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....(مصریان و بابلیان قدیم، سرخپوستان پرو)سال پیش بر می گردد3500تاریخچه مشاهدات فضایی به بیش از 

“اریسترا چوسی” به صورت همزمان ارائه مدل “ ارسطو”سال قبل از میالد ،ارائه مدل رفتار حرکتی سیارات توسط 350-

“پوتولمی”م، توسط ستاره شناس یونانی 150-

“تیکو براهه”م،ثبت دقیق موقعیت سیارات به صورت تابعی از زمان توسط 1500-

“نیکوالس کوپرنیک”م،ارائه مدل خورشید مرکز1543-
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“کپلر”م،ارائه اصول ریاضی حرکت سیارات و سه قانون عمومی حرکت توسط 1600

.کانون های آن  قرار گرفته استمدار هر سیاره به صورت بیضی بوده که خورشید در یکی از: قانون اول

.                                                          خطی که هر سیاره را به خورشید متصل می نماید مساحتهای  مساوی جاروب می کند :قانون دوم 

.توان دوم پریود حرکت سیارات، با کعب شعاع متوسط مدار آنها متناسب است: قانون سوم

“گالیله”توسط “ خورشید مرکز ”م،تائید مدل حرکتی 1610-

ارات توسقط م،فرموله کردن قانون جاذبه،تنظیم و حل معادالت دیفرانسیکی حرکت سیارات و فهم دقیقق چوقونوی حرکقت سقی1666-

“نیوتن”

“انیشتن”م،ارائه دیدگاه های جدید در عامل حرکت سیارات،نظریه های نسبیت 66-1930-
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.گرددمیوعشرفضایینقلوحملوسیلهیکعنوانبهموشکاختراعبافضاییصنایعرشدوپیدایشتاریخچهدرعملوراییدوره

بازیآتشوسایلساختنبرایهاچینیتوسطباروتبکارگیری-

اروپابهمسلمانانتوسطچینازباروتکارگیریبهعلمانتقال-

Rager”توسطباروتفرمولم،کشف1250- Bacon“انولیسی

Berthold”توسطباروتیتفنگاولینم،ساخت1360- Schwartz“آلمانی

Tippu“پسرشوعلیحیدرجنوی،توسطسالحعنوانبههاموشکاولینکارگیریم،به99-1792- – solltan”ارتشعلیههند،در
انولیس

William“توسطهندیهایموشکرویبرم،تحقیق1828-1772- Congreve”انولیسی

Julesم،1905-1828- Verne”“م،1866-1946وفرانسویWells”H.G“موشکازاستفادهبافضابهسفرایدهطرح
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“چالکونسکی”م ،طرح استفاده از سوخت مایع و موشک های چند مرحله ای توسط دانشمند روس 1895-

مخترع آمریکایی و انتشار نتایج به دست آمده“Robert Goddard”م،تست اولین موتور موشک سوخت مایع توسط1945-1882-

Wernher”،تحت نظر دانشمند آلمانی V2م،تشکیل مرکز تحقیقات فضایی و ساخت موشک 1945-1931- Von Braun“
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ضقایی در م،انتقال یافته های موشک های آلمانی به آمریکا و روسیه و ساخت موشک های مشابه و پایه گذاری صقنایع ف1955-1945–
این کشورها

Explorer1,SpuThik1م،پرتاب اولین ماهواره ها و اولین موجودات زنده به فضا 1957-

تاریخچه رشد علوم و صنایع فضایی در ایران و جهان: 7بخش



.ألیف آن می گرددتکثیر، کپی برداری و هرگونه استفاده شخص ثالث از این سند، ممنوع بوده و موجب تضییع حق ت. این سند، صرفاً جهت استفاده شرکت کنندگان در دوره آموزشی می باشد

(محیط عملکردی فضاپیما)مباحث منتخب در مهندسی فضایی 

”Shepard , Gagarin“انسان ها در فضا ، اولین م1959–

به ماه و پیاده شدن انسان بر روی سطوح آن، سفر م1969–
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