
 فرناز شهیدثالث -یک نگاه 

 هاازهت 

o بازینمایشی درخشان در کهکشان آتش 

o وجوی سنگ بنای حیاتدر جست 

o محور چرخش انسالدوس کج شده است 

o تبار در بین فضانوردان تازه انتخاب شده ناسابانوی ایرانی 

o الیگو برای سومین بار امواج گرانشی را شکار کرد 

o منظومه شمسیهای غول روایت جونو از شگفتی 

o کاسینی در قلمرویی ناآشنا 

o  ستااحتماال خورشید خواهر دوقلویی داشته 

o پیش به سوی خورشید 

o کشف دو قمر دیگر مشتری 

o تر از ستارگانای داغکشف سیاره 

o منتشر شد 1-ها درباره تراپیستنتایج آخرین پژوهش 

o مرگ عجیب یک ستاره 

o سفید منظومه شمسیریش 

o  فراخورشیدی جدید کشف کرد 200تلسکوپ کپلر بیش از 

o کندگروه نجوم سیارک صلح با کاتالینا همکاری می 

o وجوی سیارکچهارمین و پنجمین جنبش ایرانی جست 

 

 پوریا ناظمی -ها: چشم امید جهان به چین، کانادا و اروپادر این شب 

 آمریکا از توافق پاریس خارج شد



 ...ربع قرن پیش 

 سیما قاسمی -نوعی از دورترین ابرنواخترهاماجرای کشف ای: های حرفهتازه 

انه پیشرفتی چشمگیر برای بررسی انبساط تهای آسمانی، در آسمنجمان با استفاده از عدسی

 عالم هستند

 

 کاظم کوکرم -های توسعه گردشگری نجومیوخمپرونده: پیچ 

ایران گزارش  ها و موانع توسعه گردشگری نجومی دروگو با کارشناسان از ظرفیتنجوم در گفت

 دهدمی

 

 حامد میرزاخلیل -های آسمان تاریک در جهانیادداشت: سهم ما از پارک 

 هدا عربشاهی -زده از ذرات شگفتشگفت 

نوری، مدیرکل و سخنگوی آزمایش آلیس در وگوی اختصاصی نجوم با فدریکو آنتیگفت

 برخورددهنده بزرگ هادرونی سرن

 

 علی ابراهیمی سراجی -ماه در سایه 

 امرداد و چگونگی تماشای آن آشنا شوید 16های خسوف جزئی با ویژگی

 نقشه آسمان 

 علی ابراهیمی سراجی و محمدحسین الماسی -1396های نجومی تیر و امرداد پدیده 

 محمدصالح تیمار و حامد سلیمانی -هاقلق شکار سحابی 

 شویدها در فصل تابستان آشنا با اصول رصد و طراحی از انواع سحابی



 امیر محمد گمینی -روشن آرای منجمان مسلمانسایه 

 منجمان تمدن اسالمی در روزگار ابوریحان بیرونی به چرخش وضعی زمین معتقد بودند؟

 سید حسام وکیل -نجوم برای مردم 

 های امسال روز جهانی نجوم در برج میالد تهران و دیگر شهرهای کشورنگاهی به برنامه

 کندمسابقه مکعب ایرانی همکاری میها با رقابت تاسواره 

 رویکردهای نو در حوزه فضا 

 گزارشی از برگزاری نخستین همایش نسل فضا در ایران

 دخت شاکریسیمین -دومین نشست بزرگداشت خیام در نیشابور برگزار شد 

 زادهمهدی مومن -های مفید در عکاسی نجومیبرنامک 

 قاب ژرف: آسمان شگرف 

 سپیده شعرباف -هادادهفضایی سرشار از کالن 

های ها در پژوهشدادهوگوی اختصاصی با دکتر سحر رحمانی، محققی که از تحلیل کالنگفت

 بردنجومی بهره می

 

 20 دخت شاکریسیمین -سال انتظار 

نمای نیشابور آغاز ها، در آینده نزدیک افالکگویند با برطرف شدن تحریممسئوالن نیشابور می

 به کار خواهد کرد

 

 پیمان اکبرنیا -مسیر مذاکره 

 مان از جریان تفکرات شبه علمی ایجاد کنیم؟چگونه راهی برای خروج اطرافیان

 



 سیروس برزو -پرواز آخرین بازمانده 

وردی روسیه که در نمروری بر ماجراهای سفرهای فضایی ویکتور گارباتکو، از پیشتازان کیهان

 دیده از جهان فروبست 96بهار 

 

  علی ابراهیمی سراجی -ایراننجوم در 

 

 

 


