 سرمقاله :ایران و برنامههای فضایی -دکتر رضا منصوری


یادداشت سردبیر :نجوم  27ساله شد  -کاظم کوکرم

 تازهها -محمد عادلپور ،کیارا عباسزاده اقدم ،مرجان ارمغان ،علی ابراهیمی سراجی
 oتراپیست 1-از منظومه شمسی پیرتر است
 oهشدار برای زمین
 oسرنوشت شوم در انتظار چند قمر اورانوس
« oکیهان باز» در سازمان ملل
 oداستان پایان قهرمان
 oپرتوهای کیهانی پرانرژی؛ مهاجران میانکهکشانی
 oبرگزاری کارگاه عکاسی نجومی زیر نظر پروژه جهان در شب در دانشگاه امیرکبیر
 oبرگزاری دوره آموزش نجوم در اراک
 oمعرفی کتاب :روش پیشبینی وضع رویت هالل ماه در ایران

 تازههای حرفهای :خرده عدسیهای کیهانی -دکتر سیما قاسمی
اخترشناسان از کشف نوع جدیدی از عدسیهای گرانشی با کاربردهای ویژه خبر دادند

 سمفونی آغاز عصر فضا -سیروس برزو
ماجراهای خواندنی از پرتاب نخستین ماهواره جهان در  60سال پیش
 رقابت داغ در جنگ سرد -حمیدرضا برزو
گفتوگوی اختصاصی منتشر نشده با گئورگی میخائیلویچ گرچکو کیهاننورد فقید اهل روسیه
و از طراحان اسپوتنیک ،1-نخستین ماهواره جهان

 60 سال فضانوردی در  6قاب
 پیشنهاد سرآشپز فضاناو -هدا عربشاهی
دستگاههایی که به فضانوردان کمک میکند در ماموریتهای فضایی آینده غذای تازه بخورند
 بازیگران جدید عصر فضا -پوریا ناظمی
چگونه بخش خصوصی بازی رقابتهای فضایی را تغییر خواهد داد
 طرح شکار حلقهها -محمدصالح تیمار
با فوتوفن رصد حلقههای زحل در آرمانیترین وضعیت تا  15سال آینده آشنا شوید
 نقشه آسمان
 پدیدههای نجومی مهر و آبان  -1396علی ابراهیمی سراجی و محمدحسین الماسی
 قاب ژرف :شکار سایه
 اکتشاف جهانهای جدید در فضا :هفته جهانی فضا
 بخش خصوصی باید وارد حوزه فضا شود -محمدامین آهنگری
گفتوگوی اختصاصی نجوم با دکتر محسن بهرامی ،رئیس سازمان فضایی ایران
 روایت شکست و پیروزی  -فاضل رحیمی ،مه زاد چیت ساز ،بهنام صبوری
نگاهی به سیر پیشرفت و تحول پرتابهای فضایی ایران
پرتابهای زیرمداری ایران از ابتدا تا اکنون
 توسعه فناوری بومی و توانمندسازی بخش خصوصی اولویت ماست -محمدامین آهنگری
گفتوگوی اختصاصی نجوم بامهندس مجتبی سرادقی معاون توسعه فناوری فضایی سازمان
فضایی ایران

 جدال ایدهها -آرمان پیشینی ،سوگل بصیرت تبریزی ،شاهرخ ظهراب زاده
مروری بر فرایند برگزاری سه رقابت تدریجی سازمان فضایی ایران
 چالش طراحی مکعبهای فضایی -محمدرضا رضائی
نجوم از نخستین دوره مسابقه ماهواره دانشجویی مکعب ایرانی و تالش گروهی از دانشجویان
برای طراحی تاسوارهها گزارش میدهد
 یادداشت :فرصتها و چالشهای مسابقه مکعب ایرانی -دکتر حامد علی صادقی
 اتحاد در عصر فضا -کیارا عباسزاده اقدم
گفتوگوی اختصاصی با دکتر ابوالقاسم نقاش ،مدیر مرکز روابط و همکاریهای بینالمللی
سازمان فضایی ایران
 نجوم در ایران -علی ابراهیمی سراجی
 نمایه نجوم ،سال بیست و ششم -ریحانه رادی

