
 

 
 

 

گاهی  به رصدخانه هاي ایرانن  



رصدخانه زعفرانیه   
کند. این مرکز در سال  در ایران است که در رده سنی کودك و نوجوان فعالیت می نجومنخستین مرکز آموزشی 

را در خود پرورش  نجوم آماتوريمندان به  است و تا کنون جمع کثیري از عالقه فعالیت خود را آغاز کرده 1367
بسیاري از مراکز ایرانی که در زمینه نجوم آماتوري فعالیت  .اند کودك و نوجوان نبودهاست که البته الزاماً هم  داده
 .اند کنند از این مرکز الگو و حتی آموزش گرفته می

گردند: نخستین آسمان نماي ساخته شده در  هاي ایران در زمینه نجوم نیز به این مرکز باز می بسیاري از نخستین
تقویم نجومی، نخستین نمایشگاه عکسهاي نجومی،  نشر نخستینشده در ایران،  ایران، نخستین تلسکوپ ساخته

ن شامل آقایان احمد دالکی، حسین مدیران این مرکز از ابتدا تا کنو …برگزاري روز نجوم، برگزاري روز فضا و 
 .اند رضایی، محمد رضا نوروزي و خانم فریبا یزدانی بوده

خورشیدي به عنوان نخستین مرکز  1368در سال  کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانانمرکز رصد و نجوم 
تاسیس شد. این مرکز نمونه و الگوي بسیاري از مراکز دیگري است که در ایران  نجوم در ایرانآموزش همگانی 

  .فعالیت هاي ترویجی نجوم را به عنوان هدف فعالیت هاي سازمانی خود قرار داده اند بوده است

                                       

  

 

 

  

 



 رصدخانه کاسین

در شهر  سطح دریامتري از  1700در ارتفاع .  است خاورمیانهگاه رسمی آن مدرنترین رصدخانه  که به گفته وب 
از امکانات این مجموعه . آباد قرار گرفته است معروف به بام خرم کوه مدبهفراز قلعه و بر  غرب ایرانآباد در  خرم
  .زمان در این رصدخانه اشاره کرد به صورت هم شناس ستاره 100توان به امکان اقامت  می

                                               

 

  رصدخانه مهر بوشهر

است.  وزارت آموزش و پرورشعلق به و مت گورك ساداتواقع در روستاي  بوشهرکیلومتري شهر  30در فاصله 
 دوربیناینچی بوده و بهمراه دیگر تجهیزات شامل یک  16اشمیت کاسگرین  تلسکوپمجهز به یک  رصدخانهاین 

CCD  پردازد و چندین تلسکوپ به کارهاي آموزشی می نما سمانآیک.  

تاسیس شده  84این رصدخانه با گنبدي به قطر شش متر، بزرگترین رصدخانه دانش آموزي کشور است که در سال 
مند به سیروسیاحت در آسمان است. در رصدخانه مهر عالوه بر یک  و پذیراي دانش آموزان و دانشجویان عالقه

را دید چهار تلسکوپ دیگر هم وجود دارد.  اجرام آسمانیهزار تا از  145توان با آن  اینچی که می 16تلسکوپ 
 نجومدانش آموزان پیش از دیدن اجرام آسمانی با تلسکوپ، با شرکت در کالس آموزشی مطالبی درباره 

س رصدخانه است. آقاي کرمی مؤسس و اولین رئی قمريدوم تا هفتم هر ماه  رصدآموزند. بهترین زمان براي  می
  است.بوده 

                                   



 نماي آالشت صدخانه و آسمانر

به عنوان تنها  اهللا صالحی مازندرانی رصدخانه آیتبا نام   نماي آالشت رصدخانه و آسمانمجموعه 
با هدف ایجاد طرحی آموزشی و افزایش  استان مازندرانهاي شمالی ایران و نخستین رصدخانه  استان رصدخانه

استان مازندران روي  شهرستان سوادکوهیکی از شهرهاي  آالشتهاي تفریحی و توریستی بوسیله شهرداري  جاذبه
 .است هاي این شهر بنا شده یکی از تپه

