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 دستاوردهای انقالب در رشد علمی
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عشق مسیر  

 جسارت علیه دلواپسی

شهید مصطفی احمدی روشن   

 

مدرک کارشناسی   در همدان چشم به جهان گشود.  ۱۳۵۸روز از شهریورماه  هفدهمین  مصطفی احمدی روشن  

با سختی توانست رضایت خانواده اش را خود را در رشته مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف اخذ کرد و  

  برای ورود به سازمان انرژی اتمی جلب کند. 

  دانشجویی  گی بسیج در دوران دانشجویی به عنوان معاون فرهن که بود    یفعالمصطفی احمدی روشن از بسیجیان*

.کرددانشگاه شریف فعالیت می   



عضو هیئت مدیره یکی از شرکت های تأمین کاالی نیروگاه هسته ای نطنز اصفهان بود که در زمینه تهیه و *

.خرید تجهیزات هسته ای فعالیت داشت  

. نفری بود که اولین بار توانسته بودند غنی سازی را انجام دهند  ۶-۵جزء  *  

در پروژه ساخت غشاهای پلیمری برای جداسازی گازها که برای اولین بار در کشور   ،دانشگاهر  هنگام تحصیل د*

.همکاری داشت  ،انجام شد  

شروع کار در سایت نطنز

شهید مصطفی احمدی روشن یکی از پایه گذاران سایت هسته ای نطنز بود که تاثیر بسزایی در بخش تامین 

به   تجهیزات هسته ای در حوزه غنی سازی در زمان تحریم ها نقش مهمی ایفا کرد. اوکاالها داشت و در خرید  

) معاون بازرگانی( نظارت کاملی روی رسیدن به موقع کاالها، تعداد و کیفیت  جایگاهی که در سایت داشت  دلیل

  .، انجام میدادآنها

از طرفی همیشه از   ر تامین تجهیزات بود.داسازی، خستگی ناپذیر بود و در عین حال عهدهغنی  مصطفی در حوزه

بدون هیچ ترس و تردیدی   ،دانست چقدر در معرض خطر استپیمانکارانش محافظت میکرد و با آنکه خودش می

داد و هرکاری میکرد تا اعتماد جلو قرار می اخودش ر ،به کار خود ادامه می داد. در آن شرایط سخت و امنیتی

جلب شود. ر  پیمانکا  

را   نهایماگوشی  بخاطر شرایط تهدید آمیزی که وجود داشت. بارها شده بود حتی   همکاران مصط میگوید:یکی از 

کنیم جایی آن صحبت می  زدیم تا اطالعاتی که راجع بهگذاشتیم و بیرون ماشین باهم حرف میداخل ماشین می

 درز نکند. 

خنثی کردن ویروس استاکس نت

.را حضور اثرگذارش برای کشف و خنثی کردن ویروس استاکس نت میدانند  او  بسیاری دلیل ترور   

همکاران شهید احمدی روشن: توسط یکی از ماجرای کشف این ویروس 

 با اینکه شناسایی آن نه در حوزه رشته  ،ها را مورد حمله قرار دادهنگامی که دشمن از طریق ویروس، سیستم

این مصطفی بود که برای تشکیل گروهی از نخبگان   اما باز هم   ،بوداش  وظایف کاری  اش و نه حوزهتحصیلی

. کامپیوتر و الکترونیک دست به کار شد  



و هرلحظه امکان داشت   وارد شدن ویروس به تجهیزات باعث شده بود سانتریفیوژها یکی یکی از کار بیفتند  

.تکرار شوددوباره این اتفاق   

خودش بررسی میکرد، به نتیجه ای نمیرسید و دوباره باید از ابتدا کار هرگروهی چند ماه مشکالت را از منظر  

رفی باید  بررسی میشد. مصطفی و همکارانش شروع به کار کردند. شرایط بینهایت سخت و دشوار بود، از ط

که حتی یک لحظه غنی سازی متوقف نشود. از  ؛  میکردند  ماشینهای جدید را جایگزین سانتریفیوژهای خراب شده

نهایتا گروه مصطفی   ی هم باید جلوی خرابکاری ویروس را میگرفتند تا ماشین های بیشری از دست نرود.طرف

 موفق شد ویروس را مهار کند، ویروسی که هیچ اطالعاتی از آن نداشتند.

