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 فهرست مطالب کاتالوگ
 
 

   CD    3روی  نجوم و فضا نرم افزار زبان اصلي

   DVD    7روی  نجوم و فضا نرم افزار زبان اصلي

VCD 7   نجوم و فضا زبان اصلي  

VCD 5   نجوم و فضا فارسي    

   DVD   5نجوم و فضا روی  زبان اصلي فيلم مستند

  CD   6روی  نرم افزار فارسي

  7   با زير نويس فارسي  DVDفيلم مستند

 8دی   مجموعه های عکس و تصاوير نجوم و فضانور

 8با زير نويس يا دوبله به زبان فارسي    DVDفيلم های مستند

  1   اريکـآم Celestronتلسکوپهای 

  1   (ی شيرازملزومات جانبي و قطعات تلسکوپ )ساخت اخترنما

  1   نجوم و فضا کتاب فارسي

 91   کتاب المپياد نجوم
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  99   کتاب التين

  99  ان شباطلس آسم

  99  پوستر نجومي
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   11   آسمان نمای آنالوگ
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 11  ثابت حرفه ای آسمان نماچتر و گنبدهای 

 11گنبدهای بادی قابل حمل حرفه ای آسمان نماهای ديجيتالي 

 11دمنده گنبد بادی   

    93   دوربين دوچشمي

   97   کيت تراش آينه تلسکوپ

   97   و قرصهای شيشه خام سريومپودر تراش آينه، اکسيد 

   97  فيلتر خورشيدی

     97  شهاب سنگ

   97  هکاالهای متفرق

 11گنبد، اتاقک و ستون اصلي رصدخانه   

 11   گنبد های کروی موتوريزه با سيستم کنترل از راه دور

 11  اتاقک های رصدخانه ای 

 11ساير ادوات و تجهيزات رصدخانه ای   

 11ترازوهای نجومي فضائي  

 96  ... (علمي و  ، پارک)رصدخانه، آسمان نما، موزه نجوم نجومي و تجهيز مراکزاحداث  ،طراحي

    91  نحوه سفارش و خريد

 91  سفارشنامه خريد
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 بنام خداوند گردان سپهر                                                        فروزنده ماه و ناهيد و مهر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معرفي :
هجـری خورشـيدی در حـالي صـورت پـ يرفت کـه از يـک طـر           1171نخستين تالشهای جدی در زمينه توليد ابزارآالت علم نجوم در ايران در سال 

براين ضـرورت طراحـي و   عالقمندان به نجوم آماتوری در حال افزايش بودند و از طر  ديگر ابزارآالت اين علم بسيار کمياب و قيمت آنها نيز بسيار باال بود. بنا
د. در آن سالها موانع و مشکالت بسيار زيادی بر سـر راه  ش ميقمندان، بيش از پيش احساس توليد ابزارآالت اين علم در داخل کشور و عرضه آنها به عموم عال

تالشـگران ايـن   به به آينده علم نجوم در ايران  فراوان و اميد قوی تلسکوپ وجود داشت اما پشتکار بخصوص آينه و لنزهایو  ابزارآالت نجومساخت طراحي و 
شود. دسـت انـدرکاران طـرو توليـد و عرضـه       بزنند که جزو ابزارآالت دقيق علمي محسوب مي ايليت به ساخت وسبتوانند دس بخشيد تا يجرأت چنان ميدان

پژوهشـي   -همزمان با ايجاد ارتباط و همکاری با مراکز علمي  1171تحقيقاتي خود را از سال  -فعاليتهای علمي شرکت اخترنمای شيراز در ابزارآالت نجومي 
 ند و اکنون مفتخرند که ثمره اين همکاريها و ارتباطات به عنوان نقطه عطفي در تاريخ نجوم کشور به ثبت رسيده است.نجوم در کشور آغاز نمود

د شـ ي بنام اخترنمای شـيراز  کوچکهای آماتوری در کارگاه  ساخت نخستين نمونه از تلسکوپ منجر به به دست آمده از تحقيقات انجام شده، اوليه نتايج
تلسکوپهای ساخت ايـن کارگـاه بـه بـازار عرضـه گرديدنـد و مـورد اسـتقبال          1171ار و آزمون مداوم بر روی اين محصول باالخره در سال که پس از مدتها ک

 عالقمندان در سراسر کشور قرار گرفت. 
دستي دوربين عکاسي، کيـت تلسـکوپ و    همزمان با اين کار طرو توليد ساير ابزارآالت نجومي نيز در اين کارگاه پيگيری شد و ابزارآالتي از جمله ردياب

گردآوری کاملترين و بزرگترين بانک نرم افزارهای علمي  سپس های آسمان شب و گرديدند. تهيه اطلس عرضهکيت تراش آينه تلسکوپ نيز ساخته و به بازار 
های علمي عالقمندان در زمينه  زمينه برای توسعه فعاليتتيب بدين ترو های بعد محقق يافت )نجوم، فضانوردی و ...( در کشور از جمله اموراتي بود که در سال

 . شدبيش از پيش هموار  در کشور نجوم و فضا
باعث شد تا به همين امر های آن را فراهم آورد و  استقبال خوب عالقمندان به نجوم در کشور از محصوالت و خدمات اين کارگاه موجبات توسعه فعاليت

علمـي، فرهنگـي،    به صورت يک شـرکت چنـد منظـوره    1171سال در پس از دوندگيهای زياد  اخترنمای شيراز ات بهتر، کارگاهمنظور ارائه محصوالت و خدم
به ثبت برسد تا بتواند بهتر از گ شته در زمينه ارائه محصوالت و خـدمات علمـي فعاليـت     10111شماره  هدر اداره ثبت شرکتهای شيراز بتوليدی و  آموزشي

آرزومنديم که کشورمان بتواند  ما هم و ندشاهد توليد ابزارآالت و ارائه خدمات علم نجوم در کشور عزيزمان هست عالقمندان نجوم و فضاامروز ا ل داشته باشد. 
 برسد. کامل در اين زمينه در آينده ای نه چندان دور به مرزهای خودکفائي

ئه مطلوب، مناسب و ارزانِ تلسکوپهای آماتوری و ديگر ابزارآالت و خدمات علم نجوم به تأسيس شرکت چند منظوره اخترنمای شيراز، با هد  توليد و ارا
 های اين شرکت به چشم مـي  منظور استفاده کليه عالقمندان به کاوش در آسمان شبهای پر ستاره صورت پ يرفت. اما اهدا  ديگری نيز در سرلوحه فعاليت

 خورد که از جمله عبارتند از:
 م.وعالقمندان با اين علعموم به منظور آشنائي  و فضا های عمومي و تخصصي در زمينه نجوم ايجاد نمايشگاه مانندت های علمي فرهنگي انجام فعالي -1
 در جهت توسعه و ترويج علم زيبا و شگفت انگيز نجوم در جامعه و بخصوص در ميان جوانان و نوجوانان محصل و دانشجو. همه جانبه تالش -1
و ...( و تهيه ابزارآالت و ادوات مورد نياز ايـن   های علمي ، پارکاحداث مجموعه های علمي )رصدخانه های آموزشي، آسمان نما، موزه نجومطراحي و  -1

 مجموعه ها.
سـات  کليه محصوالت اين شرکت جهت استفاده آزمايشگاههای مدارس، کانونهای پرورش فکـری کودکـان و نوجوانـان، فرهنگسـراها، دانشـگاهها و م س     

انجمـن و  ، دانشگاه، گردد و تاکنون صدها مرکز علمي در سراسر کشور توليد مي و فضا آموزش عالي، انجمن های نجومي و باالخره کليه عالقه مندان به نجوم
 ... در سطح کشور از محصوالت اين شرکت استفاده نموده اند. 
قابل رقابت بـا   بخوبيدرجه مطلوبيت و اعتبار خوبي برخوردار بوده و از دقت و ظرافت  کيفيت،لحاظ ابزارآالت ساخته شده در شرکت اخترنمای شيراز از 

استاندارد  اًتر است. ضمن ست که قيمت تمام شده و فروش اين محصوالت نسبت به نمونه های خارجي بسيار پايينا اين در حالي. باشد نمونه های خارجي مي
 شود. اين شرکت محسوب مي محصوالتاز مزايای برتر  جانبي قطعات يدکي و بودن محصوالت اين شرکت و ارائه مطمئن کليه

سال از ايده طراحي و ساخت ابزارآالت نجومي در کشور، اين شرکت نامي آشنا و مطمئن در زمينه فعاليتهای نجـومي در کشـور مـي     11اينک قريب به 
 شـامل رصـدخانه، آسـمان نمـا و ...     بـه صـورت مراکـز نجـومي متعـدد     شرق تا غـرب   از شمال تا جنوب و ازشهر کشور  10باشد و حاصل کار آن در بيش از 

 خودنمايي مي کند.
عالقمندان به علم زيبا و  تحقيقات و رصدهای علمي تمامي راهگشای مشاهدات،ميد است محصوالت و خدمات ارائه شده بتواند ا

 .کشور را رفع نمايد نجوم علميجامعه  هاینيازاز  بخش مهميباشد و سي نجوم واخترشنا شگفت انگيز
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 ي توليدات و خدماتفمعر
 نرم افزارهای علمي

برای کليه افراد در هـر سـطح   وع و مختلف تنعنوان م 110بيش از  با... در ايران   ، جغرافيا وارزانترين، متنوع ترين و کاملترين مجموعه نرم افزاری در کليه زمينه های نجوم، فضا، اخترفيزيک، زمين
 قطعه عکس، فيلم، صوت، انيميشن، نمودار و .. دهها هزارصفحه اطالعات نوشتاری و  ميليونها شاملو تحصيلي سني 

 CDنجوم و فضا و ... روی  نرم افزارهای زبان اصلي . 
 کاال کد عنوان زمينه سيستم عامل Title قيمت )ريال(

30,000 Discovery Space  1001 اکتشا  فضا فضا ،نجوم 

30,000 EZ Cosmos  1001 کيهان نجوم 

30,000 Space Missions  1001 ئيفضا یمأموريتها فضا 

30,000 Impact 94  1001 لوی( -)دنباله دار شوميکر11برخورد  نجوم 

30,000 The Sun and Moon  1001 خورشيد و ماه نجوم 

30,000 The Solar System XP 1001 شمسيمنظومه  نجوم 

30,000 Mars XP 1007 مريخ فضا ،نجوم 

30,000 Outer Space and Space Flight  1008 ئيفضا یو پروازها فضا فضا ،نجوم 

30,000 The View  From  Earth  1001 از فضا زمينچشم انداز  نجوم 

30,000 The Galaxy  1010 کهکشان نجوم 

30,000 Earth & space  1011 زمين و فضا جغرافيا، نجوم 

30,000 3D Atlas 98  1011 18اطلس سه بعدی زمين  نجوم 

30,000 Orbits 3.0  1011 (1مدارها )نسخه  فضا ،نجوم 

30,000 Sky Base  1011 ايستگاه فضائي فضا 

30,000 The Hubble Space Telescope  1011 هابل ئيتلسکوپ فضا فضا ،نجوم 

30,000 The Earth XP 1011 زمين جغرافيا ،نجوم، زمين 

30,000 The Earth and  It‘s Geography  1017 زمين و جغرافيای آن جغرافيا ،نجوم، زمين 

30,000 Our Earth  1018 زمين ما جغرافيا ،نجوم، زمين 

30,000 Beyond Planet Earth  1011 سياره زمين یفراسو جغرافيا ،نجوم، زمين 

30,000 Ariane Space  1010 آريان ئيفضا یموشکها فضا 

30,000 The Universe & Wisdom (Isaac Asimov)  1011 (آيزاک آسيمو )جهان و خرد  اخترفيزيک ،نجوم 

30,000 Media Space Encyclopedia  1011 ئيفضا چند رسانه ایالمعار   هداير فضا 

30,000 Sightings (The UFO Encyclopedia)  1011 (دايره المعار  يوفوها) نشانه ها فضا ،نجوم 

30,000 Mission to Mars  1011 مأموريت به مريخ فضا 

30,000 American Space Exploration  1011 اياالت متحده آمريکا ئياکتشافات فضا فضا 

30,000 Race to The Moon  1011 مسابقه فتح ماه فضا 

30,000 Space Shuttle XP 1017 شاتل فضائي فضا 

30,000 History of The Universe --- 1018 تاريخچه جهان اخترفيزيک ،نجوم 

30,000 Discover Astronomy  1011 کاوش در آسمان نجوم 

30,000 Encyclopedia of Space and The Universe XP  ،1010 دايره المعار  فضا و جهان خترفيزيک، جغرافياانجوم، فضا، زمين 

30,000 Journey to the Planets  1011 رت به سياراتمساف نجوم، فضا 

30,000 Sky Watching  1011 تماشای آسمان نجوم 

30,000 Expert  Astronomer  1011 اخترشناس ماهر نجوم، فضا 

30,000 Return to The Moon  1011 بازگشت به ماه فضا 

30,000 The Interactive Space Encyclopedia  1011 فضادايره المعار  چند رسانه ای فضا 

30,000 SOHO (Exploring The Sun) XP 1011 سوهو )اکتشا  خورشيد( نجوم، اخترفيزيک 

30,000 TRACE  1017 نشانه هايي از سوهو نجوم، اخترفيزيک 

30,000 The Dynamic Sun  1018 فعال خورشيد نجوم، اخترفيزيک 

30,000 3D Cosmos XP 1011 کيهان سه بعدی نجوم، اخترفيزيک 

30,000 Red Shift 3 XP 1010 1رد شيفت  نجوم، اخترفيزيک 

30,000 Universe (5.0) & Starry Night (freeman 2.1) XP 1011 (1/1( و شب پر ستاره )نسخه فريمن 1جهان )نسخه  نجوم، اخترفيزيک 

30,000 Planetarium XP 1011 پالنتاريوم )آسمان نما( نجوم 

30,000 3D Atlas of The Solar System XP 1011 اطلس سه بعدی منظومه شمسي نجوم 

30,000 Starry Night (Deluxe) XP 1011 شب پر ستاره )نسخه دولوکس( نجوم، اخترفيزيک 

30,000 Distant Suns 4.0 XP 1011 (1خورشيدهای دوردست )نسخه  نجوم، اخترفيزيک 

30,000 Epoch 2000  1011 1000ايپاک  نجوم، اخترفيزيک 

30,000 Astro Collection XP 1017 مجموعه نرم افزارهای نجومي و فضائي نجوم، فضا، اخترفيزيک 