عملیات ساختمانی مجموعه این رصدخانه که نخستین محصول مشترك شرکت اخترنماي شیراز و شرکت صنایع 
 16و به همت شهرداري شهر آالشت آغاز شد، در  1385باشد در سال  اپتیک اصفهان موسوم به صاایران می

  .همین سال به مرحله افتتاح رسید اردیبهشت 16گنبد آن نصب و در  1386 فروردین

 .باشد متر می 1815 سطح دریاارتفاع این رصدخانه از 

طرف به پرتگاه و از طرف دیگر  3متر قرار گرفته که از  50اي به ارتفاع  کل مجموعه رصدخانه حاضر بر باالي تپه
وآمدها به رصدخانه و مرکز اداري مجموعه از طریق  ست. به همین خاطر تمام رفتا به دامنه کوه محصور شده

 .مقدور است پاي پیادهپلکان و با 

 .مترمربع مساحت دارد 300مترمربع و زیربناي آن  3000زمین مجموعه 

                                    

 

 

 



  رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی
سانتی متر و یک تلسکوپ خورشیدي می باشد و روي کوه  70این رصدخانه شامل یک تلسکوپ آینه اي به قطر  

هاي سهند و در یک منطقه اي به نام کوه بلندي نصب شده است. این رصـدخانه متعلـق بـه دانشـگاه تبریـز اسـت و       
کانات تحقیق را براي راصدان فراهم کرده عالوه بر تلسکوپ هاي فوق، مجهز به دستگاه نورسنج نیز می باشد که ام

 است. 
   

  رصدخانه ابوریحان بیرونی
در این رصدخانه که در شهر شیراز قرار دارد و متعلق به دانشگاه شیراز است در برگیرنده تلسکوپ انعکاسی به قطر  

ایـن رصـدخانه تـا بـه      سانتی متر می باشد و همچنین مجهز به دستگاه نورسنج و کامپیوتر است. از زمان تاسـیس  51
حال محققین داخلی و خارجی از آن استفاده کرده اند و داده هاي مختلفـی بخصـوص در مـورد سـتارگان دو تـایی      

  گرفتی به دست آورده اند. 
   

  رصدخانه خورشیدي مرکز ژئو فیزیک دانشگاه تهران
یـران قـرار دارد و متعلـق بـه دانشـگاه      این رصدخانه در انتهاي خیابان کارگر شمالی و در جوار مرکز انـرژي اتمـی ا   

، Haسانتی متري ویژه رصد خورشید قرار دارد که مجهز به فیلتر هاي  15تهران است. در این مرکز یک تلسکوپ 
Hb    و غیره می باشد که توسط آن می توان عالوه بر لکه هاي خورشیدي، فوران هاي سطح خورشـید را مشـاهده و

   مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
   

  رصدخانه بخش فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
این رصدخانه در برگیرنده چهار تلسکوپ با اندازه هاي مختلف می باشد که عبارتند از یـک تلسـکوپ آینـه اي و     

 15سانتی متر، یک تلسکوپ شکستی به قطر  20سانتی متر، یک تلسکوپ آینه اي پر تابل به قطر  35ثابت به قطر 
سانتی متر. این رصدخانه اولـین رصـدخانه اي اسـت     6خره یک تلسکوپ شکستی کوچکتر به قطر سانتی متر و باال

شـده اسـت و قـادر اسـت از     Charged Coupled Device( CCDکـه در ایـران مجهـز بـه آشـکار کننـده (      
 سـتارگان  کهکشان ها و اجرام دور تصویر تهیه و روي مانیتور کامپیوتر نمایش دهد. عالوه بر این، امکان نورسـنجی 

دوتایی گرفتی با استفاده از آشکارساز در این رصد خانه وجود دارد. محل رصـدخانه بخـش فیزیـک در پشـت بـام      
  ساختمان دانشکده علوم مشهد می باشد.