 ماجرای اخراج از سایت

عامل پورت در   که ؛ تاحدی  اصلی ترین مشکل سایت این بود که متاسفانه سیستم ها امنیت الزم را نداشتند

ان هم امکان تجسس در جزئی ترین سیستم باز بود و با یک فلش هم میشد به آن نفوذ کرد. حتی از داخل ایر

همین اتفاق سبب شد که ضرورت بازنگری و مقابله با اشکال و احتمال نفوذ در   فعالیت های سیستم ممکن بود.

د. سیستم بازنگری شو  

ی و نهایتا اخراج او هم بخاطر زیر ساخت ها بود. برای اینکه مصطفی اصرار جنگ مصطفی با مسئوالن باال دست

ای باید زیرساختهای اصولی و کارشناسی   داشت قبل از افزایش تعداد سانتریفیوژها و جشن روز فناوری هسته

 شده، هم از نظر تامین برق تجهیزات و هم زیر ساخت های نرم افزاری ایجاد شود.

برمیگردد که مصطفی بعد از اخراج هم بدون هیچ تردید و عقب نشینی به شرکت   ۸۵سال   ماجرای اخراج او به 

.کار خود در صنعت هسته ای را آنجا ادامه داد  دوم سایت رفت و   



 شهریار میدان علم

 شهید مجید شهریاری

 

علمی، از کمک علمی دیگران محروم بودیم. ما زیر فشار بودیم، درها به  ما از تبادل علمی، از استفاده

ای پیدا شد   شهید شهریاری« »ای پیدا شدند، های برجسته بسته بود؛ در عین حال شخصیتروی ما 

. ای کردندهای مختلف پیدا شدند که اینها کارهای برجستهها و صدها نفر در رشتهده  

    رهبر معظم انقالب  

در آزمون   ۱۳۶۳کشوری در سال    ۲وی با کسب رتبه    شد.  متولد  زنجان  در  ۱۳۴۵  سال  در  شهید مجید شهریاری

 رتبه   کسب  با  ۱۳۶۷ سال  در   سپس ورودی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی الکترونیک پذیرفته شد.

 در  نهایت  در  و  ای در دانشگاه صنعتی شریف پذیرفتهون کارشناسی ارشد رشته مهندسی هستهآزم  در  نخست

 دریافت   امیرکبیر  دانشگاه  از   ایهسته فناوری  تکنولوژی   و  علوم رشته   در   را  خود یدکترا  که   شد  موفق   ۱۳۷۷  سال

 کند.

 شهید  دانشگاه  به   ۱۳۸۰ سال  در او پس از استعفا از دانشگاه امیرکبیر به خاطر نبود بستر مناسب برای همکاری

 هیئت  عضویت  به  بهشتی  شهید  دانشگاه  ایهسته مهندسی  دانشکده   اندازیراه  با   ۸۵  سال   در   و  پیوست  بهشتی

درآمد.  آن  علمی  

 ۱۳۸۹ آذر  ۸  در ای دانشگاه شهید بهشتی ایران سرانجامدانشمند فرزانه و استاد فیزیک هسته  ،شهید شهریاری

 نائل  شهادت  رفیع   درجه  به  تروریستی عملیات  یک  در صهیونیستی و با همکاری اطالعاتی منافقان  رژیم  توسط

 شد.



