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کتاب ملی نام آوران ایران زمین با حمایت و تایید نهادها، وزارتخانه ها، سازمانها و انجمن های متعدد ذیل مدون گردیده است:
نهاد ریاست جمهوری،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت 
امور خارجه، پژوهشکده باستانشناسی کشور، موسسه دهخدا، سازمان نظام مهندسی کشور، انجمن مفاخر معماری ایران، خانه سینما، 

خانه موسیقی، انجمنهای متعدد پزشکی، فدراسیون های گوناگون ورزشی، موزه های پرشمار و ... .

کتـاب ملی نـام آوران زمیـن، 
افتخـار هر ایـرانی
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ایــران زمیــن، ســرزمین افتخــار و اقتــدار و ســرزمینی باســتانی اســت کــه از هــزاران 
ســال پیــش تــا کنــون در بســیاری از علــوم و فنــون پیشــرو و شــگفتی ســاز بــوده اســت؛ 
ــان  ــگان بســیاری را در دام ــان و فرهیخت ــمار و ادیب ــر ش ــه دانشــمندان پ ــرزمینی ک س
خــود پــرورش داده و بــرای جهانیــان نیــز منشــاء خیــر و رفــاه و آســایش بســیار بــوده 
اســت بــه گونــه ای کــه بــا گذشــت ســالیان طوالنــی از فقــدان فرزانــگان قدیــم ایــن 
ــان اســت. کشــور  ــر از دســتاوردهای علمــی آن ــوز متاث ــوم، جهــان معاصــر هن مــرز و ب
ــر  ــم، فرهنــگ، ادب و هن ــد عل ــه ســزایی در تولی ــون نقــش ب ــا کن ــران از باســتان ت ای
ــت  ــوآوری، درخشــش و فعالی ــت، ن ــژه در عصــر حاضــر، خالقی ــه وی داشــته اســت و ب
هــای بشــر دوســتانه ایرانیــان در عرصــه هــای جهانــی کامــال مشــهود و تاثیــر گــذار 

بــوده و تبلــوری دیگــر بــر ایــن نگــرش بــه شــمار مــی رونــد. 
آوازه نــام ایــران و ایرانــی، افتخــارات، نــوع آوری هــا و درخشــش ایرانیــان در زمینــه 
هــای گوناگــون همــواره در عرصــه هــای بیــن المللــی طنیــن انــداز و تاثیــر گذار بــوده و 
ایــن کتــاب علــی رغــم معرفــی نــام و زندگینامــه بیــش از 1200 نــام آور ایرانــی، بــاز هم 
در برابــر کهکشــان عظیــم نــام آوران ایــن ســرزمین ، بــه مثابــه قطــره ای از دریاســت و 
صرفــا گوشــه ای از ظرفیــت هــای بــاال و نبــوغ ایرانیــان را منعکــس مــی کنــد. کتــاب 
»نــام آوران ایــران زمیــن« معــرف و در برگیرنــده شــرح حــال بســیاری از ایرانیــان نــام 
ــن  ــح و انساندوســتی  ای ــام صل آور در داخــل و خــارج از کشــور اســت کــه همــواره پی

ملــت را بــرای همنوعــان خــود در سراســر دنیــا بــه ارمغــان داشــته انــد.
ــن  ــته تری ــت »شایس ــزاری ضیاف ــا برگ ــا  ب ــت ت ــندی اس ــی خرس ــث بس  باع
فــرش قرمــز ایــران، زیــر پــای 1200 نــام آور ایــران زمیــن« همزمــان 
ــل از  ــت تجلی ــی کوچــک در جه ــن، گام ــران زمی ــام آوران ای ــاب ن ــی از کت ــا رونمای ب
مقــام واالی نــام آوران کشــورمان و همچنیــن اعتــالی بیــش از پیــش امــور فرهنگــی 
و معرفــی افتخــارات کشــور کهــن ایــران برداشــته شــود؛  بــه ایــن امیــد کــه از بــرگ 
زرینــی دگــر در عرصــه هــای ملــی و بیــن المللــی پــرده بــرداری شــده و بــه پایایــی و 