  

 

 



 رصد خانه شهرداري فسا

تپه کدیوري واقع شده است “وقتی از سمت شیراز وارد شهرفسا شوید درسمت راست ورودي شهر تپه اي به نام 
سال میرسد و ساالنه  12که در باالي این تپه زیبا رصد خانه فساواقع شده است.جایی که سابقه فعالیت آن به 

متقاضیان زیادي از شهرستان هاي مختلف استان فارس و کشور براي بازدید به این مکان می آیند و موفق به ثبت 
 .رکورد جهانی نیز گردیده است

با پیگیري هاي فراوان اعضاء انجمن نجوم سپهر شهرداري شهرستان فسا جهت ساخت رصدخانه با  1378ل در سا
شرکت نیکو فکر تهران قراردادي تنظیم و یک ماه پس از انعقاد این قرارداد ساخت رصدخانه به پایان رسید.این 

متر به شهرداري شهر فسا 20با ارتفاع  مجموعه که شامل اتاق تلسکوپ و اتاق افالك نما بود بر فراز تپه کدیوري
ك نماساده در اتاق افالك نما اینچ نیوتونی در اتاق تلسکوپ و یک دستگاه افال6تحویل داده شد و یک تلسکوپ 

   .گردیدب نص

غاز کردند که حدود یک سال بعد یکی از اهالی آاعضاي انجمن با اشتیاق فراوان فعالیتهاي خود را در رصدخانه 
اینچ به رصدخانه اقدام نمود و 10ا دیدن عالقه و تواناییهاي اعضاي انجمن یک دستگاه تلسکوپ شهرستان ب

همچنین مدتی بعد ایشان یک دستگاه عکسبرداري سی سی دي به این مرکز اهدا نمودند.با ورود این تلسکوپ به 
زوده شد به طوري که رصدخانه تحقیقات علمی به صورت جدي پیگیري میشد و روز به روز بر تعداد اعضااف

نمود …شهرداري تصمیم به ساخت ساختمان هاي جدید و راه اندازي یک مجموعه علمی شامل نجوم و فیزیک و
اینچ دیگري که در آن زمان بزرگترین تلسکوپ آماتوري کشور بود توسط شهرداري در 14بعد از آن تلسکوپ 

 .خریداري شد 83سال

آموزشی همواره پذیراي بازدید کنندگان از جاي -بر فعالیت هاي تحقیقاتیدر طی این سالها این رصدخانه عالوه 
 .جاي استان و کشورمان بوده است

                                                

  



  دانشگاه کاشان رصدخانه

مترمربع در مجاورت بناي تاریخی چارتاقی  500سازي حدود  مترمربع و محوطه 150حدود با زیربناي ساختمانی 
متر  4نیاسر واقع شده است. این بنا در یک طبقه ساخته شده و در قسمت فوقانی آن گنبد متحرك رصدخانه با قطر 

 باشد. نصب گردیده که محل استقرار تلسکوپ اصلی رصدخانه می

متر همچنین فضاي  3ي آموزشی با چتري به قطر نما آسمانبراي نصب یک دستگاه  در داخل ساختمان فضاهایی
  هاي قابل حمل در نظر گرفته شده است. الزم جهت البراتوار عکاسی و فضاي اداري و مکان استقرار تلسکوپ

اندازي رصدخانه تهیه شده است.  نماي آموزشی، هفت دستگاه تلسکوپ جهت راه سماندر حال حاضر عالوه بر آ 
باشند که به ترتیب داراي قطر  هاي هدایت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک می ها در ابعاد مختلف و با سیستم تلسکوپ

  باشند. اینچ می 16و  12، 10، 8، 6، 5، 5/4دهانه 
 فکیکتوان تمتر و  میلی 4064 فاصله کانونیاینچ با ساختار اپتیکی اشمیت ـ کاسگرین با  16تلسکوپ بازتابی 

جرم آسمانی در گنبد  145000برابر داراي یابنده اتوماتیک حدود  560توان بزرگنمایی  و ثانیه قوسی 28/0
جهت ثبت و انتقال  VideoCCDو یک دستگاه   CCDست. همچنین یک دستگاه رصدخانه نصب گردیده ا

افزار  هاي آموزشی، نرم فیلمدوربین دوچشمی، تصاویر از تلسکوپ به کامپیوتر تهیه شده است. عالوه بر آن تعدادي 
  باشد.  هاي نجومی از دیگر امکانات این رصدخانه می و کتاب

هاي مهم کشور محسوب گردد که  تواند جزء رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان به لحاظ آموزشی و پژوهشی می 
رصدخانه در منطقه نیاسر با توجه به جوانب امر و ها مجهز است و از نظر موقعیت مکانی استقرار  به انواع تلسکوپ