30,000 Earth Matters  1018 مواد زمين زمين، جغرافيا 

30,000 Astronomy with PC’s  1011 ستاره شناسي با کامپيوترهای شخصي نجوم 

30,000 The Planets  1010 سيارات نجوم، فضا 

30,000 Astronomy Today (Pdf Book) XP کتاب  دنيای ستاره شناسي امروز نجوم، اخترفيزيک(Pdf) 1011 

30,000 The Universe  1011 جهان نجوم 

30,000 Apollo 13  1011 11 آپولو فضا 

30,000 Touch The Sky XP 1011 کنيدلمس را  آسمان نجوم، فضا، اخترفيزيک 

40,000 Mars Rover (2 CD)  1011 مريخ نورد ضاف 

30,000 Deep Sky 2000 XP 1011 1000آسمان  نقشه نجوم 

30,000 The Sky 4.0 XP 1017 (1نسخه ) آسمان اخترفيزيک ،نجوم 
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30,000 Interactive Plate Tectonics XP 1018 دايره المعار  تکتونيک سطحي زمين جغرافيا ،زمين 

30,000 3D World Atlas  1011 )زمين( جهان یه بعداطلس س جغرافيا 

30,000 A– Level Physics XP فيزيک سطح  فيزيکA 1010 

30,000 Red Shift 2 XP 1011 1رد شيفت  اخترفيزيک ،نجوم 

30,000 Life In The Universe  1011 منشاء حيات در عالم اخترفيزيک 

30,000 Optical Emission Lines of The Elements XP 1011 ط نشری اپتيکي عناصرخطو اختر شيمي 

30,000 The Sky (Student Edition) XP 1011 ی(نسخه دانش آموز) آسمان نجوم 

30,000 PC Science  1011 آموزش علم با کامپيوترهای شخصي و ساير علوم نجوم 

30,000 Volcanoes 3.0 XP 1011 (1آتشفشانها )نسخه  زمين، آتشفشانها 

30,000 Space Adventure 2.0  1017 (1سرگ شت فضا )نسخه  فضا 

30,000 History Of The Earth  1018 تاريخچه زمين زمين 

30,000 The Universe  1011 جهان نجوم و فضا 

30,000 The Solar System  1070 شمسي منظومه نجوم 

30,000 Astronomy  1071 سيستاره شنا نجوم 

30,000 The Inner Planets  1071 نيات دروسيار نجوم 

30,000 The Outer Planets  1071 نيسيارات بيرو نجوم 

30,000 Space Exploration  1071 ئياکتشافات فضا نجوم 

30,000 Space Race  1071 مسابقه تسخير فضا فضا 

30,000 Deep Space Explorer XP 1071 اعماق فضا کاوشگر نجوم و فضا 

30,000 Universe (6.0) & Starry Night Backyard XP 1077 ( و شب پر ستاره )نسخه مقدماتي(1جهان )نسخه  نجوم و فضا 

30,000 Clear Skies XP 1078 آسمان صا  نجوم 

30,000 Starry Night Pro XP 1071 شب پر ستاره )نسخه حرفه ای( اخترفيزيک ،نجوم 

30,000 Space Shuttle (The First 100 Flights) XP 1080 پرواز نخست( 100فضائي ) شاتل فضا 

30,000 Planes XP 1081 هواپيماها فضا و هوانوردی 

30,000 Voyage Through The Solar System  1081 سفری به درون منظومه شمسي نجوم و فضا 

40,000 Starry Night Pro 4 (2 CD) XP (1شب پر ستاره )نسخه حرفه ای اخترفيزيک ، فضا ونجوم (2 CD) 1081 

30,000 Discovery Space XP 1081 اکتشا  فضا فضا 

30,000 Earth System --- 1081 سيستم زمين زمين 

60,000 AutoStar Suite (Version 3.0) XP 1081 )مختص تلسکوپهای ميد( 1نقشه آسمان شب نسخه  نجوم، اخترفيزيک 

40,000 Red  Shift 3 (College Edition) (2 CD) XP 1087 )ويرايش کالج( 1رد شيفت  رفيزيکنجوم، اخت 

30,000 KEO (The Space Time Capsule)  1088 کي. ای. او فضا و زمين 
40,000 Planetarium SyberSky  1081 آسمان نما نجوم 

40,000 Desktop Universe (2 CD) XP تصاوير صورفلکي(  عالم در کامپيوتر نجوم، اخترفيزيک(( 2شامل CD) 1010 

60,000 Starry Night Pro 4.5 (4 CD) XP (1/1 )نسخه حرفه ای شب پر ستاره اخترفيزيک ، فضا ونجوم  ( 4شامل CD) 1011 

30,000 Eclipse Collection  1011 مجموعه کامل عکس و نرم افزارهای خسو  و کسوفها  نجوم 

30,000 Moon Collection  1011 ديد ماهمجموعه کامل عکس ها و نرم افزارهای ج نجوم 

30,000 Mars Collection  1011 مجموعه کامل عکس ها و نرم افزارهای جديد مريخ نجوم و فضا 

40,000 Sky Map Pro 8 XP 1011 (8نقشه آسمان شب حرفه ای )نسخه  نجوم 

40,000 Voyage StarGazer (College Edition) Ver. 3.4  1011 مسافرت به ستارگان نجوم، اخترفيزيک 

40,000 The Essential Cosmic Perspective (Edition 2.0)  1017 نمای جهان اوليه نجوم، اخترفيزيک 

60,000 Starry Night Pro Plus 5.0 (4 CD) XP (1 )نسخه حرفه ای شب پر ستاره نجوم، اخترفيزيک  ( 4شامل CD) 1018 

60,000 Red Shift  5 (2 CD) XP 1رد شيفت  نجوم، اخترفيزيک ( 2شامل CD) 1011 

100,000 Astronomy & Astrophysic Book & Dictionaries (Pdf) XP ،Vista ،7 نجوم، اخترفيزيک ( کتب و دايره المعار  های نجوم و اختر فيزيکPdf) 1100 

30,000 Astronomy Today XP 1101 دنيای ستاره شناسي امروز نجوم، اخترفيزيک 

60,000 The Sky 6.0 (2 CD) For Serious Astronomers XP (ويژه منجمان جدی 1نسخه ) آسمان اخترفيزيک ،نجوم ( 2شامل CD) 1101 

50,000 The Amateur Astronomer (2 CD)  شامل  نجوم، اخترفيزيک( 2ستاره شناس آماتور CD) 1101 

40,000 Sky tools XP 1101 مجموعه نرم افزارها و کتب نجوم و عکاسي نجومي نجوم 

50,000 World Wind (NASA) (2 CD)  شامل  و جهانگردی جغرافيا( 2تصاوير سه بعدی ماهواره ای از زمين CD) 1101 

40,000 Sky at Night  1101 آسمان در شب و اختر فيزيک نجوم 

40,000 Map Source 6.0 (Gps and other use) XP کاربرد د و جهانگردی جغرافيا( ر نقشه هوشمند کشورهاGPS )1107 ها و ساير 

50,000 Sky Map Pro 10 XP 1108 (10نقشه آسمان شب حرفه ای )نسخه  نجوم 

50,000 Digital Universe XP ،Vista ،7 1101 کيهان ديجيتالي نجوم و اخترفيزيک 
40,000 Woman of Space  1110 زنان در فضا فضانوردی 

 

 DVDروی  نرم افزارهای زبان اصلي
 کاال کد عنوان زمينه Title ال(قيمت )ري
80,000 Starry Night Pro Plus 5 (2 DVD) (1پالس  )نسخه حرفه ای  شب پر ستاره نجوم و اخترفيزيک  ( 2شامل DVD) 1101 

100,000 Starry Night Pro Plus 6 (3 DVD) (1پالس  )نسخه حرفه ای  شب پر ستاره نجوم و اخترفيزيک  ( 3شامل DVD) 1101 
 

 زبان اصلي  VCDيلم های مستندف
 کاال کد عنوان زمينه شرکت طراح Title قيمت )ريال(

50,000 Telescope Building with John Dobson --- توسط جان دابسون آموزش ساخت تلسکوپ نجوم (2 VCD) 1101 

40,000 Hubble Space Telescope Finley 1101 تلسکوپ فضائي هابل نجوم و فضا 

40,000 Mars (Past, Present, Future) 1101 مريخ )گ شته، حال، آينده( نجوم 
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40,000 The New Solar System Holiday 1101 نگاهي نو به منظومه شمسي نجوم 

40,000 Mir Space Station 1101 ايستگاه فضائي مير فضا 

40,000 Challenger (Disaster and investigation) 1101 رجسفينه فضائي چلندثه انفجار بررسي حا فضا ناسا 

40,000 Black Holes 
BBC  
 (Space)از سری 

 1107 سياهچاله ها نجوم و اخترفيزيک

40,000 New Worlds 1108 دنياهای جديد )سيارات فرا خورشيدی( نجوم و اخترفيزيک 

40,000 Star Staff 1101 تولد ستارگان و حيات در ماورای زمين نجوم و اخترفيزيک 

40,000 Ring World 1110 دنيای حلقه )مأموريت کاسيني به زحل( نجوم و فضا ناسا 

 1111 داستان زندگي استيون هاوکينگ نجوم و اخترفيزيک   40,000
 

 زبان فارسي   VCDفيلم های مستند
 کاال کد عنوان زمينه سخنران قيمت )ريال(

 1111 ( CD 11کامل سخنرانيهای علمي در مورد هيئت )جلسات درس شامل مجموعه  هيئت و نجوم عالمه صمدی آملي 900,000

 1111 سمينار دنباله دارها )از مجموعه سمينارهای آموزشي( نجوم و اخترفيزيک بابک امين تفرشي 40,000

 1111 (DVD 2)فرود بر تيتان )از مجموعه سمينارهای آموزشي(  نجوم بابک امين تفرشي و پوريا ناظمي 50,000

 1111 کيهان شناسي نوين )از مجموعه سمينارهای آموزشي( نجوم و اخترفيزيک دکتر سهراب راهوار و دکتر سپهر اربابي 40,000

 1111 در جستجوی دنياهای دور )از مجموعه سمينارهای آموزشي( نجوم و اخترفيزيک بابک امين تفرشي و پوريا ناظمي 40,000

 1111 سياهچاله ها و ستارگان نوتروني )از مجموعه سمينارهای آموزشي( نجوم و اخترفيزيک دکتر محمد تقي ميرترابي 40,000

 1117 زندگي در فضا فضا بابک امين تفرشي و پوريا ناظمي 40,000

 1118 جهان موزون ما اخترفيزيک    سروش 50,000
 

 زبان اصلي   DVDفيلم های مستند
 کدکاال عنوان مينهز شرکت طراح Title مدت فيلم (ريال) قيمت

 Challenger (Disaster and investigation) & NASA ساعت 1 60,000
(The 25 Year) ناسا 

سال  11و نخستين  سفينه فضائي چلنچربررسي حادثه انفجار  فضا
 فعاليتهای ناسا

1101 

 ,Apollo 11 (Eagle has landed), Apollo 13, Apollo 15 ساعت 1 60,000
Apollo 16 

 1101 (11و  11و  11و  11)آپولوهای  سفر به کره ماه افض

 1101 (DVD 2)سيارات  نجوم The Planets (2 DVD) BBC ساعت 8 80,000
 Atlas of the Sky (2 DVD) ساعت 1 80,000

Starry night 
 1101 (DVD 2)اطلس آسمان  نجوم

 1101 (DVD 2)نمايش آسمان  نجوم SkyTheater (2 DVD) ساعت 8 80,000

 Apollo 11: Men on The Moon (3 DVD) ساعت 10 200,000

Nasa 

 1101 (DVD 3))فرود انسان بر روی ماه(   11آپولو  فضا

 1107 )دراماتيک ترين مأموريت ناسا( 11آپولو  فضا Appolo 13 (Nasa’s most dramatic ever mission) ساعت 1 60,000

مأموريت آپولو سايوز و  -17سال فعاليتهای ناسا )آپولو  11 فضا Nasa 25 year ساعت 8 60,000
 ايستگاه فضائي اسکای لب(

1108 

 1101 سفر به منظومه شمسي و فراتر از آن نجوم و فضا Journey to the Planets and beyond JPL ساعت 0.1 60,000

 1110 (DVD 3)پروژه جميني  فضا Project Gemini: A Bold Leap Forward (3 DVD) Nasa ساعت 1 200,000

 1111 نگاه به ستارگان )نگاه تلسکوپ هابل به عالم( فضا StarGaze (Hubble’s View of the Universe) Alpha DVD ساعت 8 60,000
 Destiny in Space ساعت 1 60,000

Time Warner 
 1111 سرنوشت در فضا )تلسکوپ فضائي هابل( فضا IMAX از سری 

 1111 فيلم ج اب( 1مجموعه فيلمهای نجومي )شامل  نجوم Astronomical video collection BBC عتسا 1 60,000
 Cosmic Voyage ساعت 1 60,000

Time Warner 
 IMAX از سری 

 1111 سفر به دوردستهای کيهان نجوم  و اخترفيزيک

 1111 سياره آبي فضا Blue Planet ساعت 1 60,000
 1111 ايستگاه فضائي بين المللي فضا Space Station ساعت 1 60,000
 1117 تصاوير زيبای زمين از فضا فضا Earth Light Mill Reef ساعت 1 60,000
 1118 تخيلي سفر به سياره سرخ( -سينما فضا )فيلم علمي  نجوم و فضا Red Planet Warner Bros ساعت 1 60,000
 1111 اوديسه فضائي فضا Space Odyssey (Voyage to the Planets) BBC ساعت 1 60,000
 Life Beyond Earth ساعت 1 60,000

PBS DVD Video 

 1110 حيات ماورراء زميني نجوم و فضا
 Stephen Hawking Universe (The Big Bang) ساعت 1 60,000

