
ممبانی نجو محمد همایونی

دورههایآنالین
کیهان و جایگاه ما در آنآموزشنجوم

جلسه اول

یمبسم اهلل الرحمن الرح



بخش اول

در این جهان بی انتها چه 
می بینیم؟

یگیت-کیهان 























ستارگان

قیفاووس-ستاره مو

از ابط الجوزا هم

!بزرگتر است



پایان بخش اول



بخش دوم

این جهان چقدر بزرگ است 
و ما کجای آن 

!ایستاده ایم؟

جایگاه ما در کیهان



بخش دوم

100مرحله ای با گام های 12سفری 
جایگاه ما در کیهان

برابر افزایش 100در هر گام، وسعت دید خود را 
می دهیم

تا به بزرگ ترین ساختارهای عالم برسیم



بخش دوم

!همین جا:  مبدا سفر
جایگاه ما در کیهان

متر19



بخش دوم

گام اول
جایگاه ما در کیهان

متر1900



بخش دوم

گام دوم
جایگاه ما در کیهان

رکیلومت190



بخش دوم

گام سوم
جایگاه ما در کیهان

رکیلومت19000
قطر زمین

رکیلومت12700



جایگاه ما در کیهانبخش دوم



بخش دوم

گام چهارم
جایگاه ما در کیهان

رکیلومت1.900.000

:فاصله ماه
کیلومتر380.000



بخش دوم

مگام پنج
جایگاه ما در کیهان

190.000.000
کیلومتر

:دفاصله تا خورشی
150.000.000

کیلومتر



بخش دوم

مگام شش
جایگاه ما در کیهان

19.000.000.000
کیلومتر

AU30:  نپتون
میلیارد4/5

کیلومتر



بخش دوم

منظومه شمسی
جایگاه ما در کیهان



بخش دوم

!یک میلیارد
جایگاه ما در کیهان

سال80بیش از 

ناموت !یک میلیارد 
؟؟؟

0000000001



بخش دوم

گام هفتم
جایگاه ما در کیهان

خورشید
!تک و تنها

1900.000.000.000
کیلومتر روز نوری73



بخش دوم

گام هفتم
جایگاه ما در کیهان

خورشید
!تک و تنها

1900.000.000.000
کیلومتر روز نوری73



بخش دوم

گام هشتم
جایگاه ما در کیهان

همسایگان
خورشید

AU1.200.000
سال نوری20

:یک سال نوری
میلیارد کیلومتر9500



بخش دوم

گام نهم
جایگاه ما در کیهان

بخشی از
سال نوری2000راه شیری



بخش دوم

راه شیری
جایگاه ما در کیهان



بخش دوم

راه شیری
جایگاه ما در کیهان



بخش دوم

راه شیری
جایگاه ما در کیهان



بخش دوم

راه شیری
جایگاه ما در کیهان









بخش دوم

گام دهم
جایگاه ما در کیهان

راه شیری
100بیش از 

میلیارد ستاره

سال نوری200.000



اکهکشان ه



اکهکشان ه



اکهکشان ه



اکهکشان ه



اکهکشان ه



اکهکشان ه



اکهکشان ه



بخش دوم

گام یازدهم
جایگاه ما در کیهان

خوشه های
کهکشانی

سال نوری20.000.000



خوشه ها



خوشه ها



خوشه ها



بخش دوم

گام دوازدهم
جایگاه ما در کیهان

َابَرخوشه های
کهکشانی

سال نوری2.000.000.000



بخش دوم

کیهان قابل
مشاهده

جایگاه ما در کیهان

ساختارهای
رشته و دیواره

و حباب ها

سال نوری14.000.000.000



ابا سپاس از همراهی شم

در نظر یک ستاره شناس 
رای این جهان مکانی زیباتر ب

!زندگی است
Telegram.me/setareshenass

www.Instagram/setareshenass

https://www.aavso.org/

