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عشق مسیر  

 کاتالیزور صنایع دفاعی

طهرانی مقدمشهید حسن   

 

بعد از اخذ مهندسی صنایع به عضویت سپاه در   ۱۳۵۹است. او درسال۱۳۳۸آبان   ۶حسن طهرانی مقدم متولد  

در   ،در این امر  مسئول تطبیق آتش خمپاره ای سپاه در قرارگاه کربال شد و به علت موفقیت  ۱۳۶۰در سال    آمد.

با تاسیس توپخانه سپاه، مرکز تحقیقات فنی توپخانه را راه انداخت.   ۱۳۶۱سال  



سال بعد با راه اندازی فرماندهی موشکی سپاه به فعالیت بی وقفه در این راه پرداخت و اگر موشکی در صنعت 

 ۲۱دفاعی ما ساخته شد مرهون پدری اوست. حسن طهرانی مقدم پدر صنعت موشکی ایران است. او سرانجام در  

با چندتن از نیروهای جهاد خودکفایی سپاه به شهادت رسید.   ۱۳۹۰آبان    

این شهید برای اولین بار در کشور به   ، اختراع از خود برجای گذاشته است  ۵۰شهید طهرانی مقدم بیش از  

دستیابی   ؛ضمن آنکه موفق به کسب دانش فنی سیستم هدایت کنترل جدید شد  .فناوری تی بی سی دست یافت

سیستم جدایش موشک برای مراحل مختلف جدا   ، سوخت کامپوزیتی  ، فناوری عایقهای موتور  ، نه کامپوزیتیبه بد

دیگر دستاوردهای اوست.سامانه موشک حامل ماهواره و طراحی سایت پرواز از جمله    ، شدن موشک در فضا  

موشک فاتح و  ،ردیغموشک    ،ایشان پس از طراحی و ساخت موشک زلزال موفق به پیاده سازی موشک مرصاد

طراحی و ساخت . ضمن آنکه مقدمات ساخت موشک ماهواره بر قائم را نیز فراهم کرد ؛ مبین شدال   فتحموشک  

. کوپتر شاهد از دیگر عناوین دستاوردهای شهید استو هلیوی اچ اف  رادار     

 موشک به چه شکلی در جمهوری اسالمی ایران پدیدار شد؟ 

ها آمریکایی  ؛ها داشته استدرخواست انواع راکت ها و موشک ها را از آمریکاییدر زمان طاغوت به شدت  شاه  

  .های زمین به زمین مجهز بکندکقبول نمیکردند که شاه را به موش

در نقطه صفر بودیم 

 خاطره ای به نقل از سردار محمد زارع از همکاران شهید: 

که حضرت امام دستور    دیمگفت که ما در حصر آبادان شنی.  بعدا از سرلشکر رشید شنیدم  ه رامن این خاطر

خواهیم که بتوانیم  تیم منحنی زن می  گفت ما دیدیم که یک قبضه اسلحه یا   .باید شکسته شود  صر فرمودند ح 

بلد نبود با این   آمدیم هیچکس   .از ارتش گرفتیم آوردیم قرارگاه  ۸۲رفتیم یک خمپاره    .تر بزنیمدشمن را عقب

تواند چون در ارتش قسمت ادوات  پور که بچه زنجان بود میگه مییک آقایی به نام تقی  ند گفت.  خمپاره کار کند

وند جلو میگویند آقای تقی پور یک رمی  ؛ هندید را به ایشان تحویل م  ه قبض   .میتونه این کارو بکنه  ،خدمت کرده

 .دوشمیارتباط قطع    .متر کوتاه کن  ۴۰۰می گویند آقا    ، شمن خوردمتر عقب د  ۴۰۰می بینند    ،گلوله بفرست بیاد 

.دقیقه دوباره آقای تقی پور میگه به گوشم  ۴۰بعد از    

 ۴۰عملیات گفتیم کارت خوب بود ولی این قطع ارتباط چی بود هر بردی بهت میدادیم شما می رفتی تا    رآخ

 ۴۰۰کند  کول می  کل قبضه را  ،پور برد بستن را بلد نیستگفت دیدیم تقی  . شددقیقه یک ساعت ارتباط قطع می