 نجوم  و
 اخترفيزيک 

 1111 جهان استيون هاوکينگ )انفجار بزرگ(
 1111 جهان استيون هاوکينگ )ماده تاريک( Stephen Hawking Universe (on the Dark Side) ساعت 1 60,000
 Stephen Hawking Universe (Black Holes and ساعت 1 60,000

Beyond) 
 1111 جهان استيون هاوکينگ )سياه چاله ها(

 1111 مريخ )سياره سرخ( نجوم و فضا  Mars (Red Planet) ساعت 1 60,000
 1111 (1نگاه تلسکوپ هابل به عالم )نسخه  فضا StarGaze II (Visions of the Universe) Alpha DVD ساعت 1 60,000
 1111 )فيلم علمي تخيلي( (DVD 2) جنگ ستارگان  فضا  Star Wars  (2 DVD) ساعت 8 80,000
 1117 (DVD 2)منظومه شمسي  نجوم و فضا The Solar System (2 DVD) Beckmann ساعت 1 80,000
 1118 اگر زمين ماه نداشت نجوم و فضا If we had no Moon Discovery Channel ساعت 1.1 60,000
 1111 سوالر مکس نجوم Solar Max Slingshot ساعت 1 60,000
 1110 سفر به کره ماه با داستان واقعي()فيلم سينمائي  11آپولو  فضا Apollo 13 Universal ساعت 1 60,000
 1111 شکارچيان دنباله دار و جستجوگران سيارکها نجوم Comet Hunters, Astroid Seekers Imaginova ساعت 1.1 60,000
 1111 ماه از زبان پاتريک مور نجوم Moore on the Moon Green Umbrella ساعت 1 60,000
 DVD 1111 2) ين تا ماه به صدای تام هنکس )از زم نجوم From the Earth To the Moon (2 DVD) Imagine ساعت 11 80,000
 1111 طوفان خورشيدی نجوم Solar storm Imaginova ساعت 1.1 60,000
 1111 سال تک يب بشقاب پرنده ها 10 بشقاب پرنده UFO’s 50 Years of Denial? Ufo TV ساعت 1 60,000
 1111 (SETIجستجوی ارتباط با هوشمندان فرازميني )طرو در  نجوم و فضا Quest for Contact Artsmagic ساعت 1.1 60,000
 The Voyager Odyssey Image ساعت 1 60,000

Entertainment 
 1117 اوديسه سفينه ويجر نجوم و فضا

 1118 چرخهايي روی مريخ )سفينه های روو و فرصت( نجوم و فضا Wheels on mars Imaginova ساعت 1.1 60,000
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 1111 در جستجوی ستارگان غول نجوم Searching for superstars Imaginova ساعت 1.1 60,000
 DVD 1110 2) سال اکتشا  هابل ) 11 نجوم و فضا Hubble 15 years of discovery (2 DVD) esa ساعت 1 80,000
 The Universe Universe ساعت 1 60,000

Productions 
 1111 جهان فضا

 1111 افشای اسرار بشقاب پرنده ها توسط ناسا بشقاب پرنده The Secret NASA Transmissions: The Smoking Gun UFO TV ساعت 1.1 60,000
 1111 بشقاب پرنده هااسرار سازمان جاسوسي شوروی سابق در مورد  بشقاب پرنده The Secret KGB UFO files Madacy ساعت 1 60,000
 Bigger, Better, Faster ساعت 1 60,000

WGBH 

 فضا و هوا
 های ديگر زمينه 

)مروری بر پيشرفتهای علمي دنيا در قرن  بزرگتر، بهتر، سريعتر
 بيستم(

1111 

نجوم و   Einstein Revealed ساعت 1 60,000
 اخترفيزيک

 1111 داستان زندگي انيشتين
 1111 (DVD 2) جهان زيبا  The Elegant Universe (2 DVD) ساعت 1 80,000
 1117 خلق عالم نجوم و کيهانشناسي The Creation of The Universe PBS DVD Video ساعت   60,000
 1118 اسرار کيهان نجوم  و اخترفيزيک  Mysteries of The universe ساعت 1 60,000
 1111 تاريخچه زمان نجوم  و اخترفيزيک  Brief History of Time ساعت 1 60,000
 1110 به مريخ خوش آمديد نجوم و فضا  Welcome to the Mars ساعت 1  60,000
 1111 سفر به ماه فضا Travel to the Moon Discovery Channel ساعت 1  60,000
 1111 بشقاب پرنده ها: شواهد سری بشقاب پرنده UFOs: The Secret Evidence UFO TV ساعت   60,000
 1111 (1نسان به فضا به روايت ناسا )شماره داستان سفر ا فضا  NASA Vol 1 ساعت 1.1 60,000
 1111 (1داستان سفر انسان به فضا به روايت ناسا )شماره  فضا  NASA Vol 2 ساعت 1.1 60,000
 1111 (1داستان سفر انسان به فضا به روايت ناسا )شماره  فضا  NASA Vol 3 ساعت 1.1 60,000
 The Shores of The Cosmic Ocean (Cosmos by Carl ساعت 1 60,000

Sagan) 

Cosmos Studios نجوم و فضا 

سواحل اقيانوس کيهاني )از مجموعه کيهان توسط کارل 
 1111 ساگان(

 One Voice in the Cosmic Fugue & The Harmony of ساعت 1 60,000
The Worlds (Cosmos by Carl Sagan) 

وعه يک صدا در پناه کيهان و هارموني جهان ها )از مجم
 1117 کيهان(

 Heaven And Hell & Blues for a Red Planet (Cosmos ساعت 1 60,000
By Carl Sagan) 

 1118 بهشت و جهنم و سياره سرخ )از مجموعه کيهان کارل ساگان(
 Travellers Tales & The Backbone of Night (Cosmos ساعت 1 60,000

By Carl Sagan) 
 1111 يت شب )از مجموعه کيهان کارل ساگان(افسانه مسافران و ماه

 Travels In Space And Time & The Lives of The ساعت 1 60,000
Stars (Cosmos By Carl Sagan) 

 1110 سفر به فضا و زمان و زندگي ستارگان )از مجموعه کيهان(
 The Edge Of Forever & The Persistence of Memory ساعت 1 60,000

(Cosmos By Carl Sagan) 
 1111 مرز جاودانگي و حافظه )از مجموعه کيهان توسط کارل ساگان(

 Encyclopedia Galactica & Who Speaks for Earth ساعت 1 60,000
(Cosmos By Carl Sagan) 

دايره المعار  کيهاني و چه کسي با زمين صحبت ميکند )از 
 1111 مجموعه کيهان توسط کارل ساگان(

 1111 (DVD 2)سياره بيگانه  حيات فرا زميني Alien Planet (2 DVD) Discovery Channel ساعت 1 60,000
 1111 )فتح برای بقا( 1جنگ سرد و مسابقه تسخير فضا  فضا Space Race 1 (Race for Survival) BBC ساعت 1  60,000
 1111 )فتح برای ماهواره ها( 1جنگ سرد و مسابقه تسخير فضا  افض Space Race 2 (Race for Satellites) BBC ساعت 1  60,000
 1111 )فتح ماه( 1جنگ سرد و مسابقه تسخير فضا  فضا Space Race 3 (Race for The Moon) BBC ساعت 1  60,000
 1117 کتها()فتح برای را 1جنگ سرد و مسابقه تسخير فضا  فضا Space Race 4 (Race for Rockets) BBC ساعت 1  60,000
 Asteroide Deadly Impact National ساعت 1 60,000

Geographic 
 1118 برخورد مرگبار سيارکها نجوم  و اخترفيزيک

 1111 (DVD 3) سياره آبي  زمين و فضا The blue Planet (3 DVD) BBC ساعت 8  100,000
 Einstein’s Big Idea ساعت 1 60,000

WGBH نجوم  و اخترفيزيک 
 1170 ه بزرگ انشتينايد

 1171 رازهای تاريک نيوتون Newton’s Dark Secrets ساعت 1 60,000
 1171 مرگ يک ستاره Death of a Star ساعت 1 60,000
 Mission to Mir ساعت 1 60,000

Time Warner  
 IMAXاز سری 

 فضا
 1171 مأموريت به مير

 1171 ه کلمبياانفجار سفين !Hail Columbia ساعت 1 60,000
 1171 حلقه آتش زمين Ring of Fire ساعت 1 60,000
 Destination MARS  (2 DVD) ساعت 1 60,000

Discovery Channel 
 1171 (DVD 2) مقصد مريخ  نجوم و فضا

 1177 ( Xآسمان تاريک )جايزه  هوا و فضا Black Sky ساعت 1.1 60,000
 1178 اکتشا  فضا )جستجو برای حيات( نجوم  و اخترفيزيک Exploring Space (The Quest for Life) PBS DVD Video ساعت 1 60,000
 1171 گاليله نجوم  و اخترفيزيک Galileo's Battle for the Heavens WGBH ساعت 1 60,000
 Origins (14 billion years of cosmic evolution) (2 ساعت 1 60,000

DVD) 
WGBH ميليارد سال تحول کيهان   11 زيکنجوم  و اخترفي(2 DVD) 1180 

 1181 انفجار بزرگ نجوم  و اخترفيزيک Big Bang, Big Mystery quest Discovery Channel ساعت 1 60,000
 

  CDروی  فارسي زبان نرم افزارهای 
قيمت 
 )ريال(

 سيستم عامل
 کاال کد عنوان زمينه شرکت طراح

40,000 XP, Vista, 7 DK 1101 راز کيهان نجوم 

40,000 XP DK 1101 ئيايستگاه فضا فضا 

40,000 XP, Vista, 7  1101 سال در فضا 10 فضا 

40,000 XP  ... 1101 بينيطالع  نجوم، سرگرمي و 

60,000 XP, Vista, 7 DK 1101 کاوش در آسمان نجوم 

 1101 آسمان نما نجوم )اطلس آسمان شب( مجله نجوم  70,000

100,000 XP, Vista, 7  1107 مينجوم اسال فضا و نجوم 

60,000 XP DK ،1108 هستيفضا و عالم  یدانستنيها و زمين جغرافيا اخترفيزيک، فضا، نجوم 

30,000 XP, Vista, 7  1101 سيفصل خواجه نصيرالدين طو 10کتاب  نجوم 

50,000 XP, Vista, 7  1110 نجوم، کران، بيکران نجوم 
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80,000 XP, Vista, 7  1111 آسمان و جستجو نجوم 

50,000 XP  1111 زمينيموجودات فرا  نجوم و فضا 

40,000 XP, Vista, 7  1111 کيهان نما نجوم و فضا 

50,000 XP, Vista, 7  1111 ستاره ای بنام خورشيد نجوم 

30,000 XP, Vista, 7 1111 در ايران هرويت هالل ما ي تخصصيدوره آموزشپنجمين  نجوم اخترنمای شيراز 

 1111 ايران از فضا و زمين جغرافيا ،فضا مرکز سنجش از دور ايران  50,000

 1117 (Stallarium)نگاهي به آسمان  )اطلس آسمان شب( نجوم   50,000

60,000  
 RaySoftGroup  آسمان شب و

، زمين و سرگرمي برای نجوم، فضا، جغرافيا
 کودکان و نوجوانان

 1118 سفری فضايي همراه با پيپو

 1111 آموزش نجوم ، زميننجوم، فضا، جغرافيا طلوع مهندسي ( XP)اجرا فقط با  80,000

60,000 XP, Vista, 7 1110 )تمام فارسي( (11/1نما )نسخه  کافال )اطلس آسمان شب( نجوم انجمن نجوم آماتوری آيران 

50,000 XP  1111 آموزش فيزيک )نور( آموزش فيزيک 

 1111 اخترشناسي آموزش نجوم انجمن نجوم آسمان کوير يزد  50,000

 1111 شگفتيهای آسمان شب آموزش نجوم آميتيس رسانه  100,000
 

 مجموعه های عکس و تصاوير نجوم و فضانوردی 
 کاال کد عنوان زمينه شرکت طراح قيمت )ريال(

 CD 1111)با کيفيت متوسط( بر روی  ئيو فضا ميعکس نجو 10000 و فضانوردی  نجوم اخترنمای شيراز 50,000

 1111 (2 DVD) (HR)عکس نجوم و فضا با کيفيت باال  1100 و فضانوردی  نجوم اخترنمای شيراز 300,000
 

 زبان فارسي به با زير نويس يا دوبله  DVDفيلم های مستند

 (ريال) قيمت
مدت 
 فيلم

Title 
شرکت 

 طراح

نوع 
 برگردان

 کدکاال عنوان زمينه

 1101 موضوع ج اب نجومي روز( 1فضا )شامل  فضا زير نويس Space BBC ساعت 1 60,000

 Dream is Alive ساعت 1 60,000
Time Warner  

 IMAXاز سری 
 1101 رؤيا واقعيت دارد )تحقيقات فضائي ج اب( فضا زير نويس

 1101 شگفتيهای آسمان شب آموزش نجوم  آميتيس رسانه   60,000

 Hubble 15 years of discovery (2 ساعت 1 80,000
DVD) esa  سال اکتشا  هابل  11 نجوم و فضا(2 DVD) 1101 

 1101 سمينار سفر به فضا )انوشه انصاری( نجوم و فضا  مجله نجوم   60,000
 1101 (1111الي  1107شامل موضوعات زير )از  (DVD 8)سياره ها  نجوم و فضا دوبله تيناو  The Planets (8 DVD) BBC ساعت 8 300,000

 Different Worlds (The planet ساعت 1 60,000
Series) 

BBC از سری  نجوم و فضا دوبله و تينا( دنياهای گوناگونThe Planets) 1107 

 1108 (The Planetsخشکي ها )از سری  نجوم و فضا دوبله و تينا Terra Firma (The planet Series) BBC ساعت 1 60,000
 1101 (The Planetsز سری غول ها )ا نجوم و فضا دوبله و تينا Giants (The planet Series) BBC ساعت 1 60,000

 1110 (The Planetsماه )از سری  نجوم و فضا دوبله و تينا Moon (The planet Series) BBC ساعت 1 60,000

 1111 (The Planetsستاره )از سری  نجوم و فضا دوبله و تينا Star (The planet Series) BBC ساعت 1 60,000

 1111 (The Planetsجو )از سری  نجوم و فضا دوبله و تينا Atmosphere (The planet Series) BBC ساعت 1 60,000

 1111 (The Planetsحيات )از سری  نجوم و فضا دوبله و تينا Life (The planet Series) BBC ساعت 1 60,000

 1111 (The Planetsسرنوشت )از سری  نجوم و فضا دوبله و تينا Destiny (The planet Series) BBC ساعت 1 60,000

 1111 (1111الي  1111شامل موضوعات زير )از  (DVD 4)کيهان  نجوم و فضا زير نويس  The Universe (4 DVD) ساعت 11 150,000

 1111 (The Universeخورشيد، مريخ و پايان زمين )از سری  نجوم و فضا زير نويس   ساعت 1 60,000

 1117 (The Universeمشتری، ماه و فضاپيمای زمين )از سری  نجوم و فضا زير نويس   ساعت 1 60,000

 1118 (The Universeعطارد، زهره، زحل و کهکشانهای خارجي )از سری  نجوم و فضا زير نويس   ساعت 1 60,000

 1111 (The Universeستارگان، سيارات خارجي و خطرناک ترين مکان ها )از سری  نجوم و فضا زير نويس   ساعت 1 60,000

 1110 (1118الي  1111شامل موضوعات زير )از  (DVD 8)کيهان  نجوم و فضا دوبله  The Universe (8 DVD) ساعت 8 300,000

 1111 (The Universeاسرار خورشيد، مريخ سياره سرخ )از سری  نجوم و فضا دوبله   ساعت 1 60,000

 1111 (The Universeی سياره غول پيکر )از سری پايان زمين، مشتر نجوم و فضا دوبله   ساعت 1 60,000

 1111 (The Universeماه، فضاپيمای زمين )از سری  نجوم و فضا دوبله   ساعت 1 60,000

 1111 (The Universeسيارات داخلي، زحل ارباب حلقه ها )از سری  نجوم و فضا دوبله   ساعت 1 60,000

 1111 (The Universeن های خارجي )از سری کهکشا نجوم و فضا دوبله   ساعت 1 60,000

 1111 (The Universeزندگي و مرگ ستاره، سيارات خارجي )از سری  نجوم و فضا دوبله   ساعت 1 60,000

 1117 (The Universeترين مکان های کيهان، در جستجوی ای تي )از سری  خطرناک نجوم و فضا دوبله   ساعت 1 60,000

 1118 (The Universeفراتر از انفجار بزرگ )از سری  نجوم و فضا بلهدو   ساعت 1 60,000

 Wonders of the Solar System (3 ساعت 1 120,000
DVD)  شگفتي های منظومه شمسي  نجوم و فضا زير نويس(3 DVD)  1111 1111الي  1110شامل موضوعات از 

 Alines (Wonders of the Solar ساعت 1 60,000
System series)  از سری  نجوم و فضا زير نويس( بيگانگانWonders of the Solar System) 1110 

 ساعت 1 60,000
Empire of the Sun, Order out of 
chaos (Wonders of the Solar 
System series) 

 1111 (Wonders of the Solar Systemامپراتوری خورشيد،  ............... )از سری  نجوم و فضا زير نويس 

 ساعت 1 60,000
The thin blue line, Dead or Alive) 
(Wonders of the Solar System 
series) 

 1111 (Wonders of the Solar Systemخط آبي باريک، مرگ يا زندگي )از سری  نجوم و فضا زير نويس 

اقيانوس  ،)مسافران زمان 1شامل موضوعات شماره   (DVD 4)سرگ شت زمين  زمين زير نويس Earth Story (4 DVD) BBC ساعت 1 150,000 1111 

file:///F:/111%20Old/AS%2088%20(Laptop)/Site%20Upload/Akhtarnama/1516.htm%231518
file:///F:/111%20Old/AS%2088%20(Laptop)/Site%20Upload/Akhtarnama/1516.htm%231518
file:///F:/111%20Old/AS%2088%20(Laptop)/Site%20Upload/Akhtarnama/1516.htm%231518


9 
 

)زمين  1يخبندان بزرگ(،  )بام دنيا  1سفر به مرکز زمين(، ،  )حلقه آتش 1ژر (، 
 دنيای جدا افتاده( زنده 

 1111 تاريخچه فضا فضا دوبله The Space Age (Nasa Story) BBC ساعت 1 60,000

زمين و حيات  زير نويس Planet Earth (6 DVD)   BBC ساعت 10 220,000
 وحش

 1111   (DVD 6)سياره زمين 

 

 يتلسکوپهای نجوم
 
 

 آمريکا Celestronساخت شرکت کامپيوتريزه  تلسکوپهای پيشرفته

 سايز آينه مدل کد کاال
 کانوني فاصله نوع اصلي 

 )ميليمتر(
 تعداد اجرام

 قابل رديابي 
 قدر قابل

 مشاهده 
 حداکثر بزرگنمائي

 )ريال( قيمت عملي

1101 CPC 800 Telescope with XLT  8 تماس بگيريد 180 11 10000 1011 اشميت کاسگرين اينچ 

1101 CPC 1100 Telescope with XLT  11 تماس بگيريد 110 11.7 10000 1800 اشميت کاسگرين اينچ 

1101 Celestron CGE Pro 1100  11 تماس بگيريد 110 11.7 10000 1800 اشميت کاسگرين اينچ 

1101 Celestron CGE Pro 1400 Fastar 11تماس بگيريد 810 11.1 10000 1110 اشميت کاسگرين اينچ 
 

 

 رازيش یساخت شرکت اخترنما یتلسکوپها يجانب ملزومات
سـاخت  نمايد. عالقمنداني که قصد تهيـه چنـد قطعـه بـرای      کيت تلسکوپ عرضه ميان تحت عنو صورت جداگانهه را ب مکانيکي و لوازم جانبي تلسکوپشرکت اخترنمای شيراز کليه قطعات اپتيکي،  

هلددر  +  هلدر آينه ثانويه+  فوکوسرد عبارتنـد از:  نده ند. حداقل قطعاتي که يک تلسکوپ ساده را تشکيل ميکنمورد نظر خود را در اين قسمت انتخاب  اتتوانند به راحتي قطع تلسکوپ دارند، مي
 .سه پايه+  کمربند+  آينه اصليسانتي متر بزرگتر از فاصله کانوني آينه اصلي( +  10 حدود)لوله +  آينه ثانويه+  چشمي+  آينه اصلي

 قطعات اصلي 

 به اينچ( به ريال )بر حسب اندازه تلسکوپ قيمت نام قطعه کد کاال
91 1 6 5 7 

 فوکوسر چشمي 1001
 000/100 تفلون فشرده
 000/100 آلمينيوم

 000/100 هلدر منشور 1001
 000/100 000/100 000/100 000/800 000/000/1 هلدر آينه اصلي 1001
 000/100 ميليمتر 10چشمي  1001
 000/100 ميليمتر 1چشمي  1001
 2X 000/100لنز بارلو  1001
 000/100 000/100 000/100 ــــــ ــــــ منشور 1007
 000/110 000/110 000/110 ــــــ ــــــ آينه ثانويه 1008
 000/100 000/100 000/100 000/800 000/000/1 فلزیلوله  1001
 000/110 000/100 000/100 000/100 ــــــ لوله پي وی سي 1010
 000/100/1     با کيفيت عالي )اندود آلمونيوم( آينه اصلي 1011
 000/100 000/100 000/100 000/800 000/000/1 کمربند لوله  1011
 000/100/1 000/100/1 000/100/1 000/000/1 000/100/1 مدرج سه پايه افقي 1011
 000/000/1 000/000/1 000/000/1 000/100/1 000/000/1 مدرجسه پايه قطبي  1011

 

 يقطعات جانب
 (ريال)قيمت  نام قطعه کد کاال  (ريال)قيمت  نام قطعه کد کاال
 000/100 (35 × 7) آکروماتيک غير جوينده 1011  000/100 (35 × 7) جوينده آکروماتيک 1011
 Zenit 000/100يا  Cosinaدوربين عکسبرداری مبدل  EOS 000/100  1011 سری  Canonدوربينهای عکسبرداری مبدل  1011

 
 

 و فضا نجوم یکتابها 
  

 کتابهای فارسي
کد 
 کاال

 عنوان
تعداد 
 صفحات

 قيمت
 (ريال)

 
کد 
 کاال

 عنوان
داد تع

 صفحات
 قيمت

 (ريال)
 30,000 11 منشأ سيارات 1001  50,000 111 آشنايي با نسبيت خاص 1001

 60,000 111 موجودات فضايي کجا هستند؟ 1001  100,000 111 صورتهای فلکي )گالسه( 1001

 50,000 18 داستان پرواز از بالون تا موشک )رنگي( 1001  100,000 110 ترموديناميک عالم 1001

 50,000 11 کيهان در مرزهای فضا و زمان )رنگي( 1008  70,000 111 فراسوی اينشتين 1007

 30,000 11 پرسش و پاسخ درباره زمين ما 180 1010  50,000 11 صورتهای فلکي و نشانه های نجومي )رنگي( 1001

 50,000 11 شهرهای فضايي )رنگي( 1011  50,000 11 فيزيک نوين )رنگي( 1011

 160,000 11 راهنمای فضا )گالسه( 1011  50,000 11 سفرهای فضايي )رنگي( 1011

 50,000 10 کاوش درفضا )رنگي( 111 140,000  1011 (cdأشنايي با نجوم و کيهانشناسي )همراه با  1011

 70,000 111 يکي و راديوييطراحي و ساخت تلسکوپهای اپت 1018  80,000 181 استيون هاوکينگ و نظريه او درباره عالم هستي 1017
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 60,000 111 دانستنيهای علم هوا فضا )گالسه( 1010  80,000 111 دريچه ای به سوی کيهان 1011

 40,000 10 دانستنيهايي درباره نجوم )رنگي( 1011  80,000 111 گنجينه کيهاني 1011

 40,000 11 ت؟ )رنگي(چرا شب ها تاريک اس 1011  70,000 111 اساطير يوناني و صور فلکي 1011

 50,000 118 ستاره شناسي تمدنهای کهن 1011  50,000 11 )رنگي( دانستنيهايي درباره موشکها و سفرهای فضايي 1011

 100,000 111 عکسبرداری ديجيتال و پردازش تصاوير نجومي 1018  70,000 111 پرسش و پاسخ نجومي 181 1017

 80,000 111 دنياهای يخي منظومه شمسي 118 140,000  1010 (CD)همراه  درآمدی بر نجوم و کيهانشناسي 1011

 40,000 11 دنباله دارها و شهابها 1011  80,000 111 درآمدی بر اخترفيزيک نوين 1011

 120,000 117 نجوم محاسباتي و کاربردی 1011  60,000 111 ماه نو 1011

 60,000 171 رار کيهاناس 1011  80,000 171 ژه نامه کيهانشناسيوا 1011

 60,000 71 اسرار سياهچاله ها 1018  50,000 118 نجوم و اختر فيزيک مقدماتي 1017

 80,000 111 جهان گاليله و نيوتن 1010  60,000 110 الفبای نور هندسي 1011

 70,000 111 سرنوشت جهان 1011  100,000 111 زمين در فضا 1011

 80,000 111 اختر فيزيک برای رصدگران 1011  60,000 111 ياسرار فضانوردان باستان 1011

 70,000 110 اله ها چسياه 1011  40,000 111 پژوهشي در زيج های اسالمي 1011

 60,000 18 گالسه(نکته درباره فضا ) 100 1018  140,000 111 جهان در پوست گردو 1017

 80,000 117 درآمدی بر کيهانشناسي نوين 1010  60,000 11 پيشتازان فضا )از مجموعه آشنايي با نجوم رنگي( 1011

 80,000 110 شناخت فضا و منظومه شمسي 1011  70,000 11 صورتهای فلکي )از مجموعه آشنايي با نجوم رنگي( 1011

 70,000  گرانش به زبان ساده 1011  70,000 171 اينشتين فيزيک و واقعيت 1011

 30,000 111 زمان و فضای عمو آلبرت 1011  400,000 111 کاوش در رصدخانه مراغه 1011

 40,000 118 نامه به عمو آلبرت با پاسخهايي از راسل استنرد 1018  50,000 111 اشي ستارگانپيدايش و فروپ 1017

 60,000 117 انيشتين عمری در خدمت علم 1010  40,000 118 عمو آلبرت در جستجوی کوانتوم 1011

 60,000 170 داستان زندگي و پژوهشهای استيون هاوگينگ 1011  40,000 111 عمو آلبرت و سياهچاله 1011

 60,000 18 فراگيری فعال نجوم 1011  50,000 111 سوال علمي مشکل( 1/100از عمو آلبرت بپرس )پاسخ به  1011

 80,000 11 )برای کودکان( منظومه شمسي 1011  60,000 111 انفجار بزرگ )نگاهي به چگونگي شکل گيری کيهان( 1011

 80,000 181 المپيادهای جهاني فيزيک 1018  80,000 111 کيهان در پوست گردو 1017

 120,000 111 جهان کوانتومي نوين 1070  40,000 171 تونل زمان 1011

 80,000 111 تاريخچه زمان 1071  50,000 10 آينده جهان )رنگي( 1071

 50,000 11 فضای بيرون، فضای درون )رنگي( 1071  50,000 11 در خطر )رنگي( سياره زمين 1071

 60,000 111 اتم های سکوت )شگفتي های تکامل کيهان( 1071  80,000 111 گاهشماری های جهان 1071

 40,000 118 فيزيک و نام آوران آن 1078  70,000 188 ستاره شناسي آماتور نوين 1077

 80,000 171 تحوالت جهان ما 1080  300,000 111 ساده )ويرايش و چاپ جديد( نجوم به زبان 1071

 100,000 118 علوم فضا )دانش روز برای همه( )رنگي( 1081  50,000 11 زمين زيستگاه ما  -منظومه شمسي  1081

 80,000 111 تاريخچه کوتاهتر زمان 1081  80,000 181 فرهنگ مصور فضا 1081

 400,000 100 شگفتيهای جهان 1081  50,000 11 تون )پيشگامان علم( )رنگي(آيزاک نيو 1081

