کتابهای نجومی
سیارات -از سری کتابهای آسمان پرستاره
نویسنده :پاتریک مور
مترجم :حمیدرضا گیاهی یزدی
ناشر :انتشارات مدرسه
قیمت 5000 :تومان
قیمت با هزینه پست 7000 :تومان
پاتریک مور اخترشناس مشهور انگلیسی مجموعه کتابهای ” آسمان پرستاره” را با هدف آشناکردن کودکان با اخترشناسی تنظیم کرده
است .این کتابها با نگارشی ساده و همراه با نقاشیهای زیبا مفاهیم اخترشناسی را به کودکان و نوجوانان اموزش می دهند.

خورشید و ماه -از سری کتابهای آسمان پرستاره
نویسنده :پاتریک مور
مترجم :حمیدرضا گیاهی یزدی
ناشر :انتشارات مدرسه
قیمت 5000 :تومان
قیمت با هزینه پست 7000 :تومان
پاتریک مور اخترشناس مشهور انگلیسی مجموعه کتابهای ” آسمان پرستاره” را با هدف آشنا کردن کودکان با اخترشناسی تنظیم
کرده است .این کتابها با نگارشی ساده و همراه با نقاشیهای زیبا مفاهیم اخترشناسی را به کودکان و نوجوانان اموزش میدهند.

سری کتابهای آسمان پرستاره -مجموعه کتابهای سیارات ،ستارگان،
دنبالهدارها و شهابها و خورشید و ماه
نویسنده :پاتریک مور
مترجم :حمیدرضا گیاهی یزدی
انتشارات مدرسه
قیمت 15000 :تومان
قیمت با هزینه پست 18000 :تومان
پاتریک مور اخترشناس مشهور انگلیسی مجموعه کتابهای ” آسمان پرستاره” را با هدف آشنا کردن کودکان با اخترشناسی تنظیم
کرده است .این کتابها با نگارشی ساده و همراه با نقاشیهای زیبا مفاهیم اخترشناسی را به کودکان و نوجوانان اموزش میدهند.

تاریخ ستارهشناسی
نویسنده :میخاییل هاسکین
مترجم :پوریا ناظمی
ناشر :بصیرت (موسسه انتشارات حکمت)
*قیمت 9000 :تومان
قیمت با هزینه پست 11500 :تومان
داستان ستاره شناسی از سپیده دم تاریخ تا امروز یکی از دلکش ترین و هیجان انگیزترین داستان های است که انسان از بدو
حضورش بر این سیاره و در تالش برای شناخت خود و جهانش روایت کرده است .داستانی حماسی با قهرمانی پرشمار .کتاب مقدمه
ای بسیار کوتاه بر ستاره شناسی (نجوم) از مجموعه مقدمه های بسیار کوتاه انتشارات آکسفورد مانند دیگر کتاب های این مجموعه
علی رغم حجم اندکش حجم باالیی از اطالعات دقیق را در اختیار خواننده می گذارد تا به طور سریع با رشد و تحول ستاره شناسی
در جهان از آغاز تا سپیده دم عصر اختر فیزیک آشنا شود.

نسبیت
نویسنده :راسل استانارد
مترجم :پوریا ناظمی
ناشر :بصیرت (موسسه انتشارات حکمت)
قیمت 9000 :تومان
قیمت با هزینه پست 11500 :تومان
این کتاب شما را به ماجراجویی شگفت انگیزی می برد که در آن با زبانی ساده اما مستدل و به دور از تخیل پردازی های
رایج،زیرساخت های الزم برای درک نسبیت را در اختیارتان می گذارد.این کتاب با مفاهیم آشنایی که هر روزه با آنها مواجهیم آغاز
می شود و در پایان می بینید که در این سفر هیجان انگیز تا چه حد دیدگاهتان نسبت به جهانی که در آن زندگی می کنید تغییر
کرده است.برای عالقمندان علم به خصوص مسائل فیزیک و نسبیت خواندن این کتاب کوچک می تواند لذتی بی نظیر همراه داشته
باشد.

