 یک نگاه -فرناز شهیدثالث
 تازهها
 oنمایشی درخشان در کهکشان آتشبازی
 oدر جستوجوی سنگ بنای حیات
 oمحور چرخش انسالدوس کج شده است
 oبانوی ایرانیتبار در بین فضانوردان تازه انتخاب شده ناسا
 oالیگو برای سومین بار امواج گرانشی را شکار کرد
 oروایت جونو از شگفتیهای غول منظومه شمسی
 oکاسینی در قلمرویی ناآشنا
 oاحتماال خورشید خواهر دوقلویی داشته است
 oپیش به سوی خورشید
 oکشف دو قمر دیگر مشتری
 oکشف سیارهای داغتر از ستارگان
 oنتایج آخرین پژوهشها درباره تراپیست 1-منتشر شد
 oمرگ عجیب یک ستاره
 oریشسفید منظومه شمسی
 oتلسکوپ کپلر بیش از  200فراخورشیدی جدید کشف کرد
 oگروه نجوم سیارک صلح با کاتالینا همکاری میکند
 oچهارمین و پنجمین جنبش ایرانی جستوجوی سیارک

 در این شبها :چشم امید جهان به چین ،کانادا و اروپا -پوریا ناظمی
آمریکا از توافق پاریس خارج شد

 ربع قرن پیش...
 تازههای حرفهای :ماجرای کشف نوعی از دورترین ابرنواخترها -سیما قاسمی
منجمان با استفاده از عدسیهای آسمانی ،در آستانه پیشرفتی چشمگیر برای بررسی انبساط
عالم هستند

 پرونده :پیچوخمهای توسعه گردشگری نجومی -کاظم کوکرم
نجوم در گفتوگو با کارشناسان از ظرفیتها و موانع توسعه گردشگری نجومی در ایران گزارش
میدهد

 یادداشت :سهم ما از پارکهای آسمان تاریک در جهان -حامد میرزاخلیل
 شگفتزده از ذرات شگفت -هدا عربشاهی
گفتوگوی اختصاصی نجوم با فدریکو آنتینوری ،مدیرکل و سخنگوی آزمایش آلیس در
برخورددهنده بزرگ هادرونی سرن

 ماه در سایه -علی ابراهیمی سراجی
با ویژگیهای خسوف جزئی  16امرداد و چگونگی تماشای آن آشنا شوید
 نقشه آسمان
 پدیدههای نجومی تیر و امرداد  -1396علی ابراهیمی سراجی و محمدحسین الماسی
 قلق شکار سحابیها -محمدصالح تیمار و حامد سلیمانی
با اصول رصد و طراحی از انواع سحابیها در فصل تابستان آشنا شوید

 سایه روشن آرای منجمان مسلمان -امیر محمد گمینی
منجمان تمدن اسالمی در روزگار ابوریحان بیرونی به چرخش وضعی زمین معتقد بودند؟
 نجوم برای مردم -سید حسام وکیل
نگاهی به برنامههای امسال روز جهانی نجوم در برج میالد تهران و دیگر شهرهای کشور
 رقابت تاسوارهها با مسابقه مکعب ایرانی همکاری میکند
 رویکردهای نو در حوزه فضا
گزارشی از برگزاری نخستین همایش نسل فضا در ایران
 دومین نشست بزرگداشت خیام در نیشابور برگزار شد -سیمیندخت شاکری
 برنامکهای مفید در عکاسی نجومی -مهدی مومنزاده
 قاب ژرف :آسمان شگرف
 فضایی سرشار از کالندادهها -سپیده شعرباف
گفتوگوی اختصاصی با دکتر سحر رحمانی ،محققی که از تحلیل کالندادهها در پژوهشهای
نجومی بهره میبرد
 20 سال انتظار -سیمیندخت شاکری
مسئوالن نیشابور میگویند با برطرف شدن تحریمها ،در آینده نزدیک افالکنمای نیشابور آغاز
به کار خواهد کرد
 مسیر مذاکره -پیمان اکبرنیا
چگونه راهی برای خروج اطرافیانمان از جریان تفکرات شبه علمی ایجاد کنیم؟

 پرواز آخرین بازمانده -سیروس برزو
مروری بر ماجراهای سفرهای فضایی ویکتور گارباتکو ،از پیشتازان کیهاننوردی روسیه که در
بهار  96دیده از جهان فروبست
 نجوم در ایران -علی ابراهیمی سراجی

