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 ن امه ان وشه ان صاریزن دگی
در سهیت    مطلباین    ۀسهیت جنهت  ن     گ ف ه شده است؛   ای مشههدیکی از مطهلب  این ک ه چه از  

 زی  را کلیک کنید: لینک ،جنهت  ن  
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زن فضانورد و    نینخست  یآمد. انوشه انصار   ایدر شهر مشهد به دن  1۳4۵سال    ورماهیشهر   ۲1در    ی انوشه انصار 
است که    یفرد  نیزن مسلمان فضانورد و چهارم   نیاست که به فضا سفر کرده است. او نخست  یرانیفرد ا  نیاول

»انجمن گردانندگان« شرکت   سیرئ  ی سفرش به فضا را خودش پرداخت کرده است. انوشه انصار   ۀنیتمام هز 
 یلیو تحص   یشغل  ط یشرا  لیدلاو به  ۀ تباط از راه دور« است. حدود چهار سال پس از تولد انوشه، خانوادار   ی»فناور 

 کرد.  یخود را در تهران سپر  یو نوجوان یپدرش، از مشهد به تهران مهاجرت کردند؛ لذا او دوران کودک

ا سا   نیدر  از  برا  تیپست  بهتر  عز   یجهان  دوستان  انصار   ۀنامی زندگ   ز،یشما  ته  یانوشه  که   میاکرده  هیرا 
خود در   یهات یبه موفق  دنیرس  یو از آن برا  دیکن  یمثبت او الگوبردار   یهای ژگ یآن از و  ۀبا مطالع  دیتوانی م

 . دیاستفاده کن تانی زندگ

 انوشه انصاری کیست؟ 
 4او با گذشت    ۀاست که به فضا سفر کرده است. خانواد  یران یفرد ا  نیزن فضانورد و اول  نیاول  یصار انوشه ان

  ۀادام  یگرفتند که برا   م یکشور، تصم  ی جنگ  طیخاطر مشکالت و شرابه  ران،یا  ی سال پس از انقالب اسالم
  نیکشور مهاجرت کنند. به هم  زفرزندانشان، به خارج ا  یبرا  اهایبه رؤ  ی ابیامکان دست  جادیو ا  التیتحص

 مهاجرت کردند. کایآتوسا، به آمر  ی عنیتر خود ، به همراه مادر و خواهر کوچک 1۳61ها در سال آن ل،یدل

و تنها به زبان   دانستی را نم  ی س ی او زبان انگل  نکهیسال سن داشت و با ا  16تنها    یآن زمان، انوشه انصار   در
 بود.  شیاهایتحقق رؤ یتازه برا ی اتفاق، شروع نیاما ا گفت،ی مسخن  ی فارس

 اووران تحصیلی  د
رساند؛ او که    انی( به پا1۳64)سال    یالدیم  198۵خود را در سال    رستانیدب  ی لیدوران تحص  یانوشه انصار 

خود  التیشود و تحص کیز یاخترف ۀگرفت وارد رشت میها را در سر داشت، تصمسفر به آسمان و ستاره یایرؤ
 ۀبه انداز   نستونیبه دانشگاه پر   ود ور   یاو برا  «ی لی»آزمون استعداد تحص  ۀرشته ادامه دهد؛ اما نمر   نیرا در ا

  انه«یو علوم را   کیالکترون  ی »مهندس  ۀرا در رشت  التشیگرفت که تحص  میاو تصم  ن،یباال نبود؛ بنابرا  ی کاف
 ادامه دهد. 
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کسب کند؛ سپس در   اینیرجیدر و  سون یمدر دانشگاه جورجرشته را    ن یا  «ی موفق شد که مدرک »کارشناس  او
»کارشناس  التش،یتحص  ۀادام مدرک  که  شد  مهندس  ی موفق  ن  ک«یالکترون  ی ارشد  را  دانشگاه    زیخود  از 

