
 یک نگاه  •
 ھا تازه •
o دو خبر از ھمسایھ زمین 
o ھای فراخورشیدی نخستین تصویربرداری مستقیم از گردش سیاره 
o  و سامانھ انتقال مداری در روز ملی فناوری فضایی ١رونمایی از ماھواره ناھید 
o بینی احتمال برخورد دو ستاره و ظھور نواختر پیش 
o موفقیتی مھم برای موشک سایوز 
o  ایران در المپیاد جھانی نجومموفقیت تیم 
o درگذشت دو چھره نامدار 

 
 حامد میرزاخلیل -بھ احترام زمین •

 آنچھ از مراسم ساعت زمین و چگونگی برگزاری آن باید بدانید

 ھا پرونده: دنیای تاسواره •

 داریم زیادی امید فضایی صنایع در تحول ایجاد برای آنھا متنوع ھای کاربری بھ کھ کوچکی ھای ماھواره بر مروری

o پیرزاده پوریا -ھا و دانش فضایی تاسواره 

 برند می بھره فناوری و علم گسترش در تاسواره ظرفیت از کھ کشورھایی آموزشی برنامھ بھ نگاھی

o ایمان بھمن جھرمی -تاسواره چتر زیر اکتشاف 

 شوند می وارد اکتشافات از ای تازه عصر ھا بھ تاسواره کارگیری بھ با علمی ھای شاخھ از بسیاری

o ایمان حسیبی -ای برای ایده برتر جایزه 

 شود می اھدا ھا تاسواره علمی برای ھدف بھترین تعیین بھ نوآر جایزه

 

 پیمان اکبرنیا -ھا انقالب در ساخت ماھواره •

 و طراحی فناوری آینده شرکتش کھ جوانی وکارآفرین نجوم المپیاد سابق پژوه دانش بنازاده، پیام با نجوم اختصاصی وگوی گفت
 کرد خواھد دگرگون را ھا ماھواره ولیدت

 پوریا ناظمی -چشم بھ راه رصدخانھ ملی •

 گذرد می ایران ملی رصدخانھ طرح تصویب از سال ١٧ و ساخت محل شدن قطعی از سال ٨ تلسکوپ، آینھ ورود سال از٢

 علی ابراھیمی سراجی -ھای منجمان سوگلی •

 آماده شوید ٩۶برگزیده سال برای رصد پنج پدیده نجومی 

 محمدصالح تیمار -ای ستاره رویای سفر میان •

 اند ای آشنا شوید کھ تاثیر عمیقی بر فرھنگ و ادبیات بشر گذاشتھ با چھار ستاره

 نقشھ آسمان  •
 علی ابراھیمی سراجی و محمدحسین الماسی -٩۶و فروردین  ٩۵ھای نجومی اسفند  پدیده •
 تیمار و حامد سلیمانیمحمدصالح  -دیدار با ستارگان •



 ھای باز منتخب اعماق آسمان راھنمای رصد و طراحی از خوشھ

 جالل حجتی فھیم -داستان زمین و زمان •

 چیز شب و روز و گردش ایام باخبرند کنند از ھمھ برای آنھا کھ خیال می

 ھای شب قاب ژرف: جلوه •
 سیما قاسمی -تنھا مرجع اجتماع علمی است •

 ٢٠١۶شناس و برنده جایزه اول بوکالتر  با دکتر نیما خسروی، کیھان نجوموگوی اختصاصی  گفت

 سیروس برزو -رزوھای زنانھآ •

 اش فقط از زنان تشکیل شده باشد ماجرای پرواز جنجالی یک ناو سایوز روسی کھ قرار بود خدمھ

 ھدا عربشاھی -درجھ چرخید ٣۶٠زمین  •

 ٩۵ترین رویدادھای نجوم و فضا در سال  مھم

 حامد پورخرسندی -سنگی کھ ضبط شد ھا و شھاب ماجرای روسیادداشت:  •
 ریحانھ رادی -ھای آسمان تاریک در سالی کھ گذشت نور پاک: پارک •
 پور محمد عادل -ھای فضایی بر پرده سینما راھنما: داستان •
 علی ابراھیمی سراجی -نجوم در ایران •
 ربع قرن پیش •
 ٩۶تقویم نجومی سال  •


