نجوم  -265آذر و دی 96
 سرمقاله :باز هم زلزله خواهد آمد -دکتر رضا منصوری
 یادداشت سردبیر :داستان انجمنها -کاظم کوکرم
 تازهها -مرجان ارمغان -محمد عادلپور -کیارا عباسزاده اقدم -سیدمحمدامین میرغضنفر
 oمرگ دوباره ستارهای مُرده
 oکشف حلقه پیرامون جرمی فرانپتونی
 oسیارهای که نباید باشد!
 oمهمان ناخوانده از آن سوی کهکشان
 oدنیای خوش آبوهوا به دور همسایهای آرام
 oاعالم برندگان هجدهمین دوره جایزه ترویج علم در ایران
 8 oروز با خوانندگان
 در این شبها :در دفاع از علم -پوریا ناظمی
 نفوذ در اهرام -محمد عادلپور
دانشمندان میگویند با استفاده از پرتوهای کیهانی توانستهاند به وجود بخشهایی پنهان در
دل هرم خوفو پی ببرند
 ماراتن در کویر
زمان و مکان برگزاری ماراتن مسیه  96اعالم شد
 علوم شهروندی :ارتقای  3سیارک گروههای ایرانی به وضعیت مشروط

 امواج گرهگشا
پروندهای درباره خبرهای تازه از امواج گرانشی ،ابزارهای آشکارساز این موجها و دانشمندانی که
به خاطر آشکارسازی آنها جایزه نوبل  2017را به خانه بردند
 عصر جدید اکتشاف -فریدا فارسیان
با رصد منبع امواج گرانشی حاصل از برخورد دو ستاره نوترونی دوران مطالعه همزمان عالم با
امواج الکترومغناطیسی و گرانشی آغاز شد
 حساسیت ابزارها هنوز کافی نیست! -هدا عربشاهی
گفتوگوی اختصاصی نجوم با دکتر فرانچسکو فیدکارو فیزیکدان عضو همکاری الیگو-ویرگو
 کالبدشکافی الیگو -ابوالفضل توکلی
با ساختمان و ویژگیهای فنی یکی از رصدخانههایی آشنا شوید که ردیابی امواج گرانشی را
ممکن ساخت
 فاتحان دنیای فیزیک -احسان یوسفی
با زوایایی کمتر شنیده شده از زندگی شخصی و علمی برندگان جایزه نوبل فیزیک  2017آشنا
شوید
 درازترین در آسمان! -محمدصالح تیمار
فوتوفن یافتن صورت فلکی دراز نهر که یافتنش همیشه چالشهای خاص خود را دارد

 نقشه آسمان
 پدیدههای نجومی آذر و دی  -1396علی ابراهیمی سراجی و محمدحسین الماسی
 سومین اَبَرماه در دام سایه -علی ابراهیمی سراجی
راهنمای رصد ماهگرفتگی  11بهمن  96در ایران
 ستارههای بیقرار -مهیار عباسی
راهنمای عملی رصد و نورسنجی ستارههای متغیر به روش بصری
 جایی برای تماشای آسمان -سیمیندخت شاکری
انجمن نجوم روستای اصفهک در خراسان جنوبی ،در مسیر توسعه حوزههای مختلف گردشگری
در روستا در حال ساخت رصدگاهی با معماری خاص است
 شگردهای استادانه در عکاسی نجومی -احسان نگین
 قاب ژرف :جلوههای شب -امین جمشیدی و امیرحسین ابوالفتح
 داستان علم جغرافیا نمیشناسد -سیدامیر سادات موسوی
گفتوگوی اختصاصی با دکتر امیرمحمد گمینی ،پژوهشگری که بهتازگی موفق به کسب دو
جایزه معتبر بینالمللی در حوزه تاریخ علم شده است
 رقابت ادبیات و هنر زیر چتر نجوم-مریم فخیمی
نجوم از برگزاری دومین جشنواره «رویای کهکشانی من» در دو رده داستاننویسی و نقاشی
گزارش میدهد

 آپولو17؛ پایان مسابقهای طوالنی -سیروس برزو
بازخوانی روایت پرتاب و دستاوردهای ماموریت آپولو  17در آذر 1351
 نجوم در ایران -علی ابراهیمی سراجی
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