  دسترسی به امکانات در مکان بسیار خوبی قرار گرفته است.
باشد، با این وجود تا  اندازي این رصدخانه ایجاد کارگاه درس عملی براي رشته نجوم می هرچند هدف اصلی از راه

شته در مقطع کارشناسی، این رصدخانه در جهت قبل از تشکیل گروه نجوم در دانشگاه و جذب دانشجویان این ر
ترویج نجوم اقداماتی را انجام خواهد داد. که تهیه یک سري از تجهیزات نجوم آماتوري در همین راستا بوده است. 

هاي  هایی در خصوص پژوهش هاي آتی گام امید است در برنامه
  شود.نجومی در سطح دانشگاهی برداشته 

ل به اهداف فوق اقداماتی را در برنامه این رصدخانه در مسیر نی
هاي آموزش  توان به برگزاري کالس کاري خود قرار داده که می

هاي  گیري در جهت فعالیت هاي نجومی با سمت نجوم، تشکیل گروه
دادن رویدادهاي  هاي ویژه در مواقع رخ نجومی، برگزاري برنامه

در  نجومی همچون گرفتگی خورشید و ماه و انجام اقداماتی
خصوص نجوم اسالمی همانند تشیکل گروه رؤیت هالل ماه را نام 

  برد.



  رصدخانه ابن صالح همدانی

 686داراي زیربناي  اجتماعی شهرداري همدان ، وابسته به معاونت فرهنگی اخترشناسی ابن صالح همدانی مرکز
کتابخانه  و آسمان نمااجتماعات،  علت دارا بودن گنبد، سالن در دو طبقه طراحی گردیده و به متر مربع و

 .گردد در غرب کشور محسوب میرصدخانه  تخصصی بزرگترین

و مدل کسگرین  اینچی (مدل 6و  8تلسکوپ اه امکانات پژوهشی مرکز اخترشناسی شامل دو دستگ
 Sky Sensor دور ، دستگاه هاي آسمان نما ، گنبد با قابلیت کنترل از راه )، یک دستگاهنیوتنی

) ، فیلترهاي رصدي ویژه، برداري از اجرام سماوي عکس(دوربین مخصوص   CCD (جستجوگر آسمان) و
  .نفرانس با گنجایش حدود یکصد نفر، کارگاه و تاریکخانه می باشدک امکانات سمعی و بصري، سالن

تپه حاج عنایت انتخاب  محل احداث رصدخانه بر بلنداي یکی از تپه هاي مشرف به شهر همدان موسوم به
سوي دیگر، نزدیک به شهر از بابت دسترسی سریع  گردید. مکانی دور از مزاحمت نور و تردد شهري و از

از نظر فیزیکی و شکل ظاهري طوري بنا گردید که از نقاط مختلف شهر قابل  ساختمان رصدخانهعالقمندان. 
  آغاز نمود. 1382اسفند  20مرکز فعالیت خود را از  این .بوده و مشتاقان را به خود جذب می نماید رؤیت

  

  

  )رصدخانه و آسمان نماي دانشگاه بیرجند(موسوم به رصدخانه دکتر مجتهدي
  

یرجند صاحب یکی از بهترین مکان هاي رصدي کشور جهت راه اندازي یک رصدخانه حرفه اي دانشگاه ب
متري از سطح دریا بر بلنداي دومین ارتفاع منطقه بیرجند در جوار مزار بی بی  2617در ارتفاع می باشد. این مکان 

زاهدان) واقع شده است و به عنوان یکی از چهار نامزد  -کیلومتري جاده بیرجند  55( زینب خاتون روستاي کاهی
مترمربع  500با زیربناي اصلی براي ساخت رصدخانه ملی ایران انتخاب شده بود. دانشگاه بیرجند ساختمان بزرگی 

در آنجا ساخته که بنام  ريمیلیون تومان از محل اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناو 135و هزینه ي بالغ بر 
  رصدخانه دکتر مجتهدي نامگذاري شده است.

ساختمان رصدخانه داراي اتاق استراحت، واحدهاي اسکان پژوهشگران، سرایداري، آسمان نما، اتاق  ◄
  مدیریت، سالن کنفرانس و اتاقک تلسکوپ می باشد.