اطالعات سیستمی از   ما  .فتیماینطوری تحویل گر  راسپاه سیستم جنگ و ماشین جنگ  میرود. ما توی متر عقب  



 دانشگاهی دیده  برای اینکار نهاندازد  حسن مقدم وقتی که وارد میشود و توپخانه سپاه را راه می ،داشتیمن  ها   سالح

با سالح هایی که از   ،مهمات بود  و  ک و توپتان  از   المبین کل پادگان دوکوهه پرعملیات فتح  . آموزشگاهی  نه  بود،

نزدیک دو و نیم میلیون   ؛بود  ۸قویترین عملیات توپخانه سپاه در والفجر  .توپخانه سپاه  آمدها گرفتیم ایشان  عراقی

  .ها درست کردگلوله به سمت عراق شلیک کرد و جهنمی برای عراقی

 حرکت آغاز شد

 خاطره ای به نقل از سردار محسن رفیق دوست :  

ردند که حاج محسن یکآمدند عنوان مبود که وقتی بچه های جنگ پیش من میموشک تاو سالحی  در آن دوران  

لذا برای خرید این موشک از همه کانال ها استفاده کردیم ولی بعد فهمیدیم این   .معادل یک تانک است  یک تاو

دفعه موشک  ۶از طریق یک کانال    .کند  خواست ایران را از نظر ارزی محدود توطئه ای از سوی آمریکاست که می

لذا   .میرسیدن بلوکه شده بود و موشکها به دستمان    ا م  گشایش اعتبار کرده بودیم ولی پولما  و   بودند  به ما فروخته 

کردیم.  وو با کمک آنها شروع به تحقیقات در خصوص موشک تا   ای از دانشمندان و اساتید دانشگاه را جمععده  

آنها با ما   .لیبی و کره شمالی  ،سوریه  ؛ کردمکشور زیاد سفر میسه  شوم به  سپاه  وزیر   ۶۲ل  قبل از اینکه در سا

در سپاه قرار شد   وزارتماما بعد از    .ما داشتند  ره با همکاری میکردند و سوریه و لیبی همکاری بیشتری نسبت به ک

که شرح مفصل دارد   یهایز پیگیریبعد ا  .برای به دست آوردن موشک باشد  لیبی  به سوریه و  ام  اولین سفر رسمی 

موشک اسکاد به ایران به همراه کادر مربوطه شد و سوریه هم قبول کرد که نیروهای ما   ۱۰حاضر به تحویل   لیبی

ها را همین شهید و معاونش وقتی موشک  د.آموزش را در سوریه دیدن  نیا  نفر  ۳۴را آموزش دهد که شهید مقدم با 

ها را به ما بدهید تا باز کنیم و حسن طهرانی مقدم پیش من آمد و گفت حاج محسن یکی از این موشک  د،آوردن

میخواهیم   ما زیاد است  ها االن ارزشش خیلیحسابی این موشکبه او گفتم مرد  .معکوس انجام دهیممهندسی  آنبر

موشک اول که شلیک شد به ناگاه سرگرد سلیمان فرمانده نیروهای اعزامی     ۶یا  ۵  م.ی اندام کنآن کلی عرض    با

بعد از خودداری نیروهای لیبی از پرتاب موشک به .  لیبی گفت که قذافی دستور داده دیگر موشکی شلیک نشود

 مه تو موشک بده او را فراخواندم و به او گفتم اگر ب  ، مقدم برای مهندسی معکوس موشکدلیل اصرار فراوان شهید

ها از موشک  خوبی است و یکیگفتم باشد چیز  .را میکنمگفت اگر شهید شوم شفاعت تو؟من میدهیچیزی بهتو چه

م.را به حسن آقا تحویل داد   

لذا با   .ها را دادند و لیبیایی ها زیر بار نمیرفتنددستور شلیک هر چه سریعتر موشک  م زمان جنگ ه   هان آنفرماند

ها را موشک  م.پیدا کردیافسران را  باشگاه    ،مقدم و تیم مربوطه به باختران رفتیم و در نقشه رانیشهید حسن طه