به وقت غنی سازی 

دروسی همچون فیزیک راکتور و دینامیک راکتورهای هسته ای را تدریس میکرد و   وایشان استاد دانشگاه بودند  *

چهار کتاب مرتبط با حوزه کاری خود و چندین مقاله بین المللی در زمینه مهندسی هسته ای در مجالت معتبر 

.ندبه چاپ رسانده ا  

و محاسباتی در تهیه   درصد ۲۰ی از انباشت اورانیوم غنی شده تا شهید شهریاری محاسباتی را مربوط به دوز ناش*

.انجام میداد  سوخت ایران  

و توانایی باالیی در نوشتن نرم افزارهای   تخصص شهید شهریاری در محاسبات راکتور و دینامیک راکتور بود*

 محاسبات هسته ای داشتند.

اه اندازی کرده بودند.ایشان در سازمان انرژی اتمی معاونت کاربرد پرتوها را ر*  

.همچنین از جمله کارشناسان ارشد مبارزه با ویروس رایانه ای استاکس نت بود*  

هایی چون »کارگاه آموزشی آشنائی با کدهای محاسباتی راکتورهای هسته ای« از جمله سوابق برگزاری دوره*

. میباشددکتر شهریاری    

، از دیگر اقدامات او در مراکز علمی جهان داشت  یادیکه بازتاب زای ساخت نسل جدید راکتورهای هسته*

. بود  

 ایراد  به  المللی  بین   کنفرانس    ۲۴مقاله تخصصی در مجالت علمی پژوهشی به چاپ رساند. همچنین در    ۲۱او  *

.بود  پژوهشی  طرح   ۵  مجری   دوره  این   در   و  پرداخت   خود   تخصصی  رشته  در  سخنرانی  

این های  ای مرهون تالشهسته  های علمی ایران در علومپیشرفت  از   بسیاریدرصدی اورانیوم و    ۲۰سازیغنی*

.شهید عالی مقام است  

 

 

 

 



   آنچه دربارۀ ما میگویند...
 

 

 

 ایرانیها در مورد مسائل مرتبط با سوخت هستهای استاد شدهاند! 

 

 

! خواهیمعلمی که نمی  
۱۳۸۹-بیانات رهبری در دیدار با نخبگان جوان   

 

جوشاندن  مؤکّداً به نیاز کشور به اتوصیه نمیکنیم،ام ردمانند آنچه غرب ک ، ما به سوءاستفاده از دانش

م.رزییوی دانش در میان خود اصرار مچشمه  

داشته باشد و جلو ببرد؛ برای ارتقای  شرانی دانش جهانی و مدنیّت جهانی، حالت پییک ملّتی بتواند در مجموعه

ها جدیدی را جلوی پای بشریّت بگذارد؛ این یکی از اجزای حیات طیّبه است. غربی نردبانکلّ بشریّت، یک  

ها حرفهای جدید زدند، هنوز هم دارند میزنند، جور نیستند؛ بله، پیشرفتهای مادّی زیاد آوردند، در این زمینهاین

کردند با چیزی که سقوط از این نردبان در آن حتمی است؛ بله، نردبان را جلوی پای بشر   منتها این را همراه

https://www.aparat.com/v/BuwC5/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%26zwnj%3B%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%26zwnj%3B%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D8%AF%D9%87%26zwnj%3B%D8%A7%D9%86%D8%AF%21


منتها کاری میکنند که از این نردبان حتماً بشر سقوط خواهد کرد؛ اخالق را فاسد میکنند. شما امروز   ،میگذارند

که اگرچنانچه د ، قانونی میگیرترین کارها دارد شکل عادی، عرفیترین و شنیعغربی زشتمالحظه کنید در فرهنگ 

کسی با اینها مخالفت بکند، محکوم میشود که چرا مخالفت میکند؛ به صرف اینکه انسان دلش میخواهد! خب، 

ها در غرب به کجا خواهد رسید؟ راه عالج ندارند؛ یعنی راه دریکار این پرده  خیلی چیزها انسان دلش میخواهد.

