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 زن موفق ایرانی در دنیا را بشناسید 12

 

  ثابتی پردیس .1

 اهل آمریکایی-ایرانی برجسته شناس زیست اکنون( تهران در ۴۵۳۱ زاده) ثابتی پردیس

 تیثاب. است هاروارد دانشگاه استاد و آمریکا متحده ایاالت در ماساچوست ساکن و فلوریدا

 (Summa Cum Laude :التین به) کامل مدارج و ۴۱۱ معدل با که است تاریخ در زنی سومین

 از یکی بعنوان وی. است شده التحصیل فارغ آمریکا هاروارد دانشگاه پزشکی مدرسه از

 یتسگ ملیندا و بیل بنیاد از ماالریا، ژنوم بررسی زمینه در آمریکا محققان ترین سرشناس

 است کرده دریافت تحقیقاتی بودجه دالر میلیون ۲ بر بالغ

  

 سوی از جهان نابغه چهره ۴۱۱ از یکی عنوان به نیز اخیرا ثابتی پردیس ناز پارس گزارش به

 سال در نیز سیانان خبری شبکه.است شده معرفی Creators Synectics المللی بین گروه

 معرفی «ساخت خواهند متحول را ما دنیای که نوابغی ۸ از یکی» عنوان به را ثابتی ،۲۱۱۲

 لمیع معتبر نشریات از وسیعی طیف در انسانی تکامل خصوص در وی تحقیقات. است کرده

 ۲۱ بر الغب تاکنون که ثابتی دکتر. است شده منتشر ساینس و نیچر نظیر جهان تحقیقاتی و

 ناظرین هیئت عضو همچنین وی. است درآورده تالیف رشته به را تحقیقاتی و علمی اثر

 .بود اقتصاد جهانی مجمع ۲۱۱۸ سال گردهمایی در متخصص
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 :  انصاری انوشه .2

 تنیاف راه درپی و فضانوردی و فضا عاشق همیشه انوشه.  است درایران مشهد شهر متولد او

. کرد مهاجرت آمریکا به اشخانواده همراه به( ۴۸۸۱) ۴۵۳۵سال در وی.  است فضابوده به

 هک است نفری چهارمین و گردکیهان زن اولین و دنیاست االصل فضانوردایرانی اولین وی

 مومند ازعبداالحد پس همچنین او. استکرده پرداخت را ودخ فضایی سفر ٔ  هزینه

 از خود درمورد دهدمی ترجیح انصاری. است زبان فارسی فضانورد دومین فضانوردافغان

 .کند استفاده «فضایی گردشگر» ٔ  واژه جای به «همراه فضانورد» عنوان

  

 

 :  مصلحی رکسانا .3

 اب رابطه در وی های پژوهش و تحقیقات اکثر که است ژنتیک متخصص یک مصلحی رکسانا

 کرد رشد کانادا در و شد متولد ایران در او.  است بوده معطوف آن درمان های راه و سرطان

 صیالتتح کلمبیا دانشگاه در وی. است نیویورک دانشگاه ژنتیک بخش استادیار اکنون هم و

 کرده یافت در آموزی علم خوب ی شیوه و تدریس زمینه در را جوایزی و کرد سپری را خود

 .است
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 : میرزاخانی مریم .4

 برتر مغز ۴۱ از یکی عنوان به ،«پرینستون»دانشگاه جوان استادیار میرزاخانی، مریم دکتر 

 ۲۵ های سال در میرزاخانی مریم. دادند شکن سد لقب او به و شد معرفی شمالی آمریکای

 مدال کسب به موفق تهران فرزانگان یمدرسه از( دبیرستان چهارم و سوم سال)  ۲۱ و

 هنگ ریاضی جهانی المپیاد در ۴۸۸۱ سال در آن از بعد و شد کشوری ریاضی المپیاد طالی

 المپیاد در ۴۸۸۳ یعنی بعد سال.گرفت جهانی طالی مدال امتیاز ۱۲ از امتیاز ۱۴ با کنگ

 از میرزاخانی.آورد دست به را جهانی طالی ۴ ی رتبه ،۱۲ از امتیاز ۱۲ با کانادا ریاضی جهانی

 ریفش صنعتی دانشگاه ریاضی نخبگان حامل اتوبوس سقوط بارغم سانحه بازماندگان جمله

 .است ۲۳ سال اسفندماه در دره به

  

 

 : نفیسی آذر دکتر .5

 ریکاآم در اکنون هم که است هاپکینز جانز دانشگاه در ایرانی دانشگاهی استاد و نویسنده 

 توجه که.است تهران در لولیتاخوانی پرفروش کتاب وی اثر ترین معروف. کندمی زندگی

 او دوم کتاب ناز پارس گزارش به.استشده ترجمه زبان ۵۲ به و کرد جلب خود به را زیادی

 زندگی که رمانی. است ترنزدیک زندگینامه یک به ام،کرده سکوت اشدرباره آنچه نام با

 یو.کندمی روایت را مادرش و پدر دادندست از زمان تا نویسنده کودکی از نفیسی خاندان

 سهموس در میهمان سخنران و هاپکینز جانز دانشگاه انگلیسی ادبیات استاد حاضر حال در

 در واقع( سایس) المللیبین ٔ  پیشرفته مطالعات ٔ  دانشکده در دانشگاه آن خارجی سیاست

 .آمریکاست واشینگتن
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 از) نفیسی نزهت و تهران، سابق شهردار نفیسی احمد دختر او 

 رده،ک ازدواج نادری بیژن با نