
 پوریا ناظمی -انتخابات ریاست جمھوری و غیبت علم •
ھا موضوع علم و فناوری و آینده توسعھ علمی کشور را در فھرست سوال از نامزدھای  آخرین باری کھ رسانھ

 !انتخاباتی قرار دادند کی بود؟
 

 ھا تازه •
o تفاوت سھم ماده تاریک در گذر زمان 
o ھای کاسینی در ایستگاه آخر ماجراجویی 
o مانند ای زمین دور سیاره آلود بھ جوی گرم و مھ 
o کشف منظومھ فراخورشیدی با ھفت سیاره شبیھ زمین 
o کشف لکھ سرد بزرگ در غول منظومھ شمسی 
o ھا ثبت نخستین تصویر از سیاھچالھ 

 
 سیروس برزو -یادداشت •

 نوردی ما را ترک کرد... مرد ھمیشھ خندان تاریخ کیھان 
 

 پور دکتر نادر حقیقی -یادداشت •
 کشف ھفت سیاره فراخورشیدی چقدر مھم است؟

 
 محمدجواد ترابی -دریاھای محجوب •

ومھ شمسی کھ امید بھ کشف ھای فعال در منظ ضور دیگر اقیانوسھا از ح تھترین یاف مروری بر جزئیات خبر تازه
 کند کم در اشکال ساده آن را دوچندان می موجودات فرازمینی دست

 
 کتایون محمدی -ھا آرایی شکارچیان سیارک صف •

جوی سیارک در  و ھای متنوع علوم شھروندی در آستانھ برگزاری چھارمین و پنجمین جنبش جست نگاھی بھ کاربری
 ایران

 
 توفیق حیدرزاده -اخترشناسی نوین در جھان اسالم •

 کشورھای اسالمی چگونھ با نجوم مدرن آشنا شدند و اکنون چھ نقشی در تولید علم اخترشناسی در جھان دارند؟
 

 مریم ثقفی -الدولھ یادگارھای نجم •
 ، منجم دوران قاجار و مبدع تقویم امروزی ھجری شمسیارمعرفی سھ نسخھ از رسائل نجومی حاج میرزاعبدالغف

 
 دخت شاکری سیمین -دور در زمین نزدیک بھ آسمان •

 گوی اختصاصی نجوم با دکتر آنخل گمس رولدان، مدیر و سردبیر مجلھ نجوم اسپانیا و گفت
 

 سید حامد میرزاخلیل -یک ساعت آرامش •
 در تھران ٩۶نگاھی بھ برگزاری مراسم ساعت زمین سال 

 
 حمید حسنی -برگزاری سمپوزیوم آشنایی با آلودگی نوری و مبارزه با آن در یزد •

 
 رمحمدصالح تیما -شدگان مالقات با فراموش •

 با شیوه رصد چند صورت فلکی فراموش شده آشنا شوید
 

 نقشھ آسمان  •
 علی ابراھیمی سراجی و محمدحسین الماسی -٩۶ھای نجومی اردیبھشت و خرداد  پدیده •

 
 محمدرضا صیاد -روز رمضان ٣٠ •



 در ایران ١۴٣٨ھای رمضان و شوال  ت ھالل ماهبینی وضع روی پیش
 

 محمدصالح تیمار و حامد سلیمانی -ھا شکار کھکشان •
 در فصل بھار ھا د و طراحی از زیباترین کھکشانراھنمای رص

 
 فرد منا رجبیھ -رقابت زیر بارش برف! •

 دھد زیر آسمانی تاریک با شرایط جوی پیچیده گزارش می ٩۵نجوم از برگزاری ماراتن مسیھ
 

 محمد صالح تیمار -یادداشت •
 ، رقابت تمام عیار٩۵ماراتن مسیھ        

 
 حامد الطافی مھربانی -ھای ناکوک تلسکوپ •

 گیری از بیشترین کارایی در رصدھای نجومی باید بدانید ھا برای بھره تلسکوپای  نچھ از آزمون ستارهآ
 

 قاب ژرف: جادوی آسمان •
 

 سیروس برزو -پایان قھرمان •
 بازخوانی روایت درگذشت یوری گاگارین، نخستین مسافر فضا

 
 علی ابراھیمی سراجی -نجوم در ایران •
 ربع قرن پیش... •

 