دکتر سیروس ی باشد که توسط اینچ قدیمی سلسترون م 14اصلی ترین ابزار رصدخانه یک تلسکوپ  ◄
به آنجا اهدا شده است که البته همین عمل نیز موجبات ساخت  1380مشار از خیرین شهرستان سربیشه در سال 

توسط شرکت اخترنماي  1388رصدخانه اي را به این بزرگی فراهم نموده است. تلسکوپ مذکور در شهریور 



و راه اندازي گردید. اتاقک مذکور تا کمتر از یکسال  شیراز در یک اتاق پیش ساخته با سقف کشوئی نصب
توانست نیازهاي دانشگاه را برآورده کند. اما بدلیل محدودیت هاي زیادي که اتاق هاي پیش ساخته اینجوري 

  متر افتادند. 4.5  دارند، مسئوالن رصدخانه به فکر جایگزینی اتاق مذکور با یک گنبد و اتاقک به قطر
ارائی تلسکوپ قدیمی رصدخانه در جستجو و ردیابی دقیق اجرام سماوي، یک مقر به دلیل عدم ک ◄

نیز از شرکت  CCDساخت شرکت سلسترون آمریکا و یک دستگاه  CGE PRO MOUNTپیشرفته از مدل 
SBIG  آمریکا با چرخ فیلتر و فیلترهايUBVRI  وRGBC .توسط شرکت اخترنماي شیراز سفارش داده شد  

متر نیز از  4نات فوق، رصدخانه دانشگاه بیرجند یک آسمان نماي آموزشی به قطر گنبد بر امکاعالوه  ◄
  شرکت اخترنماي شیراز تهیه نموده است. 

متري توسط شرکت اخترنماي شیراز  4.5امکان سنجی جایگزینی اتاقک قبلی با گنبد و اتاقک جدید  ◄
ات رصدخانه اي و نیز خرید تجهیزات جدید، کار انجام شد و پس از عقد دو قرارداد در زمینه هاي ساخت ادو

تخریب اتاقک موجود و جابجائی آن به محلی دیگر و زیر سازي براي نصب گنبد و اتاقک جدید در آذرماه 
  آغاز شد. 1389

مشاوره و طراحی، امکان سنجی جابجائی، ساخت، حمل، نصب و آموزش گنبد، اتاقک و ستون اصلی  ◄
و راه اندازي امکانات جدید در رصدخانه  CCD SBIGو  Celestronتلسکوپ و نیز تهیه آسمان نما، مقر 

  دکتر مجتهدي دانشگاه بیرجند در کارنامه شرکت اخترنماي شیراز ثبت شده است

                        
  

 

  رصد خانه کوثر اصفهان

حرفه اي در ایران و معروفترین رصدخانه ایرانی در -رصدخانه کوثر یکی از مدرنترین رصدخانه هاي آماتوري
، پروژه اي مشترك میان مرکز کنترل از راه دوررصدخانه جهان است (بر اساس رتبه بندي موتورهاي جستجو). این 



گز چیداك) می باشد. ساختمان و گنبد رصدخانه (پژوهشی هدایتگران اندیشه و شرکت تجاري شیرین نام سپاهان 
  کوثر توسط مهندسان ایرانی طراحی گردیده است. 

کار رفته در رتبه اي باالتر از دیگران این رصدخانه بزرگترین رصدخانه ایران نیست، از لحاظ فناوریهاي به   اگرچه
قرار دارد. کنترل از راه دور، پخش زنده اینترنتی، پژوهشهاي مبتنی بر فناوریهاي باال و نرم افزارهاي شبیه سازي 
نمونه هائی از این دست به شمار می روند. پروژه هاي مشترك بین المللی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی رصدخانه 

  .رصدگران در سرتاسر جهان معرفی نموده است را به  کوثر

یک فناوري ایرانی یک به عنوان  فونیکسپروژه  یکی از معروفترین برنامه ها در جهان است.  پخش زنده اینترنتی
 .متصل می کند برنامه رصدخانه کنترل از راه دور است که کاربران را از طریق شبکه محلی رصدخانه به کوثر

