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سومین دوره جایزه چراغ 
شب یلدای 97 برندگانش را شناخت 46

38آرمسترانگ بر پرده نقره ای
ماجرای همکاری تاریخی دوکشور رقیب در اکتشاف فضا  که 

با عملیات مهیج اتصال دو فضاپیما در مدار زمین رقم خورد گزیده ای از مهم ترین خبرهای حوزه اخترشناسی و 54
اکتشافات فضایی  در سالی که گذشت 52
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کهکشان های 

مهجور

بازی برد-برد پیشرفت علم

نفوذ به اعامق
سیاره سرخ

مقارنه ماه با مشتری و زحل
ماه در سحرگاه هفتم و نهم فروردین به 
ترتیب در  1/2 درجه ای مشتری و 1/5 

درجه ای زحل دیده می شود
مقارنه مریخ با خوشه پروین

شامگاه 11 فروردین مریخ در سه 
درجه ای خوشه پروین قرار می گیرد

مقارنه ماه با مریخ و دبران
شامگاه 20 فروردین مریخ در 5/5 
 درجه ای و دبران در 1/8 درجه ای 

ماه دیده می شوند
مقارنه زهره و نپتون

 صبحگاه 21 فروردین زهره و نپتون
در مقارنه قرار می گیرند

عطارد در کشیدگی غربی
24 فروردین عطارد بیشترین جدایی 

زاویه ای از خورشید را پیدا می کند
مقارنه ماه و خوشه  ام 44
ماه در شامگاه 24 فروردین در 0/7 

درجه ای خوشه کندوی عسل دیده می شود

تازه ها
پایانی بر دو معمای بزرگ ارباب حلقه ها

پژوهشگران با بررسی داده های فضاپیمای کاسینی به یافته های تازه ای درباره 
طول شبانه روز زحل و عمر حلقه های آن دست یافتند 

تکاپوی ماده تاریک
پژوهشگران شواهدی به دست آورده اند که نشان می دهد با  ستاره زایی در 

کهکشان ماده تاریک حرکت می کند

غول های یخی ناآرام
تلسکوپ فضایی هابل از طوفان های جوی دو سیاره دوردست خبر می دهد

شناخت بهترکوتوله های بلوری
داده های مشاهداتی از فرایند سردشدن کوتوله های سفید پرده برداشته است

یافته های نوین در دوردست های منظومه شمسی

ماجراجویی اژدهای زرد درنیمه پنهان ماه

حدود یک سال پس از مشاهده امواج گرانشی صورت گرفت
کشف فواره در صحنه تصادم دو ستاره نوترونی

شکار موفق شاهین
فضاپیمای هایابوسا2 از سنگ های سیارک ریوگو نمونه برداری کرد

11حامد میرزاخلیل
یک ساعت برای زمین
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اش
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مأموریت مریخ نورد آپورچونیتی پس از نزدیک  15 سال
کاوش در سیاره سرخ پایان یافت

سطح نشین اینسایت با گستردن ابزارهایش به مرحله 
جمع آوری داده هایی ارزشمند نزدیک می شود که دانش بشر 

را از ساختار درونی مریخ متحول خواهد کرد

دکتر خسوس گنزالس گنزالس، پژوهشگر و مدیر موسسه اخترفیزیک دانشگاه 
اونام مکزیک،  درگفت وگوی اختصاصی با نجوم از توسعه علمی کشورها و 

تحقیقات اخترشناسی می گوید


