
 8931جدول برنامه های هفته جهانی فضا سال 

 مکان زمان برنامهعنوان  و شعار روزعنوان  ایام هفته
پنجشنبه 

11/7 
 مرکز نوآوری فضایی کیهان 11-03:8 رویداد منظومه های ماهواره ای ــــــــــ

 11/7جمعه 
 / ابن کثیر فرغانی

 ستارگان سوی به ای ماه، دروازه

 18 صبح تا 18 نمایشگاه، سخنرانی علمی
 شب

 برج میالدباشگاه نجوم 

رصد عمومی  –افتتاحیه هفته جهانی فضا 
 آسمان شب 

 کرمان بوستان مادر 173:8

 شهر کتاب تبریز 103:8-133:8  ماه دریچه ای رو به ستاره ها

 7/:1شنبه 
 / عبدالرحمان صوفی

 بشر زندگی تحول فضایی، فناوری

 قندی شهید سالن 11-9 افتتاحیه

سالن آمفی تئاتر  گیالن دانشگاه 113:8-11 فضا با آشنایی سمینار
 شهید نورانی

 -پخش فیلم مریخی به همراه نقد علمی 
 رصد سیاره ای 

 کرمان باهنرشهید دانشگاه 113:8

شهرری مرکز نجوم حرم حضرت  17-9 بازدید از آسمان نما و تاالر علم 
 عبدالعظیم

نجوم حرم حضرت شهرری مرکز  11-10 رصد آسمان شب
 عبدالعظیم

یکشنبه 
11/7 

 /ابوالوفای بوزجانی

 اسالمی تمدن آینه در نجوم

 سالن الغدیر 17-9 کارگاه دانشجویی سنجش از دور راداری

 پژوهشگاه هوافضا 113:8-03:8 اکتشاف در عمق فضا

 خانه نجوم و فضا کاشان 11-18 فناوری فضایی راهی به سوی کائنات
 تربیتی جوانه هاکانون فرهنگی 

 دانشگاه گیالن 11-18 گردهمایی صنعت دانشگاه در حوزه فضایی

سخنرانی بیان تجربیات و مباحث فضایی روز 
 دنیا

دانشکده مهندسی هوافضا  18-11
دانشگاه صنعتی خواجه 

سالن آمفی  -نصیرالدین طوسی
 تئاتر سفیر

ویژه برنامه هفته جهانی فضا )ماه، دروازه ای 
 به ستارگان(رو 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان 19-113:8

 دانشگاه شهید باهنر کرمان 113:8 سمینار دروازه ای رو به ستارگان+رصدماه

 –دانشگاه صنعتی مالک اشتر  113:8-9 حوزه فضایی -رویداد نوآوری شهید چمران
 سالن امیرکبیر

دوشنبه 
11/7 

 /ابوریحان بیرونی

 ای سیاره بین سفرهای و ماه

   

الغدیر سالن 17-9 راداری کارگاه دانشجویی سنجش از دور  

21-9 بازدید دانشجویی هوافضا پژوهشگاه   

MARTIAN 11-11اکران و تحلیل فیلم سینمای   دانشگاه گیالن 

 های روش و مرکب مواد با آشنایی سمینار
 ساخت

 گیالن دانشگاه 17-:1

11-0 جوانان، فناوری و فضا  دانشگاه علم و صنعت ایران 

 دانشگاه خوارزمی سالن ابوریحان 18-173:8 انجمن مشورتی نسل فضا )فضا دات ای ار(

کارگاه توجیهی برای شرکت کنندگان در 
مسابقه طراحی و پرتاب موشک 

 های کاغذی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان :1



شنبه سه 
13/7 

 / ابن سینا

 واقعیت تا تخیل از فضا، و کودک

 پژوهشگاه فضایی ایران 17-9 رویداد گردشگری

 سالن الغدیر 10-:1 رویداد کودکان بر بستر فناوری اطالعات

 هوافضا پژوهشگاه 11-9 بازدید دانش آموزی

نمایشگاه شرکت ها و استارتاپ های حوزه 
 فضایی 

 دانشگاه صنعتی شریف 18-17

آشنایی با فضا، فضا پیماها و طرح های 
 فضایی کشور

 دانشگاه صنعتی قوچان 
 سالن آمفی تئاتر

نشست علمی کاربرد داده های ماهواره ای در 
 هواشناسی

 سازمان هواشناسی کشور 18-11
 سالن شهید همت

پخش فیلم کشاورز فضانورد به همراه نقد 
 علمی+رصد دانشگاهی

 باهنر کرماندانشگاه شهید  113:8

برگزاری ویژه برنامه به مناسبت هفته جهانی 
فضا برای کودکان و نوجوانان با همکاری 

 نوجوانان و کودکان فکری کانون پرورش

 دانشگاه شهید باهنر کرمان 18388

شهرری مرکز نجوم حرم حضرت  11 الی 10 رصد عمومی 
 عبدالعظیم

 کرومیت مجموعه رویدادهای ایده گر بوت
 کمپ معدن/ اکتشاف

مرکز رشد و نوآوری دانشگاه  18-11
 1عالمه شماره 

چهارشنبه 
17/7 

 / حکیم عمر خیام نیشابوری

 دیپلماسی و حقوق پرتو در فضا، در اتحاد

 ایران پژوهشگاه فضایی  رویداد گردشگری

 ایران پژوهشگاه فضایی 11-03:8 اقلیم فضایی از ماه تا ستارگان

 سالن الغدیر 10-:1 رویداد کودکان بر بستر فناوری اطالعات

 حوزه های استارتاپ و ها شرکت نمایشگاه
  فضایی

 شریف صنعتی دانشگاه 18-17

 موسسه مطالعات حقوقی 11-9 نشست حقوق بین الملل فضایی

برگزاری اولین دوره مسابقه طراحی و ساخت 
 موشک های کاغذی 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان 13388

شهرری مرکز نجوم حرم حضرت  10-11 کارگاه فنون کار و تنظیم تلسکوپ 
 عبدالعظیم

پنجشنبه 
10/7 

 / طوسیخواجه نصیرالدین 

 حاضر عصر تا بابل تمدن از فضا، و انسان

 موزه علم 11-9 1منزلگاه اندیشه 

 سالن الغدیر 10-:1 رویداد کودکان بر بستر فناوری اطالعات

 مرکز نوآوری ایران زمین 17-9 اولین رویداد بین المللی ماهواره مکعبی ایران

 دانشگاه گیالن 11-19 گردهمایی رصد آسمات شب 

 حوزه های استارتاپ و ها شرکت نمایشگاه
  فضایی

 شریف صنعتی دانشگاه 18-17

 


