
 های انجمن نجوم آیاز برنامه کالس

 

ف
ردی

 

 شهریه زمان شروع کالس مهلت ثبت نام زمان تعداد جلسات نام دوره
برای اعضا  شهریه

 %(52)با تخفیف 
 مباحث کالس

 15 بزرگسال -نجوم مقدماتی  1
 ها شنبه ها و سه شنبه یک

 10:11 – 12:51ساعت  

ثبت نام پایان 

 یافته است.
 ریال 501111 ریال 501111 تیر ماه 52

شناخت اجرام سماوی   - نجومی های پدیده معرفی - نجوم تاریخچه

آشنایی با اصطالحات  -آسمان با  آشنایی -ها  های آن و ویژگی

 و سیارات منظومه شمسی – ها ها و اندازه معرفی مقیاس -نجومی 

 11 کودکان - نجوم مقدماتی 5
 ها شنبه ها و سه شنبه یک

 10:11 – 10:11ساعت  

ثبت نام پایان 

 یافته است.
 ریال 552111 ریال 511111 ماه مرداد 11

 -شناخت اجرام نجومی   - نجومی های پدیده معرفی - نجوم تاریخچه

ها  معرفی مقیاس -آشنایی با اصطالحات نجومی  -آسمان با  آشنایی

 منظومه شمسی و سیارات معرفی – ها و اندازه

 15 نجوم پیشرفته 5
 فردروزهای 

 10:11 – 12:51ساعت  
 ریال 512111 ریال 051111 ماه شهریور 2 ماه شهریور 5تا 

قوانین  معرفی -های نجومی و اجرام سماوی و ستارگان  بررسی پدیده

 – آنبا استفاده از  ساختار جهان بررسی نیوتن و مکانیک کالسیک و

 و مختصات کروی کره سماوی معرفی

 تلسکوپدوره تخصصی رصد و کار با  0
جلسه تئوری  2

همراه با یک 

 شب رصدی

 روزهای فرد

 18:11 – 10:11ساعت  
 ی اول شهریور ماه( )رصد در نیمه

ثبت نام پایان 

 یافته است.
 ریال 511111 ریال 011111 مرداد ماه 50

آشنایی با  –فلکی  های صورت - آسمان در پیمایش اصول با آشنایی

پیاده سازی   – تلسکوپ با کار آموزش -ها  ی کار تلسکوپ نحوه

 های رصدی آموزش تکنیک – رصدی شب یک در ها آموخته
 

 باشد. می ی دبیرستان ریاضیات دوره آشنایی با کالس نجوم پیشرفته، پیشنیاز* 

 ها: تبریز، خیابان امام، میدان قطب، روبروی پاساژ مهدیه، داخل کوچه، ابتدای کوی شبنم، مدرسه دخترانه سما * مکان برگزاری کالس

 

 