ستارهشناسی به زبان آدمیزاد
نویسنده :استفن پی .ماران
مترجم :حسین شهرابی
ناشر :هیرمند
قیمت 19000 :تومان
قیمت با هزینه پست 23000 :تومان
از بهترین منابع برای آموزش نجوم رصدی و تئوری به زبان ساده

فرهنگنامه نجوم و فضا
نویسنده :بابک امین تفرشی ،خاطره بهی ،محمدرضا رضایی ،کاظم کوکرم ،پوریا
ناظمی
انتشارات طالیی
قیمت 50000 :تومان
قیمت با هزینه پست 58000 :تومان
دایره المعارفی تمام رنگی با اطالعات جذاب و کارآمد درباره کلیه مباحث نجومی ،برنده جایزه ترویج علم

صورتهای فلکی
نویسنده :گری مکلر  -مارک چارترند
مترجم :احمد دالکی
ناشر :گیتاشناسی
قیمت 6000 :تومان
قیمت با هزینه پست 8000 :تومان
راهنمای جیبی صورتهای فلکی برای عالقهمندان به آسمان شب

نجوم به زبان ساده
نویسنده :مایر دگانی
مترجم :محمدرضا خواجه پور
ناشر :گیتاشناسی
قیمت 25000 :تومان
قیمت با هزینه پست 28000 :تومان
از منابع اصلی و پرسابقه در آموزش مباحث مختلف نجومی

راهنمای ماهانه آسمان شب
یان ردپت -ویل تیریون
مترجم :مهندس احمد دالکی
انتشارات گیتاشناسی
قیمت 15000 :تومان
قیمت با هزینه پست 17000 :تومان

آشنایی با آسمان شب و صورتهای فلکی آن
مقدمهای بر اخترفیزیک نوین جلد اول
نویسنده :بردلی کارول ،دیل اوستلی
مترجم :احسان مهرجو ،کامبیز خالقی
ناشر :دانشپژوهان جوان
قیمت 21300:تومان
قیمت با هزینه پست 25000 :تومان
از منابع مطرح آموزش اخترفیزیک برای عالقهمندان به فیزیک و دانشجویان

ترمودینامیک و عالم
نویسنده :مارتین و اینگه گلداشتاین
ترجمه :اختر رجبی
مرکز نشر دانشگاهی
قیمت 10000 :تومان
قیمت با هزینه پست 13000 :تومان
خوانندگان در همه سطوح ،از دانشآموزان و علمپیشگان در این کتاب با مطالب جالبی روبهرو خواهند شد .کتاب ترمودینامیک و
عالم شرحی بسیار خواندنی و آموزنده از قوانین ترمودینامیک در اختیار ما میگذارد

کسوف
نویسنده :جک ب .زیرکر
ترجمه :مهدی جهانمیری
انتشارات مرکز تحصیالت تکمیلی در علوم پایه ،موسسه انتشارات آگاه
قیمت 5000:تومان
قیمت با هزینه پست 7000 :تومان
شامل مباحثی چون تاریخچهای از خورشیدگرفتگی ،سازوکار آن ،جزرومد ،فامکره و تاج خورشید ،جو زمین ،آزمون نسبیت عام و نظم
درونی جانداران

آشنایی با نسبیت خاص
نویسنده :رابرت رزنیک
مترجم :جعفر گودرزی
مرکز نشر دانشگاهی
قیمت 8000 :تومان
قیمت با هزینه پست 10000 :تومان
از منابع اصلی آموزش نسبیت خاص برای عالقهمندان به فیزیک و دانشجویان

داستان زندگی و پژوهشهای استیون هاوکینگ
نویسنده :کیتی فرگوسن
مترجم :دکتر رضا خزانه
انتشارات فاطمی
قیمت 7500 :تومان
قیمت با هزینه پست 10000 :تومان
فرگوسن نویسنده این کتاب ،بعد از ساعتها مصاحبه با هاوکینگ و تالش برای کشف زوایای زندگی و اندیشههای علمی او ،این
کتاب را برای اولین بار در سال  1992منتشر کرد .استیون هاوکینگ یکی از بزرگترین دانشمندان معاصر در زمینه کیهانشناسی که
است که پژوهشهای خود را با تکیه بر نظریه نسبیت عمومی اینشتین و مکانیک کوانتومی در زمینه چگونگی آغاز جهان ،سیاهچالهها
و جهانهای نوزاد ارایه کرده است  .فرضیه جهان بدون مرز و نظریه گسیل تابش از سیاهچالهها از نوآوریهای اصلی اوست .شاید
چهره استیون هاوکینگ را در حالیکه روی صندلی چرخدارش نشسته ،سرش را بهباالی صندلی تکیه داده و لبخندی بر لب دارد ،در
تلویزیون و رسانهها دیده و درباره شرایط زندگی خصوصی او مطالبی شنیده باشید .او ضمن مبارزه دائمی با بیماری درمانناپذیرش،
همواره در تالش برای دستیابی به پاسخ این سؤال اصلی کیهانشناسی است که :این جهان از کجا آمده است و بهکجا میرود؟ زندگی
او ،تالشی مستمر در راه کشف حقایق این جهان است .او به دنبال نظریه همه چیز است :نظریه جامعی که بتواند قوانین حاکم بر این
جهان را ،در یک سری معادالت و قواعد خالصه کند.