می باشد یکی دیگر از محصوالت  نقشه ماهو  اطلس ماههم که در واقع دائره المعارفی شامل  پروژه کاوشگر ماه
  .رصدخانه کوثر می باشد

  :تجهزیات اصلی کوثر 

 سامانه کنترل از راه دور  

  اینچ 14تلسکوپ  
 اي سامانه کنترل رایانه  
 Video CCD  
 CCD Camera  
 Digital Camera  
 طیف نگار با کیفیت باال  
  (سخت افزاري و نرم افزاري) سامانهSun Processor  
 نرم افزارهاي رصد رادیوئی خورشید  
  نرم افزارهاي شبیه سازAstronotice  
 تجهیزات جنبی مطالعه خورشید  
 سري فیلترها  



                         
 زنجانرصدخانه دانشگاه 

به همت تعدادي از اساتید گروه فیزیک و  1381متر مربع در سال  260طرح رصدخانه دانشگاه زنجان با مساحت  
همکاري و مساعدت معاونت محترم اداري و مالی و دفتر طرحهاي عمرانی وقت، در منتهی الیه جنوبی سایت 

  بهره برداري قرار گرفت.ساختمان مربوطه مورد  1389دانشگاه به تصویب رسید و در سال 

متري  5/4ساختمان این رصدخانه دو طبقه بوده و بر روي پشت بام آن، اتاق رصد مجموعه قرار دارد که گنبد 
  باالي آن، از دور خودنمایی می کند.

  متر و بصورت آجري اجرا شده است. 20/2و ارتفاع  80/3اتاق رصد مجموعه، به قطر 

متر می باشد و در نوع خود گنبد  5/4قطر خارجی آن  م کامپوزیت تک جداره و گنبد رصدخانه از نوع آلومینیو
بزرگی به شمار می رود. گنبد بطور مکانیکی داراي دو حرکت افقی و عمودي بوده و بدین طریق امکان رصد هر 

ده بخش از آسمان را به راصد می دهد. این گنبد در زنجان و توسط مهندس محمود حسنی طراحی و ساخته ش
  است.تجهیزات نجومی رصدخانه دانشگاه زنجان به قرار زیرند:

  با استقرار استوایی، با پایه ثابت بتنی (تلسکوپ Meadeاینچ اشمیت کاسگرین  16تلسکوپ بازتابی  .1
  اصلی رصدخانه)

  با استقرار افقی Meadeاینچ اشمیت کاسگرین    8تلسکوپ بازتابی  .2
  EQ4با استقرار استوایی و موتور  Sky Watcher اینچ    8تلسکوپ نیوتونی  .3
  با استقرار دابسونی Oriunاینچ   8تلسکوپ نیوتونی  .4
  Junson SSP5فوتومتر مدل  .5
6. CCD Deep Sky Imager  
  دو دستگاه کامپیوتر به همراه نرم افزارهاي نجومی مربوطه .7



از لحاظ ابعاد و گنبد و نیز با عنایت به موارد یاد شده، رصدخانه دانشگاه زنجان جزو رصدخانه هاي نسبتا بزرگ 
جزو رصدخانه هاي متوسط از لحاظ تجهیزات نجومی به شمار می رود. (البته در میان رصدخانه هاي احداث شده 

  در بیست سال اخیر در کشور).

 

 

 

 

  اینچ در ماهدشت 16رصدخانه 

تلسکوپ این رصدخانه .افتتاح شدنخستین رصدخانه سازمان فضائی ایران در مرکز فضائی البرز( ماهدشت ) امروز 
سانتی متر که توان رویت اجرام 10متر و  4اینچ است با نسبت کانونی اف دهم در فاصله کانونی  16میدکاسگرین 

 .آسمانی را بصورت کامل دارد

ام تلسکوپ این رصدخانه در همکاري با سازمان همکاریهاي فضایی آسیا اقیانوسیه ، توانست ،تصاویر زیبائی از اجر
 .دریافت کند 14سماوي را تا قدر 

برنامه هاي بعدي این رصدخانه مشاهده تصاویر گذر سیاره زهره ، ماه شوال و رصد ماهواره هائی که از آسمان 
 .ایران عبور می کنند ، است

  

  

  