ــر نقــش تــری افــزون گــردد.  پویایــی کتــب ملــی کشــورمان تجلــی پ

پیروز و پر افتخار، ایران
خادم فرهنگ این مرز و بوم، احمد لرستانی

مدیر پروژه ملی
کتاب »نام آوران ایران زمین«

مدیر مسئول انتشارات عصر گویش
احمـد لـرستانی
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  مختصری درباره پروژه ملی کتاب »نام آوران ایران زمین«
کتـاب »نـام آوران ایـران زمیـن«  حاصـل 7 سـال تـالش بـی وقفـه تیمـی 
متخصـص و زبـده و همچنیـن اسـاتید محترم و برجسـته دانشـگاهی )بیش از 50 
نفـر( مـی باشـد کـه در 1700 صفحه، در دو جلد و به دو زبان انگلیسـی و فارسـی  
تهیـه شـده اسـت و در برگیرنـده افتخارات باسـتانی ایـران از 8000 سـال پیش تا 
زمـان معاصـر، و همچنیـن تعـداد بیـش از 1200 چهـره نـام آور ایرانـی در داخل 
و خـارج از کشـور و در رشـته هـا و زمینـه هـای گوناگون از جمله پزشـکی، شـعر 
و ادبیـات، مهندسـی، هنـر، ورزش، دیباچـه تاریخـی، ... می باشـد. تمامی اسـامی 
توسـط کارشناسـان ارگانهـا و وزارتخانـه هـای متعـدد و مرتبط و پس از بررسـی 
هـای علمـی کامـل گـردآوری گردیـده اسـت کـه در این ارتبـاط بیـش از یکصد 
نامـه و سـند رسـمی موجود اسـت. خبـر اتمام پـروژه ملی کتـاب نـام آوران ایران 
زمیـن در خبرگـزاری هـا، سـایت هـا و روزنامـه هـای رسـمی کشـور نیـز بازتاب 
گسـترده ای داشـت کـه از ایـن میـان می توان بـه خبرگـزاری های ایرنا، ایسـنا، 
فـارس، تسـنیم، خبرآنالیـن، ایلنـا، ایکنـا، شبسـتان، آبـا، رسـا، برنـا ،  مهـر  و ... 

اشـاره نمود. 
در حـال حاضـر کتـاب مذکـور در زمـره پـر مصاحبه تریـن کتب ایران به شـمار 
مـی رود و با جسـتجوی نـام این کتاب در گـوگل اطالعات بیشـتر در خبرگزاریها 

در دسـترس می باشد.

  اهداف
کتاب نام آوران ایران زمین با چند هدف تدوین گردید؛

معرفـی بیـش از پیـش ایـران پر افتخـار و ارائـه تصویری متفـاوت از 	 
تاثیـر گـذاری آن بر جهـان، از دوران باسـتان تـا معاصر 

معرفـی بیـش از پیـش نـام آوران ایرانـی و بـه نوعـی تجلیـل از این 	 
بـزرگان در عرصـه هـای گوناگـون علـم، ادب، فرهنـگ، فلسـفه، هنـر، 

موسـیقی، پزشـکی، معمـاری، ورزش و ...  
ارائـه الگوهـای موثـر برای نسـل جوان ایرانـی و ارتقـاء فرهنگ خود 	 

بـاوری در میـان نو رهـروان عرصه هـای گوناگون 
تـالش در جهـت معرفی برون مرزی کشـور ایران و نـام آوران ایرانی 	 

و انعـکاس خدمات قابـل توجه آنان در جوامـع بین المللی

ایرانیان، پیام آور خیر و خدمت و نوآوری  برای جهانیان، 
از هزاران سال پیش تا کنون
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  فصل بندی 
کتـاب » نـام آوران ایـران زمیـن « در دو جلد، به دو زبان فارسـی و انگلیسـی و 

در مجمـوع از ده فصـل و بـه ترتیب ذیل تدویـن گردید: 
جلـد اول شـامل فصلهـای: 1. دیباچـه ای تاریخـی بـا نـام »ایرانیـان، پر 
افتخـار، از باسـتان تـا معاصـر«  2. نامداران تاریـخ کهن و نیز معاصـر ایران زمین 
در عرصـه علـم، ادب، فرهنـگ، فلسـفه و هنـر  3. پزشـکان صاحـب نـام معاصر 
4. پزشـکان پیشکسـوت  5. مهندسـین صاحـب نـام معمـار 6. چهره هـای موفق 