نشستیم و در   .گفت قبل از شلیک باید دعای توسل بخوانیم. حسن  آوردند و گرا تنظیم و موشک آماده شلیک شد



 را بکشیم.خواهیم مردم عراق ما نمیبعد از دعا با خدا صحبت کرد و گفت خدایا    دیم.آن بیابان دعای توسل خوان

خدایا این موشک را به باشگاه افسران   .خواهیم نظامیان را از بین ببریم که هم ما و هم عراقی ها را میکشندما می

نشستیم و رادیو را گرفتیم بعد از چند دقیقه اعالم کرد   .و موشک پرتاب شد  دادم کلید موشک را فشار  . سپس  ببر

پیشانی   .اندکه یک موشک باشگاه افسران بغداد را منهدم کرده و تعداد زیادی از افراد حاضر در آن کشته شده

این در واقع   .خوردن موشک نتیجه اخالص و پاکی تو بود به هدفاین    مو گفت  مشهید تهرانی مقدم را بوسید

بعد از این شلیک بود که شهید طهرانی مقدم با همکاری   .شکی بود که توسط نیروهای ایرانی شلیک شداولین مو

اسکات سی و شهاب را   ، های اسکاد بیدیگر افرادی که در سپاه بودند روی موشک کار کردند و به تدریج موشک

. لذا اگر امروز شهابی وجود دارد مدیون پدری حسن است  ؛ ساختند  

نیبه سبک ایرا  

 خاطره ای به نقل از سردار محمد زارع : 

خارجی که با سیستم موشکی کار می کردند اجازه نمیدادند   وقتی رفتیم برای آموزش موشک ها این مستشارهای

سوله ها سوراخ قفلها و جوشکاری  ، هاسوله ز  از در .  دست بزنیم  موشک به  یدادنموشک برویم و حتی اجازه نم   کنار

در چه .  و به کجاش میبندندرکدوم کابل    ند.ده دوازده متری را اینها چه کارش میکنموشک  نگاه میکردیم که این  

حاج حسن میگفت که شما یک دفتر دست بگیرید و تمام .  زمان بندی چه عملیاتی روی موشک انجام میدهند 

 .ادندیددر چه زمانبندی چه کاری روی موشک انجام م  که اینهاید یادداشت کنما  دونه برای  های اینارو دونهفعالیت

ها که سازنده این سیستم ها بودند ایسال طوری شد که ما وقتی میرفتیم با کره  ۶موشک ظرف کمتر از    بعد این

. دآوردنمی  کمرو در این جلسه مینشستیم  و پدر سیستم بودند روبه  

 توانستیم 

: زادهخاطره ای به نقل از سردار حاجی  

موشک شهاب یک از روی موشک اسکاد بی   .یمدکار موشک های سوخت جامد و مایع را به موازات هم پیش میبر

گذاری هدف .کیلومتر ساخته شد  ۵۰۰با برد   ۲کپی برداری شده و به نتیجه رسید و کمتر از دو سال بعد شهاب 

توانیم اسرائیل را هم بزنیم که در آن روزها با حسن زدن اسرائیل بود و میگفت ما باید موشکی داشته باشیم که ب

داشت  نکیلومتر بیشتر برد    ۱۱۰۰فشاری که به صنعت آورد این اولین موشک های اسرائیل زن ما مثالً در حدود  

ما باید در برد موشک برسیم به د بود  حسن معتق.  توانستیم بزنیمو باید آن را به مرز گیالنغرب می بردیم تا می

.که بتوانیم رژیم صهیونیستی را با آن تهدید کنیمموشک هایی    



 .ها قبل این تاکید را داشتندها را نقطه زن کنیم و ایشان از مدتآقا این بود که موشکحضرتبعد از مقطعی تدبیر 

چهارصد متر  ،سیصد  ، ها بین دویستخطای موشک  .خیلی به دقت فکر نکرده بودیم  بود،  چون اهداف شما بزرگ

مرحله   چندینحضرت آقا   .ما فکر میکردیم خوب است  دسنگین داشتنکالهک های  متر بود ولی چون    ۱۰۰۰تا 