 70,000  111 منظومه شمسي و سيارات فرا خورشيدی  1088  80,000 171 راهنمای هفتگي آسمان شب 1087

 70,000 111 فيزيک خورشيد  1010  150,000  گردشگری در منظومه شمسي 1081

 80,000 180 فيزيکدانان بزرگ )جلد اول( 1011  90,000 118 ن و زندگي بشر(ماه و آثار آن )بر زمي 1011

 70,000 111 فن آوری تلسکوپها 1011  90,000 118 دانشنامه همگاني نجوم 1011

 70,000 11 شناخت و ساخت ساعتهای آفتابي 1011  70,000 111 در جستجوی موجودات فضايي 1011

 250,000 101 آشنائي با نجوم 1018  120,000 111 انفجار بزرگ 1017

 60,000 111 از دم صبح ازل تا آخر شام ابد 1100  50,000  زمين زير سايه ماهواره 1011

    1101  130,000  حقيقت درباره فضا 1001 1101
 
 

 کتابهای المپياد نجوم
کد 
 کاال

 عنوان
تعداد 
 صفحات

 قيمت
 (ريال)

 
کد 
 کاال

 عنوان
تعداد 
 صفحات

 قيمت
 (ريال)

 120,000 111 نجوم کروی 1101  220,000 871 (1و  1و  1آشنايي با اخترفيزيک ستاره ای )جلد  1101

 380,000 118 نجوم ديناميکي )رنگي( 1101  200,000 111 (1و1اساس ستاره شناسي )جلد  1101

 70,000 17 ستارگانشناخت مقدماتي  1101  270,000 1177 (1و 1لديک مقدماتي )جزنجوم و اخترفي 1101

 100,000 107 اطلس منظومه خورشيدی 1108  100,000 117 ساختار ستارگان و کهکشانها 1107

 50,000 111 حرکت در آسمان( - 1طرو فيزيک هاروارد )واحد 1110  150,000 11 راهنمای ماهانه آسمان شب )گالسه( 1101

 90,000 117 تئوری و مسائل نجوم ) از سری شوم ( 1111 80,000 111 المپيادهای نجوم ايران مرحله اول 1111

 100,000 111 گزينه ای المپياد نجوم چندبانک سواالت  1111 120,000 170 بانک مسائل المپياد نجوم 1111

 80,000 111 دوم( المپياد نجوم و اخترفيزيک )جلدالفبای  1111 80,000 111 المپياد نجوم و اخترفيزيک )جلد اول(الفبای  1111
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 گاهشمار و تقويم نجومي
 20,000 11 1111تقويم نجومي دفترچه ای  1101  30,000 107  1110تقويم نجومي روميزی + ساعت آفتابي کاغ ی 1101

 40,000 11 1111تقويم نجومي دفترچه ای  1101  30,000 11 1111تقويم نجومي دفترچه ای  1101

      50,000 11 1111تقويم نجومي دفترچه ای  1101

 

 کتابهای التين 

 (ريال) قيمت تعداد صفحات Title عنوان کد کاال
 All About Telescopes 111 200,000 همه چيز در مورد تلسکوپ ها 1101

 Telescope Optics (With Optic Design CD-ROM) 101 200,000 اپتيک تلسکوپ ها )به همراه نرم افزار طراحي اپتيک تلسکوپ( 1101

 Theory and Problems of Astronomy 111 150,000 تئوری و مسائل ستاره شناسي )مخصوص المپياد جهاني نجوم( 1101

 کتاب های فوق کپي با کيفيت از اصل کتاب هستند. توجه:
 اطلس آسمان شب

 (ريال)قيمت  عنوان کد کاال  (ريال)قيمت  عنوان کد کاال
 90,000 راهنمای رصد اجرام اعماق آسمان )نقشه آسمان( 1101  150,000 اطلس راهنمای آسمان 1101

 

 پوسترهای نجومي 
 قيمت )ريال( اندازه عنوان کد کاال  قيمت )ريال( اندازه عنوان کد کاال
 40,000 11×  10 پوستر ماهواره ای از کره زمين 1101  80,000 100×70 پوستر منظومه شمسي 1101

 40,000 11×  10 پوستر برخورد ستاره دنباله دار 1101  40,000 11×  10 یه شيرپوستر کهکشان را 1101

 40,000 11×  10 پوستر انسان در فضا 1101  40,000 11×  10 پوستر کره مريخ 1101

 50,000 10×  70 پوستر ستاره پروکسيما 1108  40,000 11×  10 پوستر سيارات منظومه شمسي 1107

 50,000 10×  70 پوستر وضعيت پايدار 1110  50,000 10×  70 کي فرس اعظمپوستر صورت فل 1101

 50,000 11×  70 اهپوستر کره م 1111  50,000 11×  70 پوستر چشم انداز زمين از فضا 1111

 40,000 11*17 دنباله دار  پوستر 1111  50,000 10×  10 ابوريحان بيروني پوستر 1111

 30,000 11*17 عکس 1پوستر  1111  40,000 11*11 ماه پوستر 1111

 400,000 11×  11 پوستر( 11آلبوم نجوم ) 1118  40,000 11*17 کهکشان آندرو مداپوستر 1117

 80,000 10×  70 تايي گيتاشناسي 11تک پوستر از مجموعه  1110  2,500,000 10×  70 تايي گيتاشناسي 11مجموعه  1111
 

  CCDدوربين 
CCD در  شوند و با حساسيت بسيار زيادی که نسبت به نور ضعيف دارند قادرند ها به راحتي بر روی تلسکوپ نصب مي دوربينهای ديجيتالي در زمينه عکسبرداری نجومي اند. اين دوربين کاملترين ها

 با کيفيت باال از اجرام سماوی تهيه کنند.  ويریتص ي،مدت زمان کوتاه
  (ريال) قيمت ساخت عنوان کد کاال

1001 
SBIG CCD Model 2000-XM   دوربين حرفه ای عکسبرداری ديجيتال با کيفيت عالي ويژه عکسبرداری از اجرام ضعيف آسمان

 ها همراه با نرم افزار جهت انتقال و پردازش تصاوير به کامپيوتر ها و کهکشان مثل، سحابي
SBIG تماس بگيريد آمريکا 

1001 
Orion starshoot ها  بسيار سبک، کوچک و با کيفيت عالي مختص عکسبرداری از اجرام ضعيف آسمان مثل، سحابي دوربين ديجيتال

 ها همراه با نرم افزار جهت انتقال و پردازش تصاوير به کامپيوتر و کهکشان
Orion 000/000/8 آمريکا 

 

 موزه ای )تزييني( ساعت خورشيدی
های مکانيکي و سپس ديجيتالي و اتمي، ساعتهای خورشيدی بدليل دقت کم و کارآئي پايين کم  های خورشيدی بودند. اما با اختراع ساعت عتترين وسائل اندازه گيری زمان سا قديم دقيق دوراندر 

برند. نخستين ساعت خورشيدی شرکت  به کار ميو در برخي از بناها هنوز آنها را  خود را از دست نداده اندهای خورشيدی محبوبيت  هنوز هم ساعت اين وجودا اما بکم ارزش خود را از دست دادند 
 دوستداران نجوم ساخته شد. بيعي دانشگاه شيراز ساخته شد و بعداً با انجام تغييراتي جزئي اين نمونه از ساعت که دقت خوبي در نشان دادن زمان دارد، برای عرضه بهطبرای موزه تاريخ  ی شيرازاخترنما

 قيمت )ريال( عنوان الکد کا  قيمت )ريال( عنوان کد کاال
 000/100/1 اينچ ساده 1ساعت خورشيدی  1101  000/000/1 اينچ ساده 10ساعت خورشيدی  1101

 درجه 11تمايل حداکثر قابل نصب بر روی کليه سطوو با  -1بسيار شيک و زيبا   -1محکم و قوی از جنس برنز آبکاری شده   -1زمان   مايش دقيقه در ن 1دارای دقتي کمتر از  -1مشخصات عمومي: 
 

 بزرگساعت خورشيدی 
 قيمت )ريال( عنوان کد کاال
 000/000/10 مراکز نجومي، پارک ها، دانشگاه ها، مدارس و ...ميادين شهرها، ابل استفاده و نصب در کليه متری استوايي ثابت از جنس فلز و ق 1ساعت خورشيدی  1101

 

 آسمان نما )پالنتاريوم( 
توان يافت که از فضای باز بتواند به خوبي  شوند. در عين حال کمتر مکان آموزشي را مي علم نجوم عمدتاً متکي بر مشاهده ستارگان و سياراتي است که در آسمان شب ظاهر ميتدريس آموزش و 

ک بودن آسمان شب، مشاهده تعداد زيادی ستاره که بصورت فشرده در کنار جهت آموزش ستاره شناسي استفاده نمايد. عواملي همچون يافتن مکان مناسب، مطلوب بودن شرايط جوی، صا  و تاري
توان اکثر مسائل مربوط  آسمان نما مي پ يرد. با استفاده ازيکديگر قرار دارند، تصور خطوط فرضي دستگاههای مختصات در آسمان و ... باعث مي شود که آموزش اين علم در فضاهای باز با دشواری انجام 

توانند گامي بزرگي در  ود به آسمان نما ميعلم نجوم را در محيطي مناسب و با امکانات نمايشي گسترده به نمايش گ اشت. مدارس و ساير مراکز علمي آموزشي در سراسر کشور با تجهيز خ به فراگيری
 دانشجويان بردارند.  جهت آموزش علم زيبای نجوم به عالقمندان و خصوصاً دانش آموزان و 

 مای آنالوگ آسمان ن 
  (ريال) قيمت قطر گنبد ظرفيت )نفر( نوع گنبد يا چتر و ساير متعلقات عنوان کد کاال

1101 
چتر با اسکلت فنری با پوشش پارچه مخصوص دارای جعبه  آسمان نمای آموزشي ميني پالنتاريوم

 مخصوص با کاربری سه گانه حمل، پايه و کمد وسايل 
 000/000/10 متر 1 11
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1101 
چتر با اسکلت فنری با پوشش پارچه مخصوص دارای جعبه  ان نمای آموزشي ميني پالنتاريومآسم

 مخصوص با کاربری سه گانه حمل، پايه و کمد وسايل 
 000/000/18 متر 1 10

 000/000/11 متر 1 11 چتر با اسکلت فنری با پوشش پارچه مخصوص آسمان نمای شهاب 1101

 000/000/70 متر 1 11 تر با اسکلت فنری با پوشش پارچه مخصوصچ 110آسمان نمای وگا مدل 1101
 000/000/78 متر 1 10 چتر با اسکلت فنری با پوشش پارچه مخصوص 110آسمان نمای وگا مدل 1101
 000/000/110 متر 1 18 گنبد اسکلت آلمينيومي با پوشش ورق مخصوص SA-110آسمان نمای وگا مدل  1101
 000/000/110 متر 1 10 گنبد اسکلت آلمينيومي با پوشش ورق مخصوص SA-110مدل آسمان نمای وگا  1107
 گردد درصد قيمت خام است که جداگانه محاسبه و دريافت مي 10 نقاط کشوردرصد و در ساير  1در شيراز  آسمان نما و آموزش راه اندازی ،هزينه نصب 

 نوری راهنما ،  فلش ،راهنما، سي دی آموزش نجوم دفترچهنمايش، کتاب نجومي،  )چتر( کتور آسمان نما، گنبدژروپامل: هر دستگاه آسمان نما در بسته بندی مناسب و آماده نصب ش
 ا داراست.مورد اول ر 1نيز مي باشد. مدل ميني پالنتاريوم تنها  وبيچ کمدعالوه بر وسايل فوق دارای  110مدل وگا  باشد. های فلکي مي اساليد صورت و های فلکي ر صورتگنمايش

  باشد. از فروش ميپس خدمات سال  1ماه ضمانت و  11 شامل 110وگا دستگاه آسمان نمای 

  روز متغير است. 10الي  1مدت زمان تحويل دستگاه از 

 
 خارجي آسمان نمای پيشرفته ديجيتال )رايانه ای( 

بعدی اند.  1. اين آسمان نماها با استفاده از فن آوری ديجيتال قادر به نمايش نرم افزارها، تصاوير و فيلم ها به شکل آسمان نماهای ديجيتال چند سالي است که انقالب بزرگي در نجوم پديد آورده اند
مدل از اين نوع  1اردات و نصب اخترنمای شيراز با و در حال حاضر، کاملترين نوع آسمان نماهای ديجيتال با سيستم کنترل از راه دور توسط شرکت ديجيتاريوم آمريکا عرضه مي شود. تاکنون شرکت

گنبد های متناسب با قدرت و توانائي های اين دستگاهها توسط شرکت اخترنمای شيراز طراحي و در  آسمان نما به کشور، تجارب درخشاني در نصب و راه اندازی اين نوع آسمان نما ها کسب کرده است.
 ارک علم و فن آوری بوشهر( مورد استفاده قرار گرفته اند.چند پالنتاريوم ايران )شهرداری رشت، شهرداری اهواز و پ

 حداکثر قطر گنبد  رزولوشن در قطر نوع گنبد عنوان  کد کاال
 متر 7 1080 مخصوص های سوراخدار گنبد ثابت با پوشش ورق Delta 3آسمان نمای مدل ِ 1111

 متر 11 1100 وصگنبد ثابت با پوشش ورق های سوراخدار مخص Zetaآسمان نمای مدل  1111
 متر 11.1 1010 گنبد ثابت با پوشش ورق های سوراخدار مخصوص Gammaآسمان نمای مدل  1111

 متر 11.1 1100 گنبد ثابت با پوشش ورق های سوراخدار مخصوص Epsilonآسمان نمای مدل  1111

 .آسمان نماهای فوق سفارشي بوده و دارای تجهيزات استاندارد مي باشند 

  نما شامل يک رايانه با برنامه ويژه شبيه ساز آسمان شب، يکدستگاه ويدئو پروژکتور و يک لنز منحصر به فرد فيش آی مي باشد.هر آسمان 

  درصد قيمت دستگاه متغير بوده و به صورت جداگانه محاسبه مي گردد. 11تا  1هزينه نصب، راه اندازی و آموزش با توجه به مدل دستگاه و محل نصب بين 
 ماه متغير است. 1الي  هفته مان تحويل دستگاه ها از يکمدت ز 

 ساخت ايران )عرضه توسط شرکت اخترنمای شيراز(آسمان نمای پيشرفته ديجيتال 
ت با مدل های خارجي دارند و امتياز آنها در اقدام به عرضه چند مدل آسمان نمای ديجيتالي نموده است. اين آسمان نماها کيفيت بسيار عالي دارند، قابليت رقاب 11شرکت اخترنمای شيراز از سال 

سال خدمات  1سال ضمانت مي شوند و  1يت آنها به مدت قيمت بسيار مناسب و کيفيت شان، نسبت به مشابه خارجي شان است. عالوه بر اين با فن آوری بومي ساخته شده اند و ل ا با اطمينان از کيف
 پس از فروش دارند.

