نجوم شماره  -622بهمن و اسفند 62
 سرمقاله :حکایت نظر و نظریه -دکتر رضا منصوری
 یادداشت سردبیر :طبخ  6غذای دشوار -کاظم کوکرم
 یک نگاه
 تازهها -کیارا عباسزاده اقدم -ساناز مصطفی زاده
 oسایه حلقهها بر سر یونسپهر زحل
 oتصویر اجزای چهره غول
 oجمعیت باالی ستارههای سنگینوزن
 oراز ستاره اسرارآمیز در آستانه افشا
 oابرهای اورانوس زیر نفوذ خورشید
 oدرخشش هوش مصنوعی
 oدرگذشت نهمین مسافر ماه
 oهفتمین کارگاه و نمایشگاه جهان در شب  6تا  4اسفند برگزار میشود
 شبهای پرستاره روستاهای زلزله زده -محمدصالح تیمار
گزارشی از سفر داوطلبانه همکاران مجله نجوم و اعضای داوطلب گروههای نجومی به مناطق
زلزلهزده استان کرمانشاه

 شب ،سکوت ،کویر-...ظهیرالدین ایلخانی
سفرنامه یکی از همراهان گشت مجله نجوم به کویر مصر در شب یلدای امسال

 مرز واقعیت و خیال در جهانهای موازی -دکتر سیما قاسمی
بررسی پیچ و خمهای نظریهای که این روزها ذهن برخی فیزیکپیشگان و کیهانشناسان را
مشغول کرده است
 تاریکی را دشنام مده ،چراغی بیفروز-...کاظم کوکرم
نجوم از مراسم اهدای دومین جایزه ترویج علم چراغ گزارش میدهد
 سیارههای پف کرده -محمد عادل پور
به دنیای مشتریهای داغ متورم خوش آمدید
 جواهرات تکشاخ -محمدصالح تیمار
راهنمای رصد ستارهها و اجرام اعماق آسمان یکی از صور فلکی زمستانی
 نقشه آسمان
 پدیدههای نجومی بهمن و اسفند  -6962علی ابراهیمی سراجی و محمدحسین الماسی
 93 شگرد ضروری موفقیت در ماراتن مسیه -حامد سلیمانی
فوت و فن برنده شدن در رقابت بزرگ منجمان آماتور ایران
 هر سال میگیم دریغ از پارسال !...جالل حجتی فهیم
رمزگشایی از ماجرای کوتاه شدن زمستان و بهار در سالهای اخیر
 حکایت مونتاژ و مستند در عکاسی نجومی -امیر شاهچراغیان
آیا در دنیای عکاسی نجومی مجازیم از هر ابتکاری در ویرایش عکس استفاده کنیم؟

 قاب ژرف :شبهای رنگی -امین جمشیدی و امیرحسین ابوالفتح
 نقشه فرار -ابوالفضل توکلی
با وجود انبوه زبالههای فضایی در حال چرخش به دور زمین،انجام ماموریت در فضا و زندگی در
ایستگاه فضایی چطور ممکن است؟
 چرا آپولو به ماه برنگشت؟-سیروس برزو
پاسخی به روایتهای رایج که دستاوردهای بشر در سفر به ماه را افسانه قلمداد میکند
 نجوم در ایران -علی ابراهیمی سراجی
 ربع قرن پیش...