 .دینما افتیدر  نگتنیواشجورج

 ۀمدرک ثبت اختراع( در حوز   ی عنی  -  Patentدو پتنت )   افتیتاکنون موفق به در   یانوشه انصار   ن یهمچن
 مقاله ارائه کرده است.   نیشده است و چند  م«یسی شبکه ب  کی  یهاو »گره  ک«یاتومات  یعملکردها  ی»کار رو 

 یارت حرفهصوبه یانوشه انصار  تیفعال غاز آ

ا  یانصار   انوشه از  در   نکهیپس  به  سال  ی  لیالتحصفارغمدرک    افتیموفق  در  )سال    یالدیم   1994شد، 
تله کام   ی (، شرکتیانصار   ری( و برادر همسرش )امیانصار   دی(،  به همراه همسر خود )حم1۳7۲ نام  به  را 

 (TTIا در  تأس  التی(  زم  سیتگزاس  در  شرکت  آن  تجه  یفناور   ۀنی کردند؛  و   یهاشبکه   زاتیارتباطات 
 ،یالدی م   ۲000« در سال  Sonus Networks  -»سانوس نتورکس    تیدرنها  کرد؛ی م  تیفعال  یوتر یکامپ

 کرد. یدار یها خر شرکت تله کام را از آن

 

 ک یرا کسب کرد و    کا«یمتحده امر   االتیا  ی برتر مل  نینخست کارآفر   ۀزی»جا  یدر همان سال، انوشه انصار 
تاجران   ستیعنوان تاجر موفق در ل( انوشه را بهFortuneفورچون )   ۀ، مجل۲001در سال    یعنیسال بعد،  

 موفق ثبت کرد. 
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 Prodea)   ستمزیس  ایبه نام پرود  نترنتیا  ۀرا در حوز   ید یبعد از فروش شرکت تله کام، شرکت جد   ی انوشه، مدت

Systemsۀ ن یشرکت تا به امروز در زم  نیاست؛ ا   ایشرکت پرود  رکلی مد   یکرد. اکنون انوشه انصار   سی( تأس  
 داده است.  امهخود اد تیو...، به فعال تالیجید ی خانگ یو استفاده از ابزارها نترنتیا

 به فضا یانوشه انصار  سفر

و سفر به اعماق فضا   یفضانورد  یایعاشق آسمان، فضا و ستارگان بود و رؤ  ی انوشه، از همان دوران نوجوان
او م فعالدیدرخش ی همواره در ذهن  انجام  با  او و همسرش  پروژه  یاقتصاد  یهاتی.  انجام  مختلف،   یهاو 
کند   لی تبد  تیخود را به واقع  یایاو توانست رؤ   ل،یدل  نیخود فراهم کنند؛ به هم  یرا برا  یتوانستند ثروت فراوان

 . میکنی م ی که در ادامه، روند آن را بررس

  یی فضا  یسفرها  تیر ی»مد  ۀاو را وارد عرص  ،یبه فضانورد  یانوشه انصار   ۀپس از فروش شرکت تله کام، عالق
 ۀ زیجا  اد یفروش شرکت تله کام کسب کرده بود را به »بن  ق یکه از طر   یگرفت ثروت  میکرد. او تصم  «ی شخص

بود که   ی رانتفاعیغ  یسازمان آموزش  کی  کس،یا  ۀزیجا  ادیکند. بن   هی« هدX Prize Foundation  -  کسیا
نام    ،یانصار   ۀخانواد  ی مال  یهاتیسازمان پس از حما  نی . )اکردی به فضا را محقق م  ی ردولتیامکان پرواز غ
به جا را  را در سال    رییتغ  یانصار   کسیا  ۀزیخود  او  و  سازمان   نیا  رعاملیعنوان مدبه  ،یالدیم  ۲018داد 