جور که اینها دارند در انحطاط اخالقی پیش میروند، پدر اینها دارند میروند، اینخالص قطعاً ندارند؛ این راهی که  

غرب را در خواهد آورد، نابودشان خواهد کرد. بیچاره مردمشان، انسان دلش برای مردم این کشورها و این ملّتها 

.ای هستندمیسوزد؛ مردم بیچاره  

د پیدا میکند و به منتها درجه میرسد، میشود مثل این ما این علم را نمیخواهیم. این علم، آن وقتی که رش  

ی که امروز کشورهای غربی دارند؛ میشود بمب اتم، میشود این همه ظلم و ستم، میشود نابودی دموکراسی چیز

میشود اختالف طبقاتی روزافزون و شکاف طبقاتی؛   -یعنی آمریکا    - در مدعیترین کشور دنیا از لحاظ دموکراسی  

ای ندارد. ما دنبال این خواب، میلیونها زیر خط فقر در یک کشور ثروتمند و پیشرفته. این علم فایدهرتنمیلیونها کا

علم نیستیم. نه تعلیمات انبیاء، نه تعلیمات اسالم، نه وجدان انسانی، ما را به این طریق سوق نمیدهد؛ هیچ شوقی 

. آفریند  در انسان نمی  

و   »هو الّذی بعث فی األمّیّین رسوال منهم یتلوا علیهم ایاته.تزکیه است  آن علمی که ما میخواهیم، همراه با  

اول، تزکیه است. تربیت دین، تربیت قرآن، تربیت اسالم این است. چرا اول    یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمة« 

ن سالح اگر در تزکیه؟ برای اینکه اگر تزکیه نبود، علم منحرف میشود. علم یک ابزار است، یک سالح است؛ ای

دست یک انسان بدطینت، بددل، خبیث و آدمکش قرار بگیرد، جز فاجعه چیز دیگری نمیآفریند؛ اما همین سالح 

.ی دفاع از انسانها، دفاع از حقوق مردم، دفاع از خانواده باشدمیتواند در دست انسان صالح، وسیله  

. ی من به شماستاه باشد. این توصیهاین علم را بایستی آن وقتی در دست گرفت که با تزکیه همر  

ها و جوامع است؛ باید از این حالت خارج شود.امروز علم در خدمت ظالم ترین انسان   

 



۲۰ایران   
 

 

 جایگاه ورزش ی ایران در جهان 

 

 نام آوران 

بانوان ورزشکار افتخارآفرین 

زهره وطن خواه )رشته رالی(

دومین بانوی اتومبیل رانی ایران میباشد که   ،زهره وطن خواه*

در مسابقات رالی نیز شرکت میکند   ،مسابقات کارتینگ  برعالوه  

 و تاکنون توانسته به قهرمانی های بسیاری دست یابد.

http://www.doctv.ir/Program/157701


ام چهارم را کسب نماید مق   ،موفق شد به عنوان تنها زنی که در مسابقات کارتینگ حضور داشت  ۱۳۸۲در سال  *

 و همچنین موفق شد در مسابقات رالی به مقام قهرمانی دست یابد. 

شرکت  ۱۴۰۰جی تی    کننده زن در کالس مرتبه در مسابقات ریس)سرعت( به عنوان تنها شرکت  ۶تاکنون  *

.است  بار هم مقام دوم را به دست آوردهبار اول و یک  ۵اند،  همه رقیبانش  مرد بودهدر حالی که و  کرده است    

مقام چهارم را به دست آورد. ،  در مسابقات ریس که در شهر دبی برگزار میشدو    ۲۰۰۷در سال  *  

او همان سال عنوان قهرمانی مسابقات اساللوم کشور را   .به عضویت فدراسیون اتومبیل رانی درآمد  ۸۱در سال  *

در مسابقات مختلف اساللوم، کارتینگ و ریس بارها عنوان قهرمانی را به دست آورد.  ۸۷به دست آورد و تا سال   

عنوان نخستین راننده زن رقابت های جهانی رالی شناخته میشود.   *او به  

 بهناز شفیعی )رشته موتور سواری(

او اولین زن ایرانی موتورسوار حرفه ای و قهرمان موتور ریس و موتور کراس *

ورزش   به عنوان یکی از هشت زن قدرتمند جهان در عرصه  بهناز شفیعیاست.  

