کشف اولیه بیش از  140سیارک که در جریان چهارمین و پنجمین جنبش ایرانی جستوجوی
سیارک تایید شد
 روز جهانی سیارک در ایران -محمدصالح تیمار
دهم تیرماه همزمان با سالگرد حادثه تونگوسکا نخستین بار در ایران ویژهبرنامههای ترویجی
روز جهانی سیارک در تهران ،اقلید و شیراز برگزار شد
 مسافری از بهشت اخترشناسان -عرفان احمدی
گفت وگوی اختصاصی نجوم با دکتر رلف شینی ،استاد دانشگاه بوخوم و رییس رصدخانه اکا در
شیلی

 یادداشت :عرصه همکاری منجمان آماتور و حرفهای -دکتر صادق نوروزی
 یادداشت :اهمیت مطالعات طیفنگاری -دکتر آنیتا ناصری
 گنجینه نجوم در حریم رضوی -سیمیندخت شاکری
نجوم از ظرفیتهای ترویج عمومی اخترشناسی در موزه آستان قدس رضوی گزارش میدهد
 مرز ستاره و سیاره کجاست؟ -محمد عادلپور
بیایید ببینیم سیاره مشتری چهقدر جرم بیشتری الزم داشت تا پیشوند «ستاره» را از آن خود
کند؟
 قاب ژرف :در اعماق آسمان
 گلسنگها فضانورد میشوند -ستاره بنیادی
گفتوگوی اختصاصی نجوم با دگتر محمد سهرابی ،زیستشناس و پژوهشگر گلسنگها که به
مطالعه این موجودات زنده با تاسوارهها میاندیشد
 تهدید هنر در فراق آسمان شب -ریحانه رادی و سید حامد میرزاخلیل
هفت تابلوی نقاشی مشهور در تاریخ که با الهام از آسمان شب کشیده شدهاند
 جدال با مرگ -سیروس برزو
نگاهی به سفر پرماجرای والدیمیر لیاخف و کیهاننوردی افغانستانی در شهریور  1367به
ایستگاه فضایی میر
 ربع قرن پیش...
 نجوم در ایران -علی ابراهیمی سراجی