 قيمت پايه )ريال( وزن حداکثر قطر گنبد  تکنولوژی و عمر المپ در قطر رزولوشن عنوان  کد کاال
 000/000/100 کيلوگرم 11 متر 1 ساعت 10000 –ليزری  پيکسل LASER-1080 1080ديجيتال ليزری مدل  آسمان نمای 1111
 000/000/110 کيلوگرم 18 متر 11 ساعت 10000 –ليزری  پيکسل LASER-1200 1100ديجيتال ليزری مدل  آسمان نمای 1111
 000/000/800 کيلوگرم 11 متر 11 ساعت 10000 –ليزری  پيکسل LASER-2K-7 1100ديجيتال ليزری مدل  آسمان نمای 1111
 000/000/110 کيلوگرم 11 متر 18 ساعت 10000 –ليزری  پيکسل LASER-2K-11 1100ديجيتال ليزری مدل  آسمان نمای 1111

 

 توليدی شرکت اخترنمای شيراز )برای نخستين بار در ايران و خاورميانه( حرفه ای آسمان نماثابت و گنبدهای  چتر 
 (ريال) قيمت جنس عنوان کد کاال
 000/000/11 و کليه امکانات و لوازم نصبنصب اسکلت فنری با پوشش پارچه مخصوص با دفترچه  متری 1چتر  1171

 000/000/18 و کليه امکانات و لوازم نصبنصب مخصوص با دفترچه اسکلت فنری با پوشش پارچه  متری 1چتر  1171
 000/000/110 سانتي متر در شعاع( 1و دقت بسيار باال ) با رنگ مخصوص ضد بازتاب فلزیاسکلت فلزی با پوشش پنل های  متری 1گنبد حرفه ای آسمان نما  1171
 000/000/170 سانتي متر در شعاع( 1و دقت بسيار باال ) با رنگ مخصوص ضد بازتاب فلزینل های اسکلت فلزی با پوشش پ متری 1گنبد حرفه ای آسمان نما  1171
 000/000/110 سانتي متر در شعاع( 1و دقت بسيار باال ) با رنگ مخصوص ضد بازتاب فلزیاسکلت فلزی با پوشش پنل های  متری 1گنبد حرفه ای آسمان نما  1171

 متری 7 گنبد حرفه ای آسمان نما 1171
 1و دقت بسيار باال )اسکلت فلزی با پوشش پنل های مخصوص سوراخدار استاندارد با رنگ مخصوص ضد بازتاب 

 سانتي متر در شعاع(
000/000/110 

 متری 8گنبد حرفه ای آسمان نما  1177
 1باال ) و دقت بسيار اسکلت فلزی با پوشش پنل های مخصوص سوراخدار استاندارد با رنگ مخصوص ضد بازتاب

 سانتي متر در شعاع(
000/000/180 

 متری 1گنبد حرفه ای آسمان نما  1178
 1و دقت بسيار باال ) اسکلت فلزی با پوشش پنل های مخصوص سوراخدار استاندارد با رنگ مخصوص ضد بازتاب

 سانتي متر در شعاع(
000/000/710 

 متری 10گنبد حرفه ای آسمان نما  1171
 1و دقت بسيار باال ) ش پنل های مخصوص سوراخدار استاندارد با رنگ مخصوص ضد بازتاباسکلت فلزی با پوش
 سانتي متر در شعاع(

000/000/110 

 متری 11گنبد حرفه ای آسمان نما  1180
 1و دقت بسيار باال ) اسکلت فلزی با پوشش پنل های مخصوص سوراخدار استاندارد با رنگ مخصوص ضد بازتاب

 اع(سانتي متر در شع
000/000/100/1 

 متری 11گنبد حرفه ای آسمان نما  1181
 1و دقت بسيار باال ) اسکلت فلزی با پوشش پنل های مخصوص سوراخدار استاندارد با رنگ مخصوص ضد بازتاب

 سانتي متر در شعاع(
000/000/100/1 

  اه متغير بوده و به صورت جداگانه محاسبه مي گردد.درصد قيمت دستگ 11تا  1هزينه نصب و راه اندازی چتر با توجه به محل نصب بين 

 .گنبد های باال صرفاً بدون پايه و ديواره عرضه مي شوند و مي بايست آنها را در سالني که متناسب با ابعاد گنبد باشد، نصب نمود 
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 ند که دارای طراحي خاصي هستند و بصورت سفارشي مجهز به صندلي های خاص، سيستم سالن های آسمان نمای آماده بطور کلي شامل دو گنبد کوچک و بزرگ و يک ديواره )استوانه( مي باش
 ه اجرا و ساخت دارد.نورپردازی، سيستم صوت و سيستم گرمايش و سرمايش هستند و ل ا قيمت آنها بستگي به کيفيت تجهيزات و سيستم های بکار رفته در آنها و نحو

 ده و تمام هزينه های حمل و نصب بر عهده مشتری است.قيمت گنبدهای حرفه ای تحويل در شيراز بو 

 
 های ديجيتالي توليد شرکت اخترنمای شيراز )برای نخستين بار در ايران و خاورميانه(حرفه ای آسمان نمابادی قابل حمل گنبدهای 

وانمندی های مهندسي و صنعتي اين شرکت در شيراز توليد و به با تکيه بر ت 1111گنبدهای بادی آخرين محصول توليدی شرکت اخترنمای شيراز است که در پاييز سال 
 ن گنبدها از لحاظ قيمت و کيفيت قابل رقابت با تمام گنبد های موجود در بازار هستند. برخي از ويژگيهای ممتاز اين گنبدها به قرار زيريجامعه نجوم کشور تقديم گرديده است. ا

 است:

 صوص پرده های نمايشي )چيني(، چرم های خارجي )آلماني( و چسب پارچه ها و زيپ های درجه يک )خارجي و ايراني( ساخته شده اند.اين گنبدها از بهترين پارچه های مخ 

  مي باشدکم حجم  محکم و د و بسيار سبک ونور نداربازتابش پرده نمايش گنبد . 

  .طراحي کلي و ظاهر بيروني گنبد بسيار زيبا ، شيک و ج اب مي باشد 

 ه فضاهای مسقف قابل استفاده مي باشد.در هم 

 .رينگ و درب ورودی )تونل( مطابق با سفارش و سليقه خريدار به هر رنگ دلخواه )بدون هزينه اضافي( قابل انتخاب و عرضه است 

 .دمنده های گنبد بسيار کم سر و صدا، کم مصر  و خيلي سبک و کم حجم هستند 

 طه يک چمدان يا ساک مخصوص حمل بر روی هر گنبد موجود است.برای محافظت و حمل گنبد و متعلقات مربو 

 .يک زير انداز بزرگ فوق سبک جهت جلوگيری از تماس گنبد با زمين و کثيف شدن آن، بر روی هر گنبد موجود است 

 .ارائه کيت تعميرات گنبد بدرخواست مشتری )بصورت گزينه اختياری( امکان پ ير است 

 متر برای اين شرکت فراهم است. سايزهای باالتر بصورت سفارشي ساخته و تحويل خريدار مي شوند. 11ی بادی تا قطر امکان طراحي و ساخت گنبدها 

  هفته مي باشد. 1روز و چنانچه موجودی انبار کافي نباشد، حداکثر  1مدت زمان تحويل هر گنبد حداکثر 

 زينه مسافرت يک نفر به شهر يا شهرستان مربوطه با بهترين يا راحت ترين وسيله حمل و نقل در کشور مي باشد.تحويل حضوری در محل و نصب و راه اندازی گنبد، مستلزم پرداخت ه 

 1  سال خدمات پس از فروش از تعهدات ما در قبال فروش هر گنبد کامل است. 1سال گارانتي دمنده و 

 

 آسمان نما  گنبد بادی
کد 
 کاال

قطر 
دمنده + وزن + مدت زمان  نوع عنوان گنبد بادی مدل گنبد گنبد

 بادشدن
وزن خالص 

 (Kgگنبد )
وزن با دمنده و 

 (ريال) قيمت (Kgچمدان )

 000/000/80 10 11 دقيقه 1 –کيلوگرم  1 -وات  110ولت  110 تک رينگ بدون درب ورودی )تونل( SkyDome 4001B متر 1 1101

 000/000/88 11 11 دقيقه 1 –کيلوگرم  1 -وات  110ولت  110 دو رينگ بدون درب ورودی )تونل( SkyDome 4002B متر 1 1101
 000/000/11 11 11 دقيقه 1 –کيلوگرم  1 -وات  110ولت  110 تک رينگ با درب ورودی )تونل( SkyDome 4001TB متر 1 1101
 000/000/101 11 17 دقيقه 1 –کيلوگرم  1 -وات  110ولت  110 دو رينگ با درب ورودی )تونل( SkyDome 4002BT متر 1 1101
 000/000/100 11 11 دقيقه 1 –کيلوگرم  1 -وات  110ولت  110 تک رينگ بدون درب ورودی )تونل( SkyDome 5001B متر 1 1101

 000/000/108 18 18 دقيقه 1 –کيلوگرم  1 -وات  110ولت  110 دو رينگ بدون درب ورودی )تونل( SkyDome 5002B متر 1 1101

 000/000/111 11 11 دقيقه 7 –کيلوگرم  1 -وات  110ولت  110 تک رينگ با درب ورودی )تونل( SkyDome 5001TB متر 1 1107

 000/000/111 11 11 دقيقه 7 –کيلوگرم  1 -وات  110ولت  110 دو رينگ با درب ورودی )تونل( SkyDome 5002BT متر 1 1108

 000/000/110 11 11 دقيقه 1 –کيلوگرم  1 -وات  110ولت  110 ی )تونل(تک رينگ بدون درب ورود SkyDome 6001B متر 1 1101

 000/000/118 17 17 دقيقه 1 –کيلوگرم  1 -وات  110ولت  110 دو رينگ بدون درب ورودی )تونل( SkyDome 6002B متر 1 1110

 000/000/111 18 18 دقيقه 1 –گرم کيلو 1 -وات  110ولت  110 تک رينگ با درب ورودی )تونل( SkyDome 6001TB متر 1 1111

 000/000/111 10 10 دقيقه 1 –کيلوگرم  1 -وات  110ولت  110 دو رينگ با درب ورودی )تونل( SkyDome 6002BT متر 1 1111
 
 

 دمنده گنبد بادی
کد 
مدت زمان پر  گنبد نوع دمنده + وزن مدل گنبد کاال

 کردن گنبد ساده
مدت زمان پر کردن 

 (ريال) قيمت رگنبد تونل دا

1111 SkyDome 260W 110  000/100/7 دقيقه 7تا  1 دقيقه 1تا  1 متر 1تا  1مناسب گنبد های قطر  کيلوگرم 1 -دور  1100وات  110ولت 
1111 SkyDome 520W 110  000/000/11 دقيقه 8تا  1 دقيقه 7تا  1 متر 8تا  1مناسب گنبد های قطر  کيلوگرم 1 -دور  1100وات  110ولت 

مقاومت قوی و عالي در برابر  صرفه اقتصادی، بسيار کم مصر  بودن، داشتن پايين ترين صدا، کارايي منحصر به فرد،: ئه شده توسط شرکت اخترنمای شيراز اای اره دمندههای  مهمترين ويژگي
 ، تحت ليسانس شرکت زيالبگ آلمانلکرد و انتقال هوای ايده الدوام سيستم يکپارچه با قويترين عم ضريب اطمينان بسيار باال با توجه به درجه و خورندگي،

 
 

 دوربين دو چشمي   
رؤيت هالل ماه نو، شکار و گردشگری در طبيعت قابل استفاده هستند. اين دوربين ها خصوصاً برای اخترشناسان ماراتون مسيه،  همچون رصد اجرام سماوی، کارهائيبرای  زيرهای دوچشمي  دوربين
 ( به سه پايه دوربين عکاسي نصب مي شود. 1101کليه دوربينها توسط يک رابط )کد کاالی  خريد تلسکوپ برخوردار نيستند، بسيار مناسبند.جهت که از توان مالي آماتوری 

 

 (ريال)قيمت  عنوان کد کاال  (ريال)قيمت  عنوان کد کاال
 000/100/1 کوراسا 10*10 دو چشمي 1101  000/100/1 ساکورا 7*10 دو چشمي 1101
 000/100/1 سلسترون اصل آمريکا 10*10 دو چشمي 1101  000/000/1 آلماناصل  TSمارک  10*10 دو چشمي 1101
 000/100/1 سلسترون  10*10 دو چشمي 1101  000/100/1 گرندای 11*70 دو چشمي 1101
 000/000/18 نايت اسکای 11*70 دو چشمي 1108  000/100/1 اوريون 11*70 دو چشمي 1107

   1110  000/000/11 نايت اسکای حرفه ای 11*100 دو چشمي 1101
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 کيت تراش آينه تلسکوپ 
ه عالقمنداني کـ  به باشد که به همراه دستورالعمل تراش عالوه پودرهای مخصوص سايش و صيقل ميه کيت تراش آينه تلسکوپ، مجموعه ای شامل دو عدد قرص هم اندازه از جنس شيشه ضخيم ب

 .کردو سپس برروی تلسکوپ نصب  نمودرا اندود آن ، بايستي آينه . پس از تراش و صيقل زدنارائه مي شوددست بتراشند، با ند تا آينه اصلي تلسکوپشان را ا مشتاق
 قيمت )ريال( اندازه کد کاال  قيمت )ريال( اندازه کد کاال
 000/110 ميليمتر( 10)آينه اصلي  اينچ 1کيت تراش آينه  1111  000/100 ميليمتر( 10)آينه اصلي  اينچ 1کيت تراش آينه  1111
 000/810 ميليمتر( 11اينچ )آينه اصلي  1کيت تراش آينه  1111  000/700 ميليمتر( 10)آينه اصلي  اينچ 1کيت تراش آينه  1111
 000/000/1 ميليمتر( 11اينچ )آينه اصلي  7 کيت تراش آينه 1111  000/810 ميليمتر( 10اينچ )آينه اصلي  7کيت تراش آينه  1111
 000/100/1 ميليمتر( 11اينچ )آينه اصلي  8کيت تراش آينه  1118  000/000/1 ميليمتر( 10اينچ )آينه اصلي  8کيت تراش آينه  1117
     000/100/1 ميليمتر( 10اينچ )آينه اصلي  10کيت تراش آينه  1111

عالقمندان مي توانند نحوه تراش  -1تراش مي باشند.  دستورالعمل و پودر صيقل ،چهار نمونه پودر سايش ،ميليمتر 10به ضخامت  آينه ابزار يکآينه اصلي دارای  کليه کيت ها عالوه بر -1 توجه:
، All about telescopes ،Telescope optics مانند:عرضه شده توسط اين شرکت  های کتاب -1 ياد بگيرند. (1101)کاالی شماره  آموزشي ساخت تلسکوپ VCDطريق آينه تلسکوپ را از

Amateur Telescope Making و Advanced Telescope Making Techniques  ها در اختيار شما قرار مي اطالعات بسيار جامع و کاملي در زمينه طراحي و ساخت انواع تلسکوپنيز 
 دهند.