 انتخاب کرد.(
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  نییتع  زه یدالر جا  ونیلیم  10  ،یی پرواز فضا  نیاول  ی(، برا1۳8۳)سال    یالدیم  ۲004در سال    یخانواده انصار 
که بتواند حداقل سه   یی مایفضاپ  ی عنی  شد؛ی انجام م  «ی ابی»قابل باز   یمایفضاپ  کیتوسط    دیسفر با  نیکردند. ا

بازگرداند.    نیو سپس مجددًا به سطح زم  دبرسان  ن یباالتر از سطح زم  لومتریک   100از    شینفر را به ارتفاع ب
دو هفته، دوباره    یفضانوردان بتوانند ط  ز،یآمتیکه پس از هر پرواز موفق  شدی م  ی طراح  ی شکل به  دیبا  مایفضاپ

  ی« که طراحSpaceShip 1به نام »  ی کوچک  یمایفضاپ  ت ی. درنهاداشته باشند  گرید  زیآمتیپرواز موفق  کی
 شد. یدالر  ونیلیم 10 کسیا یانصار  ۀزیجا افتیموفق به در  داشت، یافرد و خالقانهمنحصربه 

 یاو برا  اقی! شور و اشتدیدرخش ی همچنان م  یسفر به فضا در ذهن انوشه انصار   یایاحوال، رؤ  نیا  ۀبا هم
در   نیزم  ۀکر   دنید به  که دل  باعث شد  فضا،  تجرب  ا یاز  و جهت  ه  ک ی  ۀبزند  در   ،یی فضا  زیانگجانیسفر 

در بر    نه یدالر هز   ونیلیم  ۲0او    یسفر برا  نیا  ،ی بیصورت تقر نام کند؛ بهثبت  «یی فضا  ی المللنیب  ستگاهی»ا
 داشت. 

اعالم کرد که   ی صورت رسم، به1۳8۵  ماهبهشت یارد  18  ی عنی،  ۲006در هشتم مه    هیروس  یی سازمان فضا
سفر   نیبه مدار زم   وز،یسا  یمایفضاپ  یاز پروازها  ی کیدر    یی زن کاوشگر فضا  نیعنوان نخستبه  یانوشه انصار 

 وز یسا  تی( و جا ماندن او از مأمور ی پزشک  لیهمراه )به دال   ی داوطلب ژاپن  تیخاطر رد صالحخواهد کرد. اما به
TMA-9 موکول شد. 1۳8۵ ورماهیشهر  ۲۳نفره، به سه ی به فضا به همراه گروه ی، زمان سفر انوشه انصار 
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بخش   ۀ ندیعنوان نمااو را به  رانیا  یی سازمان فضا  ،یی فضا  ی المللن یب  ستگاهیبه ا  یسفر انوشه انصار   ۀدر آستان
فراوان قرار داد   قیرا مورد تشو  یی فضا  یفناور   جیتوسعه و ترو  یاو برا  ۀارزند  یهات یدانست و فعال  رانیا  یفضا

 دانست. انیرانیتمام ا یبرا زرگب یدر فضا را افتخار  ی المللنیب ستگاهی و پرواز او به ا

فضاپ )   وزیسا  یمایسرانجام  دوشنبه  روز  صبح  پا1۳8۵  ورماهیشهر   ۲7در  از  در   کونور«ی»با  یی فضا  گاهی( 
با    یی فضا  ی الملل نیب  ستگاهیبه ا  وستنی، پ1۳8۵  وریشهر   ۲9در    ی عنیروز بعد،    ۲قزاقستان به فضا پرتاب شد و  

 آغاز کرد.  یی فضا ستگاهیروزه خود را در ا 9 تیاو مأمور  جهیانجام شد؛ درنت تیموفق

اروپا انجام داد که  ییآژانس فضا ی را برا ی علم یهاشیاز آزما یاروز، مجموعه  9در طول آن  ی انوشه انصار 
سکونت   یی فضا  ستگاهیکه در ا  ی »فضانوردان   یبر رو   یی تشعشعات فضا   ریتأث  ی بررس  -1اند از:  ها عبارتآن

