
 شعر و عکس •

 دکتر رضا منصوري -سرمقاله: ما و شاهکار ایالن ماسک •

 کاظم کوکرم -!یادداشت سردبیر: روز نجوم کی است؟ •

 پور محمدصادق فغان -اقدم زاده کیارا عباس -پور محمد عادل -ها تازه •

o مانند و پرآب دنیاهاي زمین 

o رکوردزنی نیوهورایزنز 

o  آزمایی کیهانی بختمنجم آماتور آرژانتینی؛ برنده 

o ناسا در اندیشه بازگشت به ماه 

o معماي انبساط 

o تر است آندرومدا از زمین جوان! 

o هاي عجیب مهمان فراخورشیدي ویژگی 

o اي اي براي رصد گذرهاي ارزشمند سیاره ماهواره 

o شود لکه صورت غول پاك می! 

 

 ساناز مصطفی زاده -دورهمی از جنس آسمان و هنر •

 گزارش برگزاري هفتمین کارگاه عکاسی جهان در شب در زنجان 

 

 پوریا ناظمی-ماجراي تحقق رویاي آقاي ماسک •

تحلیلی بر آن سوي ماجراي نخستین پرتاب تاریخی موشک فالکون هوي و محموله عجیبش 

 که خودروي شخصی ایالن ماسک بود

 

 

 



 ک/مترجم: محمدرضا بهاريایالن ماس -نقشه فتح مریخ •

سازي بلیت سفر به سیاره سرخ به قلم  هاي ایالن ماسک براي ارزان گاهی به برخی ایدهن

 خودش
 

 هدا عربشاهی -عالئم مرموز •

میکیلی، یکی از محققانی که اثر فارادي را در  هوگوي اختصاصی نجوم با دانیل گفت

 اسرارآمیزترین فوران رادیویی سریع کشف شده تاکنون مشاهده کرد
 

 علی ابراهیمی سراجی -نوروزثانیه طالیی  •

اش  افتد که منجمان با دقتی در حد ثانیه محاسبه در لحظه تحویل سال چه اتفاقی می

 ؟کنند می
 

 نقشه آسمان •

 استخراج: علی ابراهیمی سراجی -1397تقویم نجومی  •

حسین  علی ابراهیمی سراجی و محمد -1396 اردیبهشتو  فروردینهاي نجومی  پدیده •

 الماسی

 محمدصالح تیمار -و عکاسیلذت رصد  •

 سوژه اعماق آسمان با تلسکوپ 5برداري از  راهنماي رصد و عکس

 

 ها به ایستگاه آخر رسید رقابت تاسواره •

 حامد میرزاخلیلسید  -هاي روشن راز شب •

دهد که این  هایی خبر می از علت پدیدار شدن تابش» هواتاب«اي روي نورهاي  نتایج مطالعه

 جه گسترش آلودگی نوري بسیار بعید استیر نتد روزها دیدنش

 



 پور عادل محمد -کشی خورشید وزن •

با بررسی مدار سیاره عطارد میزان کاهش جرم خورشید را با دقت بسیار زیادي  نپژوهشگرا

 تعیین کردند

 

 امین جمشیدي و امیرحسین ابوالفتح -قاب ژرف: آن سوي تاریکی •

 مجتبی غفاري -داستان علمی تخیلی: آخرین حلقه بردگی •

  حسین شهرابی-تخیلی خواند؟-چرا باید علمییادداشت:  •

 زاده اقدم کیارا عباس -در یک نگاه 96 •

 ترین خبرهاي حوزه اخترشناسی و اکتشافات فضایی در سالی که گذشت اي از مهم گزیده
 

 علی ابراهیمی سراجی -نجوم در ایران •

 ربع قرن پیش... •

 مهدوي: افتتاح رصدخانه و آسمان نما ابتکاري تازه در مجتمع آموزشی شهید •

 صفحه انگلیسی •

 
 