معرفی شده و همچنین در فستیوال جهانی ایتالیا به عنوان یکی   ۲۰۱۵در سال  

 از پنج بایکر نمونه زن جهان شناخته شد. 

وی اولین و شناخته شده ترین بانوی موتورسوار ایرانی با سابقه حرفه ای میباشد.  *  

ود به پیست استاندارد آزادی را به همراه به عنوان اولین و تنها زن موتورسوار، توانست مجوز ور  ۹۴در تابستان *

.گذارندبآقایان دریافت و دوره های حرفه ای موتور ریس را    

همچنین تنها گواهینامه موتورسواری حرفه ای موتورسواری بانوان را از فدراسیون ایران دریافت کرد.    *  

ین مسابقه رسمی موتور ریس بانوان را به عنوان کمیته موتور ریس بانوان استان البرز، اول  ۱۳۹۵بهمن   ۱۵در  *

 آغاز و عنوان قهرمانی همان مسابقه را نیز دریافت کرد.

(یرنورا نراقی) رشته موتورسوا  

اولین بانوی قهرمان موتور کراس بانوان میباشد که توانست با گرفتن مدرک *

 مربیگری این رشته در آمریکا اولین مربی زنان هم بشود.

 



   بعنوانرا  س زنان جهان او  افیولک، قهرمان موتور کراشلی  ،  ۲۰۱۰در سال  *

WMA  .دعوت کرد   زن تاریخ ساز این رشته درایران به مسابقات   

قهرمان ایتالیایی   ، برای گذراندن دوره مربیگری به شهر تاالهاسی فلوریدا رفت و نزد استفی بائو  ۱۳۸۹سال  *

. موتور کراس زنان جهان، گواهینامه بین المللی مربیگری را دریافت کرد  

 لیال اسفندیاری )رشته کوهنوردی(

« در هیمالیا ۲متری »گاشربروم    ۸۰۳۵فتح قله   برای   ۱۳۹۰اوایل تیرماه  *

ظهر جمعه   ۱۴:۱۵راهی پاکستان شد، وی در دومین تالش خود، در ساعت  

صعود  ۲( موفق شد به قله گاشربروم ۲۰۱۱ژوئیه   ۲۲)   ۱۳۹۰تیر  ۳۱مورخ  

 کند.

مسیر   ۳مرتبه به قله دماوند صعود کند که این صعودها از   ۲۲موفق شد *

طنابی منیره رفیعی به عنوان نخستین صعود مستقل با هم  ۱۳۸۶ست. وی همچنین در سال  امختلف انجام شده

لیال اسفندیاری به عنوان اولین زن ایرانی موفق به پیمایش   ۱۳۸۱کوه شد. سال  زنانه موفق به صعود دیواره علم

ترین غار ایران در استان کرمانشاه شد.کامل غار پراو، عمیق  

متر( صورت گرفت.   ۸۱۲۶و با صعود به قله نانگاپاربات )  ۱۳۸۷متر در سال   ۸۰۰۰ل باالی اولین صعود وی به قل*  

به   صعود  های علم کوه، بیستون، لجور، یافته، اخلمد، صفه، زنوز، کالهک ماکو وها مسیر بر دیواره دهبه  صعود  *

، کسری و دره بخار دماوند. یخچال های سبالن  

۱۳۸۶. در سال  ترین غار نمکی جهانو پیمایش کامل غار نمکدان، طوالنی  رپرستی نخستین گروه ایرانیس*   

۱۳۸۷. در سال  متر   ۸۱۲۶  ارتفاع   به  نانگاپاربات ة  به قل  رپرستی گروه و صعودس*   

۱۳۸۸. در سال   یمایش غارهای جیتا، سینک هول بال و آلبرت در لبنانپپ*   

۱۳۸۸. در سال  میراثرپرست برنامه اکتشاف غارهای میدان پرآو و اکتشاف غار  س*   

۱۳۸۸. در سال   المللی اکتشاف غارهای مگاالیای هند به عنوان نماینده ایرانرکت در برنامه بینش*   

