
رویداد های منتخب ماه 26

12 24

16

به دیدار خوشه های باز زیبای نواحی شمالی آسمان در 
محدوده قیفاووس و ذات الکرسی بروید 38

46رصد در روز روشن

گفت وگوی اختصاصی نجوم با دکتر مارکو ِولی
از محققان اصلی کاوشگر خورشیدی پارکر  گفت وگو با سیاوش صفاریان پور، رسانه گر و برنامه ساز علمی56

به مناسبت ساخت برنامه نجومی اینترنتی »راه شیری« 30

ستاره و 
سیاره ایرانی

دیدار به آنتوفاگاستا!
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طلوع هالل آفتاب

اختفای ماه و ستاره اتا - جوزا
بامداد 25 آبان ستاره اتا-جوزا پشت ماه 

پنهان می شود
  مقارنه زهره و مشتری

بعد از غروب سوم آذردو سیاره مشتری 
و زهره در در آسمان نزدیک به هم دیده 

می شوند
عطارد در کشیدگی غربی

هفتم آذرسیاره  عطارد بیشترین فاصله 
ظاهری را از خورشید می گیرد

اجتماع ماه و مشتری و 
زهره

شامگاه هفتم آذر مشتری و زهره نزدیک 
هالل ماه قرار می گیرند

مقارنه ماه و زحل
هشتم و نهم آذربعد از غروب خورشید زحل 

و هالل ماه کنار هم دیده می شوند
بارش شهابی جوزایی

اوج بارش شهابی جوزایی23 آذر رخ 
می دهد

تازه ها
دومین مهمان منظومه ما

دنباله داری میان ستاره ای در حال عبور از منظومه شمسی رصد شد

ارباب قمرهای منظومه شمسی
با کشف 20 قمر دیگر به دور زحل، این سیاره عنوان  پرقمرترین دنیای 

منظومه ما را از مشتری ربود

سیاهچاله بی قرار
اخترشناسان تابش های بی سابقه ای را  در نزدیکی مرکز راه شیری رصد کرده اند

ناآرامی در قلب راه شیری
اخترشناسان می گویند در گذشته ای نه چندان دور انفجار عظیمی در هسته 

کهکشان مان رخ داده است

نوبل برای اکتشاف کیهان
نوبل فیزیک 20۱۹ به دو کاشف و یک نظریه پرداز دنیای اخترشناسی و 

کیهان شناسی رسید

11دکتر سعید قربانی/  دبیر هفته جهانی فضا
یک هفته با فضا برای همه ایرانیان

محمدجواد ترابی/   روزنامه نگار علم 31
فقط 3 دهه با فراخورشیدی ها

ت
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سفرنامه سفر به شیلی: مالقات با تلسکوپ های 
وی ال تی،  رصد در نیمکره جنوبی و تماشای 

کسوف کامل 2019

برای اولین بار ایرانیان یک
سیاره  فراخورشیدی و ستاره  

مادرش  را نام گذاری می کنند


