
 دکتر رضا منصوری  -های فضایی: ایران و برنامهسرمقاله 

  کاظم کوکرم -ساله شد  27: نجوم یادداشت سردبیر 

 زاده اقدم، مرجان ارمغان، علی ابراهیمی سراجیپور، کیارا عباسمحمد عادل -هاتازه 

o از منظومه شمسی پیرتر است 1-تراپیست 

o هشدار برای زمین 

o سرنوشت شوم در انتظار چند قمر اورانوس 

o «در سازمان ملل« کیهان باز 

o داستان پایان قهرمان 

o  کهکشانیمیانپرتوهای کیهانی پرانرژی؛ مهاجران 

o برگزاری کارگاه عکاسی نجومی زیر نظر پروژه جهان در شب در دانشگاه امیرکبیر 

o برگزاری دوره آموزش نجوم در اراک 

o رانیا در ماه هالل تیرو وضع ینیبشیپ روش: کتاب یمعرف 

 

 دکتر سیما قاسمی -های کیهانیای: خرده عدسیهای حرفهتازه 

 های گرانشی با کاربردهای ویژه خبر دادنداز عدسیاخترشناسان از کشف نوع جدیدی 

 

 سیروس برزو  -سمفونی آغاز عصر فضا 

 سال پیش 60ماجراهای خواندنی از پرتاب نخستین ماهواره جهان در 

 حمیدرضا برزو -رقابت داغ در جنگ سرد 

 نورد فقید اهل روسیهوگوی اختصاصی منتشر نشده با گئورگی میخائیلویچ گرچکو کیهانگفت

 ، نخستین ماهواره جهان1-و از طراحان اسپوتنیک



 60  قاب 6سال فضانوردی در 

 هدا عربشاهی -پیشنهاد سرآشپز فضاناو 

 های فضایی آینده غذای تازه بخورندکند در ماموریتهایی که به فضانوردان کمک میدستگاه

 

 پوریا ناظمی -بازیگران جدید عصر فضا 

 فضایی را تغییر خواهد داد هایچگونه بخش خصوصی بازی رقابت

 

 محمدصالح تیمار -هاطرح شکار حلقه 

 سال آینده آشنا شوید 15ترین وضعیت تا های زحل در آرمانیوفن رصد حلقهبا فوت

 

 نقشه آسمان 

 علی ابراهیمی سراجی و محمدحسین الماسی -1396 و آبان مهرهای نجومی پدیده 

 قاب ژرف: شکار سایه 

 در فضا: هفته جهانی فضا های جدیداکتشاف جهان 

 محمدامین آهنگری -بخش خصوصی باید وارد حوزه فضا شود 

 وگوی اختصاصی نجوم با دکتر محسن بهرامی، رئیس سازمان فضایی ایرانگفت

 

  صبوری بهنام ساز، چیت زاد مه رحیمی، فاضل -روایت شکست و پیروزی 

 رانیا ییفضا یهاپرتاب تحول و شرفتیپ ریس به ینگاه

 های زیرمداری ایران از ابتدا تا اکنونپرتاب

 

 محمدامین آهنگری -توسعه فناوری بومی و توانمندسازی بخش خصوصی اولویت ماست 

وگوی اختصاصی نجوم بامهندس مجتبی سرادقی معاون توسعه فناوری فضایی سازمان گفت

 فضایی ایران



 

 زاده ظهراب شاهرخ تبریزی، بصیرت سوگل پیشینی، آرمان -هاجدال ایده 

 مروری بر فرایند برگزاری سه رقابت تدریجی سازمان فضایی ایران

 

 محمدرضا رضائی -های فضاییچالش طراحی مکعب 

نجوم از نخستین دوره مسابقه ماهواره دانشجویی مکعب ایرانی و تالش گروهی از دانشجویان 

 دهدها گزارش میبرای طراحی تاسواره

 

 دکتر حامد علی صادقی -های مسابقه مکعب ایرانیچالشها و یادداشت: فرصت 

 زاده اقدمکیارا عباس -اتحاد در عصر فضا 

المللی های بینبا دکتر ابوالقاسم نقاش، مدیر مرکز روابط و همکاریوگوی اختصاصی گفت

 سازمان فضایی ایران

 

 علی ابراهیمی سراجی -نجوم در ایران 

 نه رادیریحا -نمایه نجوم، سال بیست و ششم 