ایرانـی مقیـم در خـارج از ایران
جلد دوم شـامل فصـل های: 1. موسـیقی ). موسـیقی دانان، آهنگسـازان، 
نوازندگان، آواز خوانان و پژوهشـگران موسـیقی ایرانی در سـه بخش درگذشتگان، 

پیشکسـوتان و نسـل نو( 2. کارگردانان 3. بازیگران  و 4. ورزشـکاران 

  مقایسه افتخارات کهن ایران با افتخارات امروزکشور ایران
کتـاب نـام آوران ایـران زمیـن در حقیقت به مثابه آئینه ای اسـت کـه افتخارات 
و افتخـار آفرینـان معاصـر ایـران را در مقایسـه با پیشـینه پـر افتخار کشـور ایران 

از دوران باسـتان تـا معاصـر به تصویر می کشـد.

درگذشته: 
ایرانیان در گذشته نیز منشاء تولید علم، نوآوری و خدمات گسترده بوده اند:

  جراحی جمجمه 5000 سـاله و  اولین چشـم مصنوعی دنیا در شـهر سـوخته 
زابل 

  ایمپلنـت 6500 سـاله ایـران : مهـره هـای مسـی 6500 سـاله در بیـن 
دندانهـای یـک جمجمـه کشـف شـده در سـیلک کاشـان
  اولین تصویر متحرک )انیمیشن( دنیا در 5000 سال پیش 

  خط کش 5000  ساله شهر سوخته با دقت یک میلیمتر 
  خـط 4200 سـاله ایـران: لوح های کشـف شـده چنـد هزار سـاله در جیرفت 

کرمـان مبنـی بر قدمـت تاریخ خـط در ایران 
  بناهـای خشـتی و زیگوراتهـای 4500 سـاله جیرفـت ، 4200 سـاله سـیلک 

کاشـان، 3300 سـاله شـوش دانیال و ...
  اولیـن شـهرهای ایـران بـه عنوان نمـادی از اولین شـهرهای دنیا )شـوش، 

سـیلک کاشـان، جیرفت، شـهر سـوخته زاهدان و ...( 
  معرفی جامعه پیشرفته ایران باستان در علوم پزشکی
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  لوح حمورابی در زمره اولین قوانین مدون بشر
  منشور کوروش اولین منشور آزادی حقوق بشر

  رصد خانه مراغه، اولین رصدخانه جهان
  دانشگاه جندی شاپور اولین دانشگاه و کتابخانه پزشکی جهان

  ابـداع مفاهیـم و واژگانی همچـون : بیمه، مرخصی زایمـان، حقوق ، قرارداد 
رهـن منزل، یکسـان سـازی وزنه ها، چاپـار و چاپارخانه، ...

  برخی دانشمندان و بزرگان تاریخ ایران زمین
 برزویــه طبیــب )بزرگمهــر( : پزشــک نامــدار و پیشــوای پزشــکان ایــران در 

عصــر خســرو انوشــیروان ساســانی 
 ابوموسی جابربن حیان: ملقب به پدر علم شیمی 

 ســیبویه: از دانشــمندان ایرانــی و متخصــص در صــرف و نحــو زبــان عربــی 
و از فالســفه بنــام

 خوارزمــی: از دانشــمندان بــزرگ ریاضــی، جغرافــی و نجــوم – پایــه گــذار 
مفاهیــم الگوریتــم و جبــر و مقابلــه در جهــان

 محمــد بــن زکریــای رازی: پزشــک، جــراح، فیلســوف و شــیمی دان بــزرگ 
ــرای  ــه و ســرخک ب ــن آبل ــکل، تشــخیص تفکیکــی بی ــی / کاشــف ال ایران

اولیــن بــار در جهــان
 فارابی: ملقب به معلم ثانی و از فالسفه بزرگ ایرانی 

ــتاد  ــرون و اس ــه اعصــار و ق ــه دانشــمند هم ــب ب ــی :ملق  ابوریحــان بیرون
ــد  جاوی