 

 ام و قرصهای شيشه خ سريومپودرهای تراش آينه، اکسيد  

 به ريال )بر حسب اندازه کيت تراش آينه تلسکوپ به اينچ( قيمت نوع پودر کد کاال
91 1 8 6 5 

 000/80 000/110 000/110 000/180 000/110 1پودر شماره  1111
 000/70 000/10 000/110 000/110 000/180 1پودر شماره  1111
 000/10 000/70 000/10 000/110 000/110 1پودر شماره  1111
 000/10 000/70 000/10 000/110 000/110 1پودر شماره  1111
 000/100 000/110 000/110 000/180 000/110 سريومپودر اکسيد  1111
 000/100 000/110 000/110 000/180 000/110 ميلي متر 10قرص شيشه  1111
 000/110 000/100 000/110 ---- ميلي متر 11قرص شيشه  1117

---- 
 ---- ---- ---- 000/100 ميلي متر 10قرص شيشه  1118

 باشد. برابر مقدار مورد نياز مي 1/1خراشهای احتمالي و اشکاالت پيش آمده حين کار، ميزان پودرهای پنجگانه فوق حداقل برای رفع توجه: 
 

 فيلتر خورشيدی
يلترهای خورشيدی که دارای استاندارد و تأئيديه جهاني باشند استفاده نمائيد و گرنه به چشمانتان آسيب جـدی وارد ميشـود.   برای رصد خورشيد، عکسبرداری و يا فيلمبرداری از آن حتماً بايد از ف

 يکي از بهترين انواع فيلترهای خورشيدی در دنياست که دارای اعتبار جهاني است. Baader planetariumفيلترهای مايالر آلماني ساخت شرکت 
 قيمت )ريال( اندازه )ميليمتر( قطع کد کاال  قيمت )ريال( )ميليمتر( اندازه قطع کد کاال
 A4 100 × 70 000/100يک هشتم صفحه  A4 110 × 100 000/100/1  1801يک صفحه  1801

 A4 70 × 10 000/110يک شانزدهم صفحه  A4 100 × 111 000/800  1801يک دوم صفحه  1801

 A4 10 × 18 000/100يک بيستم صفحه  A4 111 × 100 000/100  1801يک چهارم صفحه  1801
 
 

 شهاب سنگ 
 شهاب سنگ های ارائه شده از طر  شرکت اخترنمای شيراز از نوع فلزی، مورد تأييد دانشگاه های خارجي و يا دارای شناسنامه اند.

 قيمت )ريال( عنوان کد کاال
 000/100/1 شهاب سنگ فلزی 1001

 
 

 کاالهای متفرقه  
 قيمت )ريال( شرح عنوان الکد کا
 000/800 کيلومتر در شب( 10وسيله ای برای نشانه روی در عمق فضا )با برد  ميلي وات قوی 100ليزر سبز  1101

 000/100 مخصوص رصدهای شبانه با مصر  خيلي کم باطری و طول عمر زياد المپ LEDچراغ قوه نور قرمز  1101

 000/100 وسيله ای برای نصب دوربينهای دوچشمي به سه پايه دوربين عکاسي يهرابط دوربين دوچشمي به سه پا 1101

 000/10 درجه 1/0وسيله ای برای اندازه گيری زوايا در آسمان با دقت  خط کش نجومي 1101

 000/80 هر روز از سال ساده ترين نقشه راهنما برای يافتن صور فلکي آسمان در هر زمان دلخواه و در افالک ياب )گردونه آسمان شب( 1101
 
 

 گنبد، اتاقک و ستون اصلي رصدخانه

متر طراحي و ساخته مي شـوند. اسـکلت گنبـد هـای      1تا  1.11ادوات رصدخانه ای جهت رصدخانه های خانگي، مدرسه ای و دانشگاهي در هر اندازه دلخواه از 
گنبد ها مجهز به دو الکتروموتور، شش گيربکس و سيستم کنترل از راه دور مي باشند. اتاقک توليدی اين شرکت، فلزی و بدنه آنها از جنس آلمينيوم مي باشد. کليه 

وم يا گالوانيزه رنگي و جداره نيز با توجه به نياز خريدار هم سايز با گنبد و يا بزرگتر از آن طراحي و ساخته مي شود. اسکلت اتاقک ها فلزی، بدنه خارجي شان آلميني
سدال خددمات پدس از     5و  سال گارانتي 2با طرو های متنوع مي باشد. گنبد ها و اتاقک ها سبک، محکـم و دارای   PVCوارپوش های داخلي شان از جنس دي

 مي باشند. برای کسب جزييات بيشتر و مشاوره فني در زمينه احداث رصدخانه و آسمان نما با ما تماس بگيريد. فروش
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 ز راه دورگنبد های کروی موتوريزه با سيستم کنترل ا
 تک جداره قيمت عنوان کد کاال

 )ريال(
 جداره 3 قيمت

 )ريال(
 تک جداره قيمت عنوان کد کاال 

 )ريال(
 جداره 3 قيمت

 )ريال(
 000/000/110 000/000/110 متری کروی 1.1گنبد  7001  000/000/110 000/000/110 متری کروی 1.11گنبد  7001
 000/000/110 000/000/170 متری کروی 1گنبد  7001  000/000/180 000/000/110 متری کروی 1گنبد  7001
 000/000/100 000/000/110 متری کروی 1.1گنبد  7007  000/000/111 000/000/110 متری کروی 1.1گنبد  7001
 000/000/170 000/000/100 متری کروی 1گنبد  7008  000/000/180 000/000/110 متری کروی 1گنبد  7001

 
 

 قک های رصدخانه ای )مناسب کليه گنبد ها(اتا

 قيمت )ريال( عنوان کد کاال  قيمت )ريال( عنوان کد کاال
 000/000/80 متری 1.1اتاقک  7101  000/000/18 متری 1.11اتاقک  7101
 000/000/100 متری 1اتاقک  7101  000/000/10 متری 1اتاقک  7101
 000/000/110 متری 1.1اتاقک  7107  000/000/17 متری 1.1اتاقک  7101
 000/000/110 متری 1اتاقک  7108  000/000/18 متری 1اتاقک  7101

 حمل و نصب و آموزش و ... هزينه های خاص خود را دارد. تحويل در شيراز است.برای  قيمت کليه گنبد ها و اتاقک ها 

 

 ساير ادوات و تجهيزات رصدخانه ای

 قيمت )ريال( عنوان کد کاال
 000/000/10 )هر متر( و ارتفاع متناسب با تلسکوپ رصدخانه 10ستون دائمي رصدخانه به قطر  7101
 000/000/110 )هر متر( و ارتفاع متناسب با تلسکوپ رصدخانه 11ستون دائمي رصدخانه به قطر  7101
 000/000/10 سانتي متر 10ارتفاع  با 110سکوی رصد ساده به قطر  7101
 000/000/11 سانتي متر 80ارتفاع  با 110موتوريزه صندلي دار به قطر سکوی رصد  7101
 000/000/8 )طول و عرض و ارتفاع( مجهز به ميز لب تاب 10*10*100کمد کتابخانه و تجهيزات در ابعاد  7101

 

 مشخصات کلي گنبد ها:
  درجه 110دارای چرخش  جنس بدنه از آلمينيوم 
 جنس اسکلت و شاسي از آهن   درجه 10دريچه )شکا ( رصد ارتفاع دارای 
 مجهز به سيستم کنترل از راه دور گنبد  مجهز به سيستم ايمني دريچه و چرخش گنبد 
 مقاوم در برابر آب باران   درجه )با مکانيزم باز و بسته شدن به صورت مکانيکي( 11دارای دريچه رصد زير ارتفاع 
 های مخصوص چرخش گنبد و باز و بسته شدن دريچه )شکا ( مجهز به دو الکتروموتور خارجي به همراه گيربکس 
 

 قابليتهای اختياری:
 .کنترل هوشمندانه و رباتيک با استفاده از کامپيوتر و تلسکوپ 

 .در نظر گرفتن موتور برق اضطراری 

  نوعنصب الکتروموتورهای  AC  تکفاز و نيزDC  الکتورموتور پيش فرض روی گنبد( .امکان پ ير استAC  فسه.)از مي باشد 
 

 مشخصات کلي اتاقک ها:
 (آلمينيوم)يا  جنس جداره خارجي از گالوانيزه رنگي   جنس جداره داخلي از ديوار پوش هایPVC با طرو های متنوع 
 جنس اسکلت و شاسي از آهن   سانتي متر 110ارتفاع 
 دارای درب ورودی قفل دار   تابقابليت تجهيز به کمد کتابخانه و تجهيزات و ميز لب 
 مجهز به جعبه برق  

 
 ترازوهای نجومي فضائي

ازو همچنـين  ترازوی نجومي يک وسيله علمي با کاربری آموزشي و تفريحي است که وزن هر چيزی را بر روی زمين و ساير اجرام سماوی نشان مي دهد. اين تـر 
 کاربر ارائه مي کند. اطالعات عمومي ج ابي را در قالب نوشته و تصوير در خصوص جرم سماوی مورد نظر به

 قيمت )ريال( عنوان کد کاال
 000/000/11 سانتي متر 10در  10با تابلو  ترازوی نجومي تک جرمي 7101
 000/000/11 سانتي متر 70در  10با تابلو  جرمي 1ترازوی نجومي  7101
 000/000/11 سانتي متر 70در  80با تابلو  جرمي 10ترازوی نجومي  7101
 000/000/11 سانتي متر 70در  110با تابلو  جرمي 10نجومي  ترازوی 7101
 000/000/10 جرمي سخنگو 1ترازوی نجومي  7101
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 شامل: مجموعه های علمي و تجهيز احداث  ،طراحي 
 ... ، پارک علمي و موزه نجومساعت خورشيدی، رصدخانه، آسمان نما، 

هـای بسـياری در زمينـه احـداث      طـرو  1178اهدا  و توسعه فعاليتهـای خـود از سـال     ( در راستای تحقق10111شرکت اخترنمای شيراز )ثبت 
ها به دليل همخواني بـا   های متعدد در شهرهای مختلف ارائه نموده است که خوشبختانه اين طرو سازمان رصدخانه، آسمان نما و موزه نجوم تهيه و به

 اجرا و نيز مقرون به صرفه بودن مورد توجه خاصي قرار گرفت.تحقيقاتي، سادگي در  ي وروو و محتوای برنامه های آموزش
های شرکت اخترنمای شيراز بر اساس محاسبات دقيق علمي و استانداردهای نجومي )مورد تأئيد اساتيد معتبر دانشگاه( و با توجـه بـه ميـزان     طرو

آموزشي و  -کليه تجهيزات و وسائل الزم جهت انجام کارهای علميهای اين شرکت توجه به  بودجه و امکانات موجود تهيه مي شوند. ويژگي ديگر طرو
قشـه، عکـس،   تحقيقاتي در يک مجموعه علمي مي باشد بطوريکه اين شرکت عالوه بر ارائه تجهيزات اصلي، قادر به ارائه کليه لوازم جانبي مانند کتاب، ن

ه گ اری و تأسيس نخستين واحد صنعتي ويژه طراحي و سـاخت ادوات و سـازه هـای    فيلم، نرم افزار و ... نيز مي باشد. شرکت اخترنمای شيراز با سرماي
ماده هـر  نجومي )رصدخانه و آسمان نما( در خاورميانه و با برخورداری از متخصصين کارآمد و کسب تجارب الزم در زمينه احداث مراکز نجومي مدرن، آ

زمينه نجوم شامل مکانيـابي، طراحـي نقشـه، سـاخت بنـا، تهيـه ابـزارآالت حرفـه ای،          گونه مشاوره و همکاری در زمينه احداث مجموعه های علمي در
 آموزش، بروز رساني و پشتيباني مي باشد.