واژهنامه نجوم و احکام نجوم
نویسنده :محمد طباطبایی
انتشارات فرهنگان
قیمت 10000 :تومان
قیمت با هزینه پست 13000 :تومان
واژهنامه فارسی-انگلیسی و انگلیسی -فارسی اصطالحات نجوم و احکام نجوم

کلید رازهای کیهان
نویسنده :لوسی هاوکینگ ،استیون هاوکینگ
مترجم :محمدرضا محجوب
شرکت سهامی انتشار با همکاری انتشارات حریر
قیمت4250 :
قیمت با هزینه پست 6300 :تومان
لوسی هاوکینگ ،نگارنده دو کتاب داستان و پدرش ،استیون هاوکینگ ،استاد برجسته فیزیک نظری دانشگاه کمبریج با هم این کتاب
داستان را که شامل مطالب آموزنده علمی است نگاشتهاند.

فضا-زمان تخت و خمیده
نویسنده :جورج الیس ،روث ویلیامز
ترجمه :یوسف امیرارجمند
مرکز نشر دانشگاهی
قیمت 9000 :تومان
قیمت با هزینه پست 12000 :تومان

انرژی
نویسنده :برنهارت گ .اسکروتسکی و دیگران
مترجم :کورس ضیایی
انتشارات علمی و فرهنگی
قیمت 20000 :تومان
قیمت با هزینه پست25000 :

فیزیک بی فیزیک (گفتگو با دکتر رضا منصوری)
به کوشش خاطره حجازی
ناشر :نقش و نگار ،موسسه انتشارات فلسفه
قیمت 4000 :تومان
قیمت با هزینه پست 6000 :تومان
این کتاب شامل متن گفتوگوی خاطره حجازی با دکتر رضا منصوری از نام آوران فیزیک ایران است .در این گفتوگو استاد رضا
منصوری به سادگی به معرفی علم فیزیک پرداخته است.

چهار سال در وزارت عتف
نویسنده :رضا منصوری
انتشارات عمارت
قیمت 20000 :تومان
قیمت با هزینه پست 23000 :تومان
تالش انسانی در چندقرن گذشته مدرنیت و پسا مدرنیت را به وجود آورده است که تفاوت های بنیادی با دستاوردهای بشر در
دوران قبل از آن دارد .از جمله ی این تفاوتها فلسفه ی سیاسی و چگونگی اداره ی جامعه است .ما در این زمینه ها گرچه تاریخ چند
هزار ساله ی بسیار با ارزشی داریم ،اما در تطبیق این تاریخ و تجربه ی تاریخی با دوران مدرن کم تجربه هستیم .دو انقالب مشروطه
و اسالمی بیانگر نیاز به تحول تاریخی در کشور ما بوده است .یکی از دستاوردهای مهم دوران مدرنیت تکامل جوامع است به کمک
انسانهای ناکامل .ما با این مفهوم سازی ها بیگانه ایم .چگونگی انتقال تجربه در امور کشورداری از فرد به فرد یا از جمع به جمع
نقشی اساسی در پیشرفت و تکامل در جوامع مدرن دارد .پس از چهار سال تجربه در بخشی از دولت ،و تجربهای بسیار با ارزش در
هدایت امور پژوهشی با ابزار اداری موجود حیفم آمد نکته هایی را از دید خودم منتقل نکنم .این کتاب حاصل پیشنهاد همسرم خانم
خاطره حجازی و همکارم آقای دکتر شاهپور اعتماد برای مکتوب کردن این تجربه ها است که در روزهای پایانی دولت اصالحات و
قبل از ترک سمت نوشته شد.