۱۳۸۹. در سال   های اکتشافی غارهای انگرمینوسپیدان و غار جهان بینرکت در برنامه*ش   

ساره جوانمردی )رشته تیراندازی(



پیک توکیو ، متر زنان در پارالم   ۱۰جوانمردی مدال طالی تپانچه بادی  *

متر پارالمپیک  ۱۰متر میکس و تپانچه بادی    ۵۰مدال طالی دو تفنگ  

.را در کارنامه دارد  ۲۰۱۶  

رکورد پارالمپیک را به نام   ۱۸۹.۵با ثبت امتیاز    ۲۰۱۶او در پارالمپیک *

. خود ثبت کرد  

کند. متر مختلط را کسب    ۵۰نیز توانسته بود مدال برنز تپانچه    ۲۰۱۲در پارالمپیک *  

 نرگس امامقلی نژاد )رشته تیراندازی(

مدال نقره تیمی و   ۲در مسابقات اینچؤن کره جنوبی توانست به *

 انفرادی دست یابد.

های آسیایی گوانژو موفق به کسب مدال در بازینرگس امامقلی نژاد،  *

نقره تیمی گردید و اولین طالی آسیایی را در مسابقات قهرمانی آسیا 

. در کویت به دست آورد  

دارنده اولین مدال ایران در ادوار مسابقات قهرمانی آسیا در رقابت های تیراندازی قهرمانی کشور گوی او بعنوان  *

 سبقت را از سایرین ربود و قهرمان شد. 

 زهرا نعمتی )رشته تیر وکمان(

وی نخستین زن در تاریخ ورزش ایران است که موفق به *

المپیک و پارالمپیک های جهانی  کسب مدال طال در سطح بازی

در مراسم کمیته   ۲۰۱۳می    ۲۹چنین در  هم  است.شده

المللی المپیک در سنپترزبورگ روسیه مفتخر به دریافت بین

لندن از سوی   ۲۰۱۲جایزه معتبر ورزشکار برتر پارالمپیک 

المللی اسپورت آکورد« شد.»بنیاد بین  

عنوان افتخار آفرینان را به خود اختصاص داد.  ،۲۰۱۶نعمتی در جایگاه برترین کمانداران سال  *زهرا    

های المپیک و هم های پارالمپیک لندن مدال طال را برد تا اولین زن ایرانی لقب بگیرد که هم در بازیدر بازی  *

 پارالمپیک موفق به کسب مدال میشود.



دار کاروان  به عنوان یک بانوی معلول مسلمان، پرچم  ۲۰۱۶زهرا نعمتی برای اولین بار در تاریخ المپیک در سال  *

د.المپیک یک کشور ش  

جنبش المپیک در  دریافت تقدیرنامهبه برای اولین مرتبه در تاریخ کشورمان موفق    ۲۰۱۹وی همچنین در سال  *

های آن شد.راستای ترویج ارزش  

نوسا پورکاشیان )رشته شطرنج(آ  

درجه استاد بزرگ زنان شطرنج جهان را دارد.او  *  

   .درمسابقات جهانی به عنوان چهارم رسید  ۹۸در سال  *

لیگای شطرنج   نماینده تیم هامبورگ در بوندس  ۲۰۱۲و   ۲۰۱۱های در سال*

 آلمان بود.

را در   سال  ۱۶و    ۱۴،  ۱۲بار قهرمانی آسیا در رده سنی دختران زیر   چهار*

 کارنامه دارد.