 

 پروژه های اجرا شده:
 : طراحي رصدخانه و آسمان نمای مهر بوشهر )متعلق به آموزش و پرورش بوشهر(.1181سال  -1
متری و آسمان  1، گنبد Maedeاينچ  8راز )موسوم به رصدخانه قطب الدين شيرازی( با تلسکوپ : رصدخانه و آسمان نمای شهرداری شي1181شهريور   -1
 متری. 1نمای 

 متری. 1.1و گنبد  Celestronاينچ  11: رصدخانه معدن سنگ آهن چادر ملو )استان يزد( با تلسکوپ 1181مهر  -1

 اينچ. 11متری و تلسکوپ  1: رصدخانه دبيرستان نمونه حسين فاتح مشهد دارای گنبد 1181آبان  -1

 .حرفه ای CCDمتری و دوربين  1و گنبد  Maedeاينچ  11: رصدخانه خصوصي دکتر نوذری )شهر جديد صدرا( با تلسکوپ 1181اسفند  -1
 متری. 1متری و آسمان نمای  1، گنبد  Maedeاينچ  11: رصدخانه و آسمان نمای آالشت )استان مازندران( با تلسکوپ 1181ارديبهشت  -1

 متری و اتاقک مخصوص. 1.1، گنبد Maedeاينچ  11: رصدخانه صنايع اپتيک اصفهان )صا ايران( با تلسکوپ 1181داد خر -7

 .Celestronاينچ  11متر و تلسکوپ  1: سايت دوم رصدخانه ابوريحان بيروني دانشگاه شيراز با قطر گنبد 1181شهريور  -8
 متری و اتاقک مخصوص. 1، گنبد  Meadeاينچ  11گان( با تلسکوپ : رصدخانه بندر کنگان )آموزش و پرورش کن1181اسفند  -1

حرفه ای با امکانات  CCDمتری و اتاقک مخصوص و دوربين  1، گنبد  Meade اينچ 11: رصدخانه دانشگاه ياسوج با تلسکوپ 1187ارديبهشت  -10
 .نورسنجي
عکسبرداری  CCDمتری و دوربين  1، گنبد  Meadeاينچ  11تلسکوپ : رصدخانه دانشگاه زابل )موسوم به رصدخانه ابوسعيد سجزی( با 1187مرداد  -11

 حرفه ای.

متری و سالن  7: آسمان نمای ديجيتالي فضل بن نوبخت اهوازی )دانشگاه علوم و فنون خرمشهر( با آسمان نمای پيشرفته ديجيتال، گنبد 1187بهمن  -11
 نمايشگاه دائمي نجوم و فضا.

متری و اتاقک مخصوص،  1، گنبد  Meadeاينچ  8کانون فرهنگي تربيتي امام خميني برازجان با تلسکوپ  : رصدخانه و آسمان نمای1188مرداد  -11
 متری. 1آسمان نمای 

 متری و اتاقک مخصوص. 1، گنبد  Meadeاينچ  8: رصدخانه دانشگاه پيام نور بندر گناوه با تلسکوپ 1188مرداد  -11

 راز از نوع استوائي رقمي )بزرگترين نوع در کشور(.متری پارک سايه شي 1.1: ساعت خورشيدی1181مرداد  -11

 .Celestronاينچ  11متر و تلسکوپ  1:  سايت سوم رصدخانه ابوريحان بيروني دانشگاه شيراز  با قطر گنبد 1181شهريور   -11
 CCDمتری، مجهز به  1و اتاقک  ، گنبدCelestronاينچ  11اصفهان( با تلسکوپ  کيلومتری جاده شيراز  11: رصدخانه شهرداری زرقان )1181مهر  -17

 عکسبرداری و فيلمبرداری.

متری، آسمان نمای  1.1، گنبد و اتاقک Talاينچ  10: رصدخانه و آسمان نمای پژوهش سرای دانش آموزی آبيک )استان قزوين( با تلسکوپ 1181آبان   -18
 متری. 1

متری، مجهز به  1متری، آسمان نمای  1.1، گنبد و اتاقک Celestronچ اين 11: رصدخانه و آسمان نمای دانشگاه بيرجند با تلسکوپ 1181اسفند  -11
CCD .عکسبرداری و فيلمبرداری 
، گنبد و TALاينچ  10با تلسکوپ  کرج( قزوين کيلومتری جاده  11)کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شريفيه رصدخانه : 1110ارديبهشت  -10
 يلمبرداری.عکسبرداری و ف CCDمتری، مجهز به  1اتاقک 

 1، گنبد و اتاقک TALاينچ  10با تلسکوپ  استان قزوين( کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سگزآباد )بويين زهرا رصدخانه : 1110ارديبهشت  -11
 عکسبرداری و فيلمبرداری. CCDمتری، مجهز به 
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ميد، مجهز به انواع وسايل جانبي تلسکوپ )برنده مناقصه شهرداری اينچ  11متری و تلسکوپ  1: رصدخانه مرکز نجوم اديب اصفهان با گنبد 1110مهر  -11
 اصفهان (.

متری.  1در  1و اتاق کنترل و انتظار  متری 1متری و اتاقک  1، گنبد Meadeاينچ  11با تلسکوپ مجتمع آموزش عالي کازرون  : رصدخانه1110آبان  -11
 عکسبرداری و فيلمبرداری. CCDمجهز به 

 متری. 1، گنبد Celestronاينچ  11و مرکز نجوم و فلکي آستانه مقدس حضرت سيد عالءالدين حسين )ع( شيراز با تلسکوپ : رصدخانه 1110اسفند  -11

 متری. 1متری و اتاقک  1، گنبد Meadeاينچ  8: رصدخانه دانشگاه پيام نور فيروزآباد با تلسکوپ 1110اسفند  -11

عکسبرداری و  CCDمتری، مجهز به  1، گنبد و اتاقک  Celestronاينچ  11با تلسکوپ  مجتمع تجاری دکتر نجاری خمين: رصدخانه 1111فروردين  -11
 فيلمبرداری.

 CCDمتری، مجهز به  1، گنبد و اتاقک TALاينچ  10: رصدخانه پژوهش سرای دانش آموزی شهيد حسن رضائي محالت با تلسکوپ 1111ارديبهشت  -17
 عکسبرداری و فيلمبرداری.

 متری. 1.1اينچ، گنبد و اتاقک  11ری رشت با تلسکوپ حداقل : رصدخانه شهردا1111تير  -18

 متری. 1اينچ، گنبد  11: رصدخانه مرکز تحقيقات نجوم و اخترفيزيک مراغه با تلسکوپ 1111تير  -11

 متری. 1اينچ، گنبد  11: رصدخانه خصوصي در نزديکي کوهپايه کرمان )فعالً بدون نام( با تلسکوپ الاقل 1111مهر  -10

متری و  1اينچ سلسترون، گنبد و اتاقک  11دخانه مجتمع آموزشي ولي عصر )دبيرستان تيموری( شهر نيمور استان مرکزی با تلسکوپ : رص1111آذر  -11
 سيستم پخش مستقيم تصاوير نجومي.

 متری. 1، گنبد اينچ 1: رصدخانه آموزشکده فني و حرفه ای سماء اراک )متعلق به دانشگاه آزاد اسالمي اراک( با تلسکوپ شکستي 1111آذر  -11

 متری. 1اينچ، گنبد و اتاقک  8: رصدخانه مدرسه شهيد نامجوی کرمان با تلسکوپ حداقل 1111اسفند  -11

 متری. 1، گنبد Celestronاينچ  11: رصدخانه دانشگاه بلداالمين کرمان با تلسکوپ 1111اسفند  -11

و مجموعه بانکهای اطالعاتي  Celestronاينچ  11و  8ی و تلسکوپ های متر 1جداره و اتاقک  1: رصدخانه شهرداری اهواز با گنبد 1111ارديبهشت  -11
 نجوم و ترازوهای فضائي و ساعت خورشيدی.

 Maedeاينچ  11متری و تلسکوپ  1.1: رصدخانه دانشگاه آزاد اسالمي اردستان با گنبد و اتاقک 1111تير  -11

دو جداره استاندارد ساخت شرکت اخترنمای شيراز و دستگاه آسمان نمای  متری 1: آسمان نمای ديجيتالي شهرداری اهواز با گنبد 1111شهريور  -17
 .  Digitarium Zetaپيشرفته ديجيتالي 

 متری. 1، گنبد  Celestronاينچ  8: رصدخانه مجتمع تجاری فرهنگي و تفريحي جام جم ماهشهر با تلسکوپ 1111مهر  -18

 اهواز از نوع استوائي رقمي. متری مرکز علوم و نجوم شهرداری 1: ساعت خورشيدی1111مهر  -11

 جداره.  1متری  1.1، گنبد Celestronاينچ  11: رصدخانه دانشگاه شهيد باهنر با تلسکوپ 1111آذر  -10

 جرم سماوی مهم. 10ترازوی برای  10با  سالن ترازوهای نجومي مرکز نجوم شهرداری اهواز: 1111آذر  -11
 .Maedeاينچ  10ری و تلسکوپ مت 1: رصدخانه دانشگاه نيشابور با گنبد 1111مرداد  -11
 11متری پيش ساخته و تلسکوپ  1جداره و سالن نمايشگاهي  1متری  1: رصدخانه دانشگاه والي شهر سندرک استان هرمزگان با گنبد 1111اسفند  -11
 UBVRIو فيلترهای  CCDو دوربين  Celestronاينچ 

و پايه حرفه ای  Celestronاينچ  11متری با لسکوپ  1.1تری دوجداره و اتاق م 1: رصدخانه کانون فرهنگي سميه شيراز با گنبد 1111ارديبهشت  -11
Paramount 

 متری آسمان نمای ديجيتالي پارک علم و فن آوری خليج فارس بوشهر با سيستم صندلي های مدور يکپارچه 1.1: گنبد 1111تير  -11

 Celestronاينچ  11و تلسکوپ  متری 1، ستون دائمي مخصوص جداره 1متری  1: رصدخانه دانشگاه کردستان )سنندج( با گنبد 1111آبان  -11

 Celestronاينچ  11متری با تلسکوپ های  1جداره و اتاقک  1متری  1: رصدخانه دانشگاه پيام نور اردبيل با گنبد 1111آبان  -17

 متری  1: پالنتاريوم ديجيتالي فرهنگسرای علوم و نجوم مشهد با گنبد بادی 1111آذر  -18
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 ارش و خريد محصوالت شرکت اخترنمای شيرازنحوه سف

 آماده پاسخگوئي به مراجعات حضوری عالقمندان به نجوم و  11الي  1 ها از ساعت همه روزه صبح شهرک صنعتي شهيد دستغيب شيرازدفتر مرکزی شرکت اخترنمای شيراز واقع در  :یخريد حضور
 باشد.  مي)با تماس و هماهنگي قبلي( فضا 
  محصول مورد نظر با انتخاب تا  درخواست مي گرددمحصول مورد نظر خود را خريداری نمايند  اخترنمای شيرازدر محل شرکت توانند با مراجعه حضوری  که نميي کليه عالقمندان از :پستيخريد

 نوشته و مبلغ نامه خريد سفارشمشخصات محصوالت درخواستي خود را در برگ  کافي است بدين منظور .، در کوتاه ترين زمان ممکن آنرا دريافت دارندE-mailاز طريق پست يا و سفارش آن خود 
بنام موسي  6138119788625917يا ملي کارت شماره ) شرکت اخترنمای شيرازبنام  8251شعبه قدس شيراز، کد  بانک ملي 1911155699111 سيبا به حساب جاری محاسبه و نهايي را
 نمايند.ارسال از راه های باال  راه سفارش نامهبه هم واريز نموده و حواله رازماني( 

 

 .بگيريددفتر شرکت تماس خريد با  هنگام به علت تنوع محصوالت و تغيير مداوم قيمت ها بهتوجه: 
 

 نکات مهم در خريد پستي:

  ارسال داريد. يا ايميلپست سفارشنامه خريد و حواله بانکي را با 
  و يا  فکسرا بوسيله سفارشنامه و حواله بانکيE-Mail  .نيز مي توانيد ارسال نمائيد 
  و نزد خود نگهداريد. گرفتهيک کپي  حواله بانکياز نامه قبل از ارسال 
 بوس قابل ارسال است.های معتبر حمل کاال و يا اتو با شرکت ها تنها های معتبر حمل کاال و يا اتوبوس ارسال مي گردد. تلسکوپ محصوالت شرکت اخترنمای شيراز بوسيله شرکت پست يا شرکت 

  تـان برسـد    که بخواهيد سفارش شما در کوتاه ترين زمان ممکن بدست هزينه های بسته بندی و ارسـال محصوالت شرکت اخترنمای شيراز را قبل از واريز وجه از شرکت سوال بفرماييد. در صورتي
از  رسد. محصول شما بـر حسـب وزن، حجـم و فاصـله شـهرتان      تان مي کمي ديرتر به دستارای هزينه کمتری است اما د سفارشياستفاده کنيد. ارسال محصوالت با پست  پيشتازتوانيد از پست  مي

 شيراز دارای هزينه های متنوعي است.
  نامه خريد سفارشنمونه  

 شماره کد کاال يا خدمات( عنوان )کاال تعداد قيمت واحد )ريال( )ريال(جمع  قيمت
         9 
         2 
         3 
         7 
         5 
         6 
         8 
 مبلغ کل   
 شود )هزينه های بسته بندی و پست( اضافه مي   
 مبلغ نهايي   

 
 
 

 
 

 از اينکه شرکت اخترنمای شيراز را برای خريد محصوالت مورد نياز خود انتخاب نموديد، سپاسگزاريم.

ارائه خدمات نجوم و فضا از کليه انتقادات،  نيز ساخت ابزارآالت و طراحي و ضور جدی در زمينهح سابقهسال  23شرکت با اين 
 .نمايد محصوالت و خدمات خود استقبال مي بهتردر جهت ارائه  فضاشما عالقمندان به علم نجوم و های  يئپيشنهادات و راهنما

 
 
 

 

  ،شهرک صنعتي شهيد دستغيب ،خيابان محراب  ،شيراز   نشاني واحد صنعتي و دفتر مرکزی:
 8968111917کد پستي                 91بلوط ، خيابان بلوط

 11988921833:   تلفن همراه                  (91الي  1)      189-38732635:  تلفکس
www.akhtarnama.com        www.observatory.ir 

mousa.zamani@gmail.com 
 

 
 

 :متقاضي تلفن :نام خانوادگي و نام
 شماره حواله:  مبلغ واريزی )ريال(: 

 تاريخ واريز وجه: نام شعبه واريز وجه: 
  :E-Mail کد پستي:

 آدرس دقيق پستي:
 

http://www.akhtarnama.com/