واژهنامه نجوم
نویسنده :محمدتقی میرترابی ،شادی حامدی آزاد
نشر دیبایه
قیمت 7000 :تومان
قیمت با هزینه پست 9000:تومان
واژهنامه کامل و به روز از اصطالحات نجومی ،فارسی-انگلیسی و انگلیسی-فارسی

از زروان تا مهبانگ؛ آشنایی با کیهانشناسی نوین
نویسنده :رضا منصوری
نشر دیبایه
قیمت 12000 :تومان
قیمت با هزینه پست 15000 :تومان
کیهان شناسی نوین کمابیش دستاورد  50سال گذشتهی بشر است .از تصورات اسطورهای خودمان مانند زروان ،و از کیهان شناسی
ارسطویی و ابوریحانی بسیار فاصله گرفتهایم .این فاصله فقط در حجم اطالعات نیست ،بلکه در چگونگی بینش ما از طبیعت است .در
ارتباط میان طبیعت است با مفاهیمی که ذهن ما ساخته است! این بینش مدرن ما را بسیار دورتر از آن برده است که تفکر ارسطویی
و ابوریحانی میتوانست....

فیزیک
نویسنده :الکساندر جوزف و دیگران
مترجم:منیژه رهبر
انتشارات علمی و فرهنگی
قیمت 23000:تومان
قیمت با هزینه پست 28500 :تومان
*از دیرباز دانشمندان مختلف در سراسر جهان در این اندیشه بودهاند که آیا برای قوانین بنیادی طبیعت میتوان به یک نظریه جامع
ونهایی دست یافت؟ در این کتاب پروفسور استیون و اینبرگ ،برنده جایزه فیزیک نوبل به پژوهشی عالمانه دست زده و زوایای
گوناگون مبحث یاد شده را با بیانی علمی مطرح کرده است .وی ضمن تاکید بر جنبه زیبایی ،عقاید فلسفی را با اندیشههای فیزیکی در
آمیخته وتاثیر هر یک را بر دیگری آشکار میسازد.

جهان به کجا میرود؟ (سرنوشت سیاره زمین در صد سال آینده)
نویسنده :علی افضل صمدی
انتشارات :جهان کتاب
قیمت 3200 :تومان
قیمت با هزینه پست 6000 :تومان
در دو دهة اخیر ،شرایط جوی سیارة زمین به گونهای نگرانکننده تغییر کرده است .ساکنان سیارة زمین از دگرگونیهای زمین و
آسیبهایی که به آنها وارد شده ،نگران هستند .دوسوم جنگلهای نخستین زمین ،به وسیلة بشر از بین رفته است .تولید گازکربنیک
ناشی از فعالیت کارخانهها و خودروهایی که در سراسر جهان ،در گردش هستند ،آنقدر زیاد است که جنگلها و اقیانوسها دیگر
قادر به جذب آن نیستند .همین امر باعث تشدید حالت گلخانهای و افزایش دمای زمین شده است .نگارنده در این کتاب سعی کرده
است ،تا حد ممکن و با روشی ساده شرایط نامساعد سیاره زمین را برای عموم بیان کند و امکان بهبود شرایط جوی را مشخص سازد.
همچنین راه کارهای پژوهشگران برای صرفهجویی در ذخایر نفت و گاز را بیان کرده است.

نیوتن (در 90دقیقه)
نویسنده :جان و مری گریبین
ترجمه :پریسا همایون روز
ناشر :کتابهای قاصدک
قیمت  1000تومان
قیمت با هزینه پست 3000 :تومان
مناسب برای نوجوانان

رویت هالل ،آشنایی با مقدمات نجومی استهالل
نویسنده :دکتر جمشید قنبری ،محمد مهدی مطیعی
انتشارات اخترنگار با همکاری انتشارات سبزان
قیمت 8000 :تومان
قیمت با هزینه پست 10000 :تومان

ویت هالل و مسائل مربوط به آن چه در زمینه های علمی همواره مورد توجه دانشمندان و فقهای اسالمی و حتی دیگر دانشمندان
جهان بوده است .با توجه به گسترش عالقه روزافزون اقشار مختلف جامعه به موضوع رویت هالل ،در کتاب حاضر سعی بر آن شده
است که مفاهیم و مبانی ابتدایی به کوتاه ترین و ساده ترین شیوه بیان شوند تا خواننده بتواند با فرایند استهالل از دیدگاه علمی
آشنایی یابد .فصل اول به حرکت ماه در فضا و شکل گیری اهله آن می پردازد .در فصل دوم با سیستم های مختصات نجومی مورد
نیاز آشنا میشویم .فصل سوم به بررسی پارامتر های موثر در رویت هالل اختصاص یافته است .معیارهای رویت پذیری هالل ،از
گذشته تا زمان حال در فصل چهارم بیان شده اند .عوامل موثر در شکل گیری هالل و نحوه یافتن آن با استفاده از ابزار نوری ،اهم
مطالب فصل پنجم را به خود اختصاص داده اند .فصل ششم نیز یکی از مهم ترین پارامترهای موثر در رویت پذیری هالل ،یعنی
درصد روشنایی را کمی بیشتر مورد بررسی قرار می دهد.