 . موضوع دقت کنیدکه بروید رویاز فرماندهان و مسئولین و در مقطعی که خود ما هم مسئولیت داشتیم خواستند

ولی حضرت آقا فرمودند که   ، متر رسید  ۱۲۰تا  ۱۰۰ه های ما بها بسیج شدند تا اینکه دقت اولین موشکبچه  ههم

   خورد.ر متر آن طرفت۱۰۰بگویید    ، خواهید بزنیدشما یک هدف را که می  یشودنم 

اولین گزارشی .متر و فکر میکردیم که خیلی کار خوبی کردیم    ۳۵تالش ها ادامه پیدا کرد تا ما رسیدیم به دقت 

خیلی عالی و خوب است ولی شما که   تان یشان فرمودند این راه که در نمایشگاه خدمت حضرت آقا داشتیم ا

چه ها آقا مجدداً ب  دبیربا این ت   .متر برسانید  ۱۵تا    ۱۰متر دقت برسید پس می توانید آن را به   ۳۵توانستید به  

این دیگر تکثیر شد و   .متر رسید  ۱۰دست به کار شدند تا اینکه ظرف پنج شش ماه این دقت به خطای کمتر از 

های در حوزه معموالً از موشک  .موشک ها رفت به سمت اینکه ضد شناور باشد یعنی موشک بالستیک ضد شناور

اما کروز هم محدودیت های خاص خودش را   .و استفاده از موشک بالستیک مرسوم نیست  یشودکروز استفاده م

. ز موشک بالستیک یک ایده ایرانی بوداستفاده ا  . دارد باالخره با سرعت پایین ممکن است مورد اصابت قرار بگیرد  

  .ولی ما در این زمینه توانستیم خودکفا شویم  ، قابل مقایسه نیستی  موشکی با هیچ صنعتصنعتپیچیدگی فناوری 

 ۷۲صنعت موشکی  کرد.  خاصیت  ها را بیمیشود تحریم  میشود خودکفا شد.  در بقیه صنایع هم    یدهدپس نشان م

ایم و خودمان روزی آنها نتیجه این شد که حاال ما روی پای خودمان ایستادههای شبانهتالشنفر شهید دارد که  

.اراده میکنیم  

 خاطره ای به نقل از خود شهید :

علیه جمهوری اسالمی به منظور براندازی نظام مقدس   ،مستقیم و غیرمستقیم  ،کشور  ۴۶وقتی که عراق با کمک 

م.برای مقابله با این تهدیدات استفاده کنی  مانما از همه توانمندی هایمفهومش این بود که   ، وارد عمل شد  

 ،ایجاد کنند  ی محبوبیت و مقبولیت مردم  انندهای فدایی خلق بتوریک سپاهی که من یادم میباشد برای اینکه چ

هیچ وقت معنی این جمله   « سالح سنگین مجهز کنیدرا به  سپاه    »شعار نویسی و دیوار نویسی هاشون این بود که 

رزمندگان پشتیبانی   که میبایستی از  کالسیک داشتیمارتشاین بودکه ما یکمفهومش  سنگین  سالح  .یادم نمیرود

باشد و بتواند تهدیدات دشمن را خنثی کند و خط را تثبیت کند و برای پدافند در   ط شکننماید و سپاه هم خ

.تعریف میشد  ندای سپاه در آفپس نیازمندی ه   . اختیار ارتش قرار بدهد  



و خطوطی که در اختیار سپاه بود را به   ورهای پشتیبانی از نیروهای تکضعف آتش م،وقتی که وارد جنگ شد   

مبنی بر اینکه ما   ،که حدود پاییز بود  ۱۳۶۰در سال   ،و طرحی را به شهید حسن باقری دادم  م شدت احساس کرد

از اینها بتوانیم در یک شبکه کالسیک   ،که عمدتاً انواع خمپاره اندازها بود  م،یپشتیبانی که در اختیار داراز آتشهای

یعنی   ؛برندمیآن نام    های آتش از  قطبی تکه امروزه به عنوان فرماندهی آتش های پشتیبانی یا مرکز    مکنیاستفاده