  راتییتغ  ریتأث  ی بررس  -۲بودند،    دادهپرورش    ستگاهیکه فضانوردان در همان ا  «ی کروبیم  یهاداشتند« و »گونه
 . ی خونعلل کم  رامونیپ ی و بررس قیتحق -۳بر کمردرد،  یاچه یهما

به همراه دو تن از فضانوردان   1۳8۵مهرماه    7  خیروز اقامت در فضا، در تار   9از    بعد  یانوشه انصار   تیدرنها
اش، مسئوالن سازمان بازگشت و پس از فرودش، با استقبال گرم خانواده  نیبه زم  یی فضا  ستگاهیساکن در ا

 رو شد. روبه ی و مقامات محل هیروس یی فضا

 

شناخته    ایدر دن  یی فضا  ستی تور   ن یو چهارم  ی ران یفضانورد ا  نیزن فضانورد و نخست  نیعنوان نخستاکنون او به
 شده است.
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 ی انوشه انصار  تیموفق راز 

درست، شجاعت،   یاو باورها  تیراز موفق  نیتر به نظر من مهم  میگوی م  ست،یانوشه چ  تیراز موفق  دیاگر بپرس
به همه )مخصوصًا زنان و دختران(   ی نشدن بوده است. انوشه انصار   دیبه خواسته و ناام  دنیرس  ریتالش در مس 

  شان یاهایکه رؤ  ی کنند، به شرط  دا یپ ت دس شانیهاموفق شوند و به خواسته توانند ی افراد م  ۀنشان داد که هم
 تالش کنند.  شانیاها یبه اهداف و رؤ دنیرس ی و برا  اموزندیو ارزشمند را ب دیرا باور کنند، علوم جد

 کندی کتاب کمکتان م   نیا  د؛ین ی « را هم بباز جنس الماس  یی اها یکتاب رؤ  دانلودکه پست »  کنمی م  شنهادیپ
 . دیکن  لیتبد تیتر به واقعرا راحت تانیاهایکه رؤ

  ۀ موردعالق  ۀنیدر زم  دیتوانی است که شما هم م  نیا  د،یر ی بگ  ادی  دیبا   یانوشه انصار   نامهی که از زندگ  یانکته
که   یچون فرد   د؛یموفق شو  دیتوانی که م  د یر یبپذ  یصورت درونالبته الزم است در ابتدا به  د؛یخود موفق شو

به اهدافش انجام    دنیرس  یهم برا  ی و تالش   د ندار   یازه ی انگ  چیموفق شود، ه  تواندی اشته باشد که مباور ند
 .دهدی نم

کرده و در خودتان   دایاو را پ  ۀقدرتمند کنند  ی و باورها  دیر یالگو بگ   ی انوشه انصار   تیاز موفق   دیکن  ی سع   نیبنابرا
که اگر  کنمی م شنهادیهموارتر شود. پ تانیبرا تیبه موفق دنیرس ریکه مس  شودی کار باعث م نیا د؛یکن جادیا

 .دیبخوان زیام را نکرده  رمنتش  یفرد  تیموفق  ۀنی ه در زمک یگر یمطالب د د،یدوست دار 

 یی بعد از سفر فضا یانوشه انصار  گرید یهاتیفعال

ادامه    ی شناسستاره  ۀخود را در رشت  التیگرفت که تحص   م یاز فضا برگشت، تصم  نکهیبعد از ا  یانوشه انصار 
 افت یدر   ی شناستارهس   ۀدر رشت  بورننیارشد« دومش را از دانشگاه سوئ  ی او مدرک »کارشناس  نیدهد؛ بنابرا