ماه کامل
نویسنده :آنتونین روکل
مترجم :شادی حامدی آزاد
انتشارات کارگاه
*قیمت 37000 :تومان
قیمت با هزینه پست 45000 :تومان
کتاب «ماه کامل» ترجمهای از کتابهای " "Observing the Moonاثر جرالد نورث و " "Atlas of the Moonاثر آنتونین روکل
و گری سرانیک است .توضیح پشت جلد« :در این کتاب ،مطالب متنوعی مییابید که شما را از زوایای مختلف با این کره شگفتانگیز
آشنا خواهد کرد؛ از بحثهای مقدماتی درباره منشا ماه ،انواع عوارض زمینشناختی ماه ،هندسه ماهگرفتگی و خورشیدگرفتگی ،تا
بحثهای تاریخی درباره پیشگامان ماهنگاری و پیشگامان کاوشهای فضایی ماه ،تا فصلهای پرجزییاتی درباره روشهای کشیدن طرح
از انواع عوارض ماه ،عکاسی ماه از گذشته تا امروز ،انباشتن تصاویر روی هم برای به دست آوردن بهترین تفکیک و سه پیوست مفید
درباره همخط سازی انواع تلسکوپها ،آزمون اپتیک تلسکوپ و قطبی کردن این ابزار ...شاید ماه در نگاه اول خالی و بیرنگ به نظر
آید ،اما بیشک "خالی باشکوه"ی است که سالهای سال مجذوبتان نگاه خواهد داشت».

اختفاهای نجومی
نویسنده :آتیال پرو ،پاول میلی ویراستار :کامبیز خالقی
ناشر :دانشپژوهان جوان
قیمت 3700 :تومان
قیمت با هزینه پست 5700 :تومان
از مقدمه کتاب :متاسفانه کتابهای چندانی در حوزه اختفاهای نجومی در جهان وجود ندارد؛ بنابراین تصمیم بر این شد تا به کمک
آقای پاول میلی از امریکا که فرد شناخته شدهای در سطح جهانی در این حوزه از نجوم هستند کتابی در این خصوص و در سطحی
مشخص به دو زبان فارسی و انگلیسی تالیف شود .در این کتاب به مقدمات اختفاهای نجومی پرداخته شده است .متاسفانه در توصیف
برخی تعاریف و اصطالحات به ظاهر روشن ،مشکالت بسیاری را شاهد هستیم.؛ بنابراین در این کتاب سعی شدهاست ضمن ارائه
مطالبی روشن در این خصوص ،برای عالقمندانی که بررسی اختفاهای نجومی را مدتی است آغاز کردهاند نیز مطالبی درخور وجود
داشته باشد.

واژهگزینی در ایران و جهان
نویسنده :رضا منصوری
انتشارات فرهنگستان
*قیمت 7000 :تومان
قیمت با هزینه پست 11000:تومان

شگفتیهای کیهان
نویسنده :برایان کاکس و اندرو کوئن
مترجم :محمد اسماعیل فلزی
انتشارات مازیار
قیمت 16000 :تومان
قیمت با هزینه پست 20000 :تومان
کیهان یا عالمی که علم نوین به ما معرفی می کند با قدمتی معادل  13٫8میلیارد سال و وسعتی معادل  45میلیارد سال نوری و
انباشته از  100میلیارد کهکشان از حیث گستردگی ما را به فروتنی وا می دارد و زیبایی آن حس شگفتی را در ما بیدار می کند.