.اینکه آتش پشتیبانی هم دارای فرماندهی باشد  

حسن باقری که از نوابغ جنگ و چهره بی بدیل و بدون جایگزین در جنگ ما بود این مطلب را خیلی هوشمندانه   

ف را گفت مقدم این حر  .از آقای محسن رضایی امضا گرفت  ،هم کرد یپگرفت و من دیدم یک مطلبی را نوشت تا

سپاه را سازماندهی   ای و آتشهای خمپارهبر؟حرف نزدی  مگهگفت    ؟! گفتم من بروم اجرا کنم  کن.اجرا    وکه زدی بر

.کن  

ابالغ کرد که برادر حسن طهرانی   ؛ به آنهااین چهار قرارگاه ما در جنوب بود  ،فجر و فتح  ،نصر   ، چهار قرارگاه قدس

ما اینجا با برادر .دهای پشتیبانی معرفی میشوند و همکاری الزم را با ایشان انجام بدهی آتش  ماندهیزمقدم برای سا

.همراه شدیم صالبتشفیع زاده این شهید بزرگ و با اقتدار و با حسن    

 .دیدم آقا رشید دارد میخندد،  مالمبین تمام شد من در سپاه شوش گزارش را وقتی به آقا رشید میدادفتحعملیات

انه مقدم برو توپخ  : آقا رشید با خنده میگه  دیدم   .شهید دکتر مجید بقایی فرمانده سپاه شوش آنجا حضور داشت

گفت عملیات   .گفتم آقا رشید ما داریم خمپاره را سازماندهی می کنیم  .برو سراغ توپخانه  .سپاه را سازماندهی کن

آن موقع نه تا سپاه   .انواع توپهای روسی به غنیمت سپاه درآمده بود  پ، تو ه  قبض  ۱۸۴  مالمبین اگر اشتباه نکن فتح

آقا   ۱۳۶۱و توی فروردین   هها را بیاور سازماندهی کن و ماموریت جدید تو اینگفت تو برو این توپ  .داشت  تیپ

بود   ۱۳۶۱همان فروردین    .های پشتیبانی سپاه را در گلف اهواز به من دادرحیم یک حکم مسئولیت در واقع آتش

های پشتیبانی کم کم داشت که ی آتشیعن  .یعنی سپاه وارد توپخانه کالسیک شد  .که ما وارد فاز توپخانه شدیم

.خودش را در سپاه پیدا میکرد  

 

 

 

 

 



   آنچه دربارۀ ما میگویند...
 

 

 بازتاب رونمایی از شهر موشکی در شبکه چی ن ی

 

۲۰ایران   
 

 

 جایگاه ایران در صنعت کشاورزی 

https://kavoshmedia.com/posts?id=370&title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.doctv.ir/Program/157709


 نام آوران 

 دانشمندانی که نام ایران را در دنیای فیزیک ماندگار کردند 

جنابالدین کمال   

 ی تکنولوژ تویاز انست  ی اهسته  کیزی ف  گرفت و در رشته  سانسیاز دانشگاه سوربون فرانسه ل  یرانیا  کدانیزیفاین  

موفق به   کا ینوبل( در آمر  زهی)برنده جاکانیلینظر رابرت م  ریز   ایفرنیکال

  رانیا  ی اهسته  کیزیف شگامانیخود شد. امروزه، او را از پ یدفاع از دکترا

 کیزیف  مقاله نیاول  ران،یا  کیزی. برطبق گزارش انجمن فکنندیم  ادقلمد

 ۱۹۳۷سال    ،یرانیا  کی   یاز سو   یالمللنیب  یعلم   اتیمنتشر شده در نشر

فرانسه،   ،یسیانگل  ی هاجناب نوشته شد. جناب، به زبان  ن یالدتوسط کمال

 کیزیعنوان چهره ماندگار فبه  ۱۳۸۳مسلط بود. او سال    ی و آلمان  یعرب

. به عمل آمد ر یشد و از او تقد  ناخته ش  

 رامین گلستانیان 

اهلل گلستانیان است که خود نیز یک استاد سرشناس فیزیک و الکترونیک این فیزیکدان ایرانی، فرزند دکتر نعمت 