 ابوعلــی ســینا: ملقــب بــه شــیخ الرئیــس: پزشــک، فیلســوف، ریاضیــدان، 
منجــم و دانشــمند بــزرگ ایرانــی 

 حکیــم عمــر خیــام: شــاعر، منجــم، فیلســوف، ریاضــی دان -  نــام وی در 
ردیــف چهــار شــاعر بــزرگ جهــان یعنــی هومــر، شکســپیر، دانتــه و گوتــه 

جــای گرفتــه اســت 
ــوان  ــه عن ــه مراغــه ب ــه گــذار رصــد خان ــن طوســی: پای  خواجــه نصیرالدی

ــه جهــان اولیــن رصــد خان
 رودکی : ملقب به پدر شعر فارسی

 فردوســی: بزرگتریــن شــاعر حماســه ســرای ایــران / شــاهنامه اثــر بــزرگ 
و جاویــدان اوســت

عطــار نیشــابوری،  موالنــا ، ســعدی، حافــظ، قطــب الدیــن شــیرازی، عبیــد 
زاکانــی، جامــی، محتشــم کاشــانی، وحشــی بافقــی، کلیــم کاشــانی، صائــب 

تبریــزی، هاتــف اصفهانــی، مالصدرا،شــیخ بهایــی،...

ایرانیان همواره و از هزاران سال پیش 
منشاء خیـر و بـرکت برای جهــانیان بـوده اند
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دوره معاصر:
امـروز و در عصـر حاضر مالحظه میفرمایید که تاثیر گـذاری ایرانیان  در بزرگترین 
مراکـز علمـی و همچنیـن شـرکتهای دنیا کامـال محرز می باشـد. به عنـوان مثال 
در بخـش ایرانیـان نـام آور که در خارج از کشـور مشـغول ارائه خدمـت به جهانیان 

هسـتند، مـی توان به اسـامی زیر اشـاره نمود:

 دکترفیــروز نــادری: مدیــر کل اکتشــافات منظومــه شمســی در ناســا و دارنــده 
باالتریــن نشــان ســازمان فضایــی ناســا

 دکتر صمد حیاتی: عضو هیات مدیره سازمان فضایی ناسا
 دکتــر نیمــا ارکانــی حامــد: اســتاد دانشــگاه پرینســتون؛ ایــن کرســی قبــال در 

انحصــار آلبــرت انیشــتین بــوده اســت.
ــردی  ــم مقــام مدیــر عامــل در بخــش برنامــه هــای کارب  ســینا تمــدن: قائ

شــرکت اپــل
 دکتر بیژن داوری: معاون ارشد شرکت آی بی ام

ــی  ــروش و عملکــرد جهان ــب رئیــس ارشــد بخــش ف ــد کردســتانی: نای  امی
شــرکت گــوگل 

 فرزاد ناظم: مدیر سابق فنی شرکت یاهو
 پیــر امیدیــار: رئیــس و موســس ســایت ای بــی؛ اولیــن و معروفتریــن وبــگاه 

مخصــوص حــراج و خریــد فــروش اینترنتــی
 دکتر رضا عباسچیان: رئیس سازمان بین المللی مهندسی مواد امریکا 
 امیر مجید مهر: معاون بخش رسانه های دیجیتال شرکت ماکروسافت

 دکتر محمد تقی وزیری: رئیس سازمان تحلیلگران بورس کالیفرنیا، نیویورک و 
پاریس – رئیس مرکز مدیریت کالیفرنیا

 پروفسور مجید سمیعی: رئیس فدراسیون جهانی انجمن جراحان مغز و اعصاب 
در هانوفر آلمان

 پروفسور توفیق موسیوند: مخترع کوچکترین قلب مصنوعی جهان
 دکتر مجتبی ناصری: اولین پزشک پیوند دست در اروپا

 دکتر علی اصغر خدادوست: در زمره بهترین جراحان قرنیه چشم در جهان
 دکتر رحیم رحمان زاده: ملقب به پدر علم ارتوپدی در آلمان

 دکتر کریم نیر نیا: رئیس مرکز تحقیقات بیولوژی سلولهای بنیادی دانشگاه 
نیوکاسل انگلستان 

 دکتر منصور سرافرازی: کاشف ژن گلوکما)آب سیاه چشم(، و ...