نجوم امروز
نویسنده :اریک چیسون ,استیون مک میالن
مترجم :فرزان مومنی
ناشر :نص
قیمت 45000 :تومان
قیمت با هزینه پست 53000 :تومان
به قلم مترجم کتاب :کتاب  ،Astronomy Todayکه به نجوم امروز ترجمه شده ،به خوبی از عهده ارائه تصویری روشن از دانش
نجوم تا به امروز برآمده است .در کتاب نجوم امروز دانش نجوم از آغاز تا به امروز همراه با زیباییهای نفس گیرش با زبانی گیرا و
رسا بیان میشود .این کتاب از جمله معتبرترین کتابها در عرصه معرفی دانش نجوم است و ویرایشهای جدید و به روز شده آن
در طول بیش از بیست سال گذشته هر چند سال یک بار بیرون آمده است و از این رو ترجمه کتاب از دید مترجم بسیار ضروری به
نظر می رسید .البته با توجه به حجم زیاد کتاب مناسبتر دیده شد تا ترجمه آن در دو جلد آماده شود .کتاب حاضر ،که توسط
انتشارات نص آماده و به بازار کتاب ارائه شده ،ترجمه دو جُستارِ نخست از چهار جستار کتاب است که در آن به مبانی نجوم و
اجرام سامانه خورشیدی ،همراه با شرح دلانگیز ماموریتهای فضایی به مقصد آنها ،پرداخته شده است .دو جستار آخر کتاب هم ،که
شامل مباحثی گسترده و فراگیر پیرامون ستارگان و کهکشان ها و روند زایش و مرگ آنها و نیز معرفی مدل های کیهانشناسی می
شود ،قرار است تا نیمه های سال آینده در قالب جلد دوم به عالقه مندان ارائه گردد.

ستارهشناسی ،بررسی نظریهها و مسائل اصلی در ستارهشناسی نوین
نویسنده :استیسی پلن
مترجمان :الهه آرشیان ،محمدهادی طباطبایی یزدی
انتشارات سبزان
قیمت 12000 :تومان
قیمت با هزینه پست 15000 :تومان
از کتابهای سری شوم ))Shaum’s

جهان در پوست گردو
نویسنده :استیون هاوکینگ
مترجم :محمدرضا محجوب
انتشارات حریر
قیمت 19500:تومان
قیمت با هزینه پست 22500 :تومان
از کتابهای بسیار معروف و خواندنی استیون هاوکینگ

رصد ماه
نویسنده :محمدرضا نوروزی
ناشر :ایرانشناسی
قیمت 6000 :تومان
قیمت با هزینه پست 9000 :تومان
آشنایی کامل با عوارض سطح ماه و رصد آن

اسرار کائنات جلد اول
نویسنده :ابراهیم ویکتوری
ناشر :به نگار
قیمت 12000 :تومان
قیمت با هزینه پست 19000 :تومان

کتاب Planisphere and Starfinder
شامل نقشههای آسمان ،صورتهای فلکی و گردونه آسمان
زبان :انگلیسی
قیمت 65000:تومان
قیمت با هزینه پست 73000 :تومان

فیلمها و نرمافزارهای نجومی

مستند ( Cosmosکیهان)
 3عدد DVD
قیمت 12000 :تومان
قیمت با هزینه پست 15000 :تومان

فیلم سینماییLast days on Mars
قیمت 4000 :تومان
قیمت با هزینه پست 5500 :تومان

نرمافزار Starry night

مستند Solar Max

قیمت 12000:تومان

قیمت 4000 :تومان

قیمت با هزینه پست 15000 :تومان

قیمت با هزینه پست 5500 :تومان

فیلم سینمایی Gravity

فیلم سینمایی میانستارهای

قیمت 4000 :تومان

قیمت 4000 :تومان

قیمت با هزینه پست 5500 :تومان

قیمت با هزینه پست 5500 :تومان

فیلم سینمایی Europa Report
قیمت 4000 :تومان
قیمت با هزینه پست 5500 :تومان

پوسترهای نجومی

تصویر میدان بسیار دوردست هابل

پوستر منظومه شمسی

پوستر سحابی جبار

پوستر سیاره زحل

پوستر کهکشان آندرومدا

قیمت هرپوستر 7000 :تومان

گردونه آسمان
قیمت 15000 :تومان
قیمت با هزینه پست 17000 :تومان

پوستر سحابی خرچنگ

پوستر سحابی سراسب

قیمت هرپوستر با هزینه پست 9000 :تومان

نحوه سفارش محصوالت نجومی:
برای سفارش هر یک از محصوالت نجومی میتوانید هزینه آن را به شماره کارت  5029 3810 1787 2268بانک دی به نام افشین
دُری واریز کنید و در ساعات اداری با دفتر مجله نجوم تماس بگیرید تا سفارش شما ثبت شود .لطفا در صورت تمایل به خرید
حضوری از دفتر مجله قبال تلفنی هماهنگ بفرمایید.
شماره تماس دفتر مجله نجوم 021-77212524 :و 021-76871406
نشانی دفتر مجله نجوم :تهران ،میدان رسالت ،خیابان هنگام ،نرسیده به پل همت ،کوچه بختیاری ،پالک  ،16واحد1
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