طور شاخص بر روی مواد نرم فعال و بود. رامین گلستانیان به

خصوص شناگران میکروسکوپی و ذرات کولوییدی فعال کار به

افت جایزه موفق به دری ۲۰۱۴میکند. او به همین واسطه در سال  

وک شد که یکی از معتبرترین جوایز فیزیک در کشورهای هول

اروپایی شناخته میشود و در بین برندگان این جایزه، نام برخی از 

افرادی که پیشتر یا بعدتر جایزه نوبل فیزیک را بردند هم دیده 

عنوان بهترین سخنران کنفرانس به  ۲۰۱۷. او سال  یشودم

او در حال حاضر مدیر گروه تحقیقاتی موسسه ماکس پالنک آلمان است و در دانشگاه دوژن انتخاب شد. پیرژیل

. آکسفورد تدریس میکند

https://www.ana.press/news/512160/دانشمندانی-که-نام-ایران-را-در-دنیای-فیزیک-ماندگار-کردند


 علی جوان 

از نوع   این لیزر  نئون شناخته میشود.  دان و مخترع ایرانی که بیش از همه به دلیل اختراع لیزر گازی هلیومفیزیک

های فیزیکی همچون پدیده  خطر است و برای بررسیلیزرهای بی

او از شاگردان    تداخل امواج و آزمایش دو شکاف یانگ کاربرد دارد.

فیزیک دانشگاه    دانشکده  در  و  بود  فیزیک  نوبل رندهب  ، جارلز تاونز

برای برگزاری   ۱۳۵۰تی تدریس داشت. جوان در سال  آیام

سمپوزیوم دانشگاه صنعتی شریف تهران و دانشگاه اصفهان و 

تی مشارکت داشت و سخنرانی کرد. او به افتخارات آیدانشگاه ام

ای ازجمله عضویت در آکادمی ملی علوم آمریکا و عضو گسترده 

ریافت نشان فردریک ایو، جایزه نی و جان هرتز، دافتخاری مؤسسه تریسته برای ترویج علوم، دریافت مدال بنیاد فا

. دست یافت...  علمی آلبرت اینشتین و

جباریمحمدمهدی شیخ   

، به مدت دو سال در دانشگاه تریست ایتالیا ۱۳۷۶در سال    ریجباری یک سال پس از اخذ دکت محمدمهدی شیخ

های اصلی تحقیقاتی و سه سال در دانشگاه استنفورد به تحقیق و پژوهش و تدریس اشتغال داشت. یکی از زمینه

های ی کنفرانس علمی دوساالنه روشامین دوره۲۷ها«، برایش جایزه هرمن وایل را در او، با عنوان »فیزیک تقارن

المللی فیزیک نظری عبدالسالم را دریافت جایزه ساالنه مرکز بین ۲۰۰۷نظریه را در پی داشت. او همچنین سال 

برعهده داشت. او سال را  های بنیادی  شکده فیزیک پژوهشگاه دانشکرد. شیخ جباری برای مدتی ریاست پژوه 

.ترین چهره سال انتخاب شدعنوان جوانهای ماندگار بهدر هفتمین همایش چهره  ۱۳۸۷  



 علی یزدانی

علی یزدانی پس از تحصیل در رشته مکانیک کوانتوم از دانشگاه کالیفرنیا و کسب 

از دانشگاه استنفورد، در دانشگاه ایلینوی و پرینستون مشغول به   یمدرک دکتر

تدریس فیزیک شد. او همچنین در پژوهشکده آلمادن مشغول تحقیقات است و به 

وسکوپ تونلی کوچک برای مطالعه روی همین طریق موفق به طراحی یک میکر

ان از طریق آن یک نمونه را تا دمای یتوای که مابررساناهای دماباال شد؛ وسیله

او را یکی از   ۲۰۱۴نزدیک صفر مطلق سرد کرد. مجله پاپیوالر ساینس در سال 

. استعداد برتر علم جهان معرفی کرد  ۱۰  

 هاشم رفیعی تبار

خود را در رشته فیزیک ذرات بنیادی از دانشگاه   یکارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتراین فیزیکدان ایرانی  