 دیگر افتخارات:

.۲۰۰۰سال  سال در    ۱۲هرمان جهان در رده دختران زیر *ق  

. سال  ۱۸قهرمانی آسیا در رده دختران زیر   ایب*ن  

. (سال  ۲۰قام هفتم قهرمانی شطرنج جوانان دختران جهان )زیر *م  

. ۲۰۰۶  در سال  مقامیرنده مدال برنز شطرنج تیمی به همراه الشن مرادی و احسان قائم*ب  

.در شهر سوبیکِ فیلیپین  ۲۰۱۰هرمانی شطرنج زنان آسیا در سال  *ق  

 سارا خادم الشریعه )رشته شطرنج (

وی نخستین شطرنج باز زن ایرانی است که عالوه بر کسب *

سالگی و در هشتاد و   ۱۸درجه استاد بزرگ بانوان، در سن 

المللی   چهارمین کنگره شطرنج جهان توانست عنوان استاد بین

 شطرنج را به دست آورد.



برگزار شد مقام دوم مسابقات را کسب کرد. که در تهران    ۲۰۱۶خادم الشریعه در گرندپری *  

با حرکتی جوانمردانه پس از آن که حریف اوکراینی اش به دلیل بیماری روسیه،   ۲۰۱۶او در مسابقات گرندپری  *

به درخواست حریفش مبنی بر تساوی رضایت داد تا حریف   ؛دوست فرانسوی خود وضعیت روحی مناسبی نداشت

. او در این مسابقات سوم ی پیش آمده به استراحت پرداخته و سالمتش به خطر نیفتدبتواند با توجه به فشار روان

 شد.

های ورزشکار کمیته بین المللی بازی منصفانه پنهان نماند تا نام او در لیست کاندیدد  حرکت جوانمردانه او از دی

شود.  درج  ۲۰۱۶اخالق سال    

 حمیده عباسعلی )رشته کاراته(

 افتخارات:

.۲۰۱۴قات آلمان در سال دال نقره جهان در مساب*م  

و   ۲۰۰۶قام اول و دوم مسابقات جهانی سبک ایتو سکای در سالهای  *م

۲۰۰۷ .  

. چین  ۱۳۸۷قام اول مسابقات سبک شیتو کای جهان در سال  *م  

. کنگ  هنگ ۱۳۸۹قام سوم آسیایی جوانان و امید در سال *م  

. ۱۳۸۹قام دوم جایزه یزرگ ترکیه در سال  *م  

. ۱۳۹۰قام دوم مسابقات آسیایی در سال *م  

. ۱۳۹۰قام سوم مسابقات آسیایی در سال *م  

. ۱۳۹۳قام دوم در مسابقات جهانی در سال *م  

. ۱۳۹۴قام اول مسابقات آسیا در سال  *م  

 الهه منصوریان )رشته ووشو(

سالگی بعنوان یک اعجوبه به تیم ملی جوانان ووشو بانوان ایران دعوت شد.   ۱۵در  *  



سال داشت موفق شد مدال نقره این مسابقات را   ۱۶وقتی تنها    ۲۰۰۷در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در سال *

 کسب کند.

ساندا را بدست آورد.ساله بود مدال طالی جام جهانی ووشو   ۱۹که   ۲۰۱۰در سال  *  

به فینال رسید.  ۲۰۱۳الهه در دوازدهمین دوره مسابقات جهانی ووشو سال  *  

قهرمانی جهان:*  

۲۰۱۳ال المپور کوا  – مدال طال    

۲۰۱۷ کازان  – مدال طال    

۲۰۱۹  شانگهای   – مدال طال    

۲۰۰۹  تورنتو   –مدال نقره    

۲۰۱۱  آنکارا   –مدال برنز    

ام جهانی سانشو: *ج  

۲۰۱۰ چین  – مدال طال    

۲۰۱۸ چین  – مدال طال    

های آسیایی: ازیب*  

۲۰۱۴  اینچئون  –مدال نقره    

۲۰۱۸ جاکارتا –مدال نقره    

۲۰۱۰ ژو  گوانگ  –مدال برنز     

هرمانی آسیا: ق*  

۲۰۱۶  تائویوان  – طال    مدال  



ایم؟! مانده جا  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه شده توسط بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان 