اهورا« تحت    ادیرا به نام »بن  هیر ی خ  ۀمؤسس   کی(،  یانصار   دیاکنون او به همراه برادر همسرش )جمش نمود. هم 
 .کندی خود قرار داده است و آن را اداره م ی مال تیحما
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 در فضا  یاز انوشه انصار  یعکس

 است: یی فضا ستگاهیاو در ا ۀروز  9که مربوط به اقامت  دیکنی را مشاهده م یانوشه انصار  ریتصو نیدر ا

 

 : دیکنی مشاهده م  قاتیاو را در حال تحق زین ریتصو نیدر ا

 

  

https://jahanebehtar.com/
https://jahanebehtar.com/


 

 

 جججنججهت  ججنجج جج    مججوجج جج  جج  نامه انوشه انصاریزندگی
jahanebehtar.com 

 به اشتراک بگذارید.  نیز دیگرانبا   اگر برایتان مفید بود، آن رامنتشر شده است؛ لطفًا  سایت جهان بهتربه صورت رایگان از طریق  کتابچهاین  8

 یو افتخارات انوشه انصار  هازهیجا

ا بر  انصار   کهنیعالوه  انوشه  به  لیدلبه  یاز  فضا،  به  »اولسفرش  »اول  نیعنوان  فضانورد«،  گردشگر   نیزن 
قرار گرفته    ریمجامع مختلف بارها مورد تقد  ی او از سو   شود، ی م  ادی فضانورد«    ی رانیا  نیو »اول  ا« یدن  یی فضا

 : میکنی ها اشاره م آن نیتر است که در ادامه به مهم 

 کایمجله زن شاغل آمر  یاز سو  ،یالدیم ۲000برتر« در سال  نیبه کسب عنوان »کارآفر  موفق •

 یالدیم ۲001در سال  کایفورچون آمر  ۀ»تاجران موفق« در مجل ستیدر ل حضور •

در   موفق • کارآفر   یالدیم  ۲009در سال    مونز«ی»نوآور س  ۀزیجا  ن یاول  افتیبه  به   یهانیکه ساالنه 
 . شودی اهدا م ی فناور  ۀموفق زن در حوز 

 ۲01۲دسامبر  ۲0 خیدر تار  سونیعلوم« از دانشگاه جرج م یافتخار  یبه کسب »دکترا موفق •

 ۲01۵در سال   کایمتحده آمر  االتیفضا« ا  گامانشی»پ ی مل ۀزیجا افتیبه در  موفق •

 او یهانوشته

  د،یانبخو   زیسفرش به فضا نوشته است را ن  ۀدربار   یکه انوشه انصار   ی اتیها و تجربنوشته  دیاگر دوست دار 
 .دیدانلود کرده و مطالعه کن ریز  نکیل قیآن را از طر  PDF لیفا دیتوانی م

 میصورت مستقبه انوشه انصاری یها نوشته PDF لیدانلود فا

  

 پهیهت  
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 app/jahanebehtar.comسایت جهان بهتر برای اندروید:  دانلود اپلیکیشن

 ahanebehtar@j: کانال جهان بهتر در تلگرام

 jahanebehtar.irصفحۀ جهان بهتر در اینستاگرام: 

 مفید باشد: انمطالب نیز برایتشاید این 

 

 

 

 

 

 آورد؟آیه پ ل خ شبخ ی می
 1۵/0۲/1401در  منتشر شده 

   ین ج الت انگیزشی ن
 ۲7/0۵/1401منتشر شده در 

 هی خ بهوهد  هدتروش   ای ای 5
 17/09/4011 منتشر شده در  

از  ییهههیاول ک هب رؤ  صفح 28دانل د 
 07/۲0/1۳99منتشر شده در  - جنس ال هس

 ؟را پیدا کنیمچط ر جسهرت تغیی  
 ۲1/11/4001 منتشر شده در  

 قهن ت جذب چیست؟
 ۲۲/09/1140در  بروزرسانی شده 
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