یکی از اولین افرادی بود که   ۱۹۸۰لندن اخذ نمود. او از سال  

به همراه همکارانش بر روی رشته فیزیک ماده چگال و رشته 

به   ۲۰۰۰نانوی محاسباتی تحقیقات انجام داد. وی از سال 

عنوان ریاست پژوهشکده علوم نانو مرکز ایران بازگشت و به

تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات مشغول به کار شد. او در 

زمینه توسعه فناوری نانو خدمات شایانی کرد و به همراه تنی 

گذاری از همکاران کمیته نانوتکنولوژی وزارت علوم را پایه

فیزیکی نانولوله کربنی منتشر کرده است. او سال   کتاب او را در مورد محاسبات   ،کرد. انتشارات دانشگاه کمبریج

.عنوان چهره ماندگار فناوری نانو شناخته شدبه  ۱۹۸۵  

 اعظم نیرومند راد 

این فیزیکدان زن بیش از همه در حوزه فیزیک پزشکی فعالیت داشته است. او 

 ۲۰۰۹سال      از دانشگاه ایالتی میشیگان دریافت کرد.  ۱۹۷۸خود را سال   یدکتر

عنوان سخنران برگزیده جایزه ماری کوری ه جهانی فیزیک پزشکی او را بهکنگر

است   پزشکی  فیزیک  معتبر  ژورنال  شش   تحریریه   اعضای  ازانتخاب کرد. نیرومند راد  

های پرتوپزشکی آمریکا، و جوایز متعددی ازجمله جایزه مدرس سال، انجمن رزیدنت



آوردهای فیزیک پزشکی از جایزه دست  از کالج کازنویا نیویورک،  ی جایزه خدمات پژوهشی آمریکا، دکتری افتخار

. و... را در کارنامه دارد  ۲۰۰۶انجمن فیزیک پزشکی آمریکا در سال    

 حمید لطیفی 

دکتری خود را از دانشگاه ایالتی   ۱۹۸۶فیزیکدان ایرانی در سال  این  

 اپتیک   تخصصی اوهای    نیومکزیکو در رشته فیزیک دریافت کرد. زمینه

 تصویربرداری نوری از مغز )نوروفوتونیک(،   فوتونیک،    و  لیزر   و

هولوگرافی است. لطیفی   و  سنسورهای فیبرنوری، میکروفلوئیدیک

. ی لیزر و پالسما را در دانشگاه شهید بهشتی تأسیس کردپژوهشکده

یشمارند.ی فوتونیک در ایران برمگذار رشتهعنوان پایهاو را به  همچنین   

 مهدی گلشنی

گلشنی دکتری خود را در رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی از 

ترویج فیزیک در   در زمینه  دانشگاه برکلی آمریکا دریافت کرد. او

عنوان استاد ممتاز کشور فعالیت جدی داشته است و بجز انتخاب به

ی کتاب سال ایران در زمینه  دانشگاه صنعتی شریف، دو بار برنده

فیزیک شده است. گلشنی عضو فرهنگستان علوم و چهره ماندگار 

.است(  ۱۳۸۱های ماندگار ) فیزیک در دومین همایش چهره  

کاردار مهران  

ژنگ  -پاریسی-است و بیش از همه به خاطر معادله کاردارتی دریافت کرده  آیامکاردار دکترای خود را از دانشگاه  

جز تدریس در دانشگاه به  شود. اودر فیزیک نظری شناخته می

ها و فیزیک آماری تی و انتشار دو کتاب فیزیک آماری میدانآیام

ذرات در دانشگاه کمبریج، به افتخارات گوناگونی ازجمله کسب 

، جایزه تحقیقی ۱۹۷۶بورسیه برتر از کالج شاه، دانشگاه کمبریج 

ل ، جایزه محقق برتر آمریکا در سا۱۹۸۸یادمان برگمان در سال 

علمی دانشگاه ، جایزه ادگرتون برای اعضای جوان هیئت۱۹۸۹

.و غیره دست یافته است  ۱۹۹۱تی در سال آیام



مانده ایم؟!جا  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه شده توسط بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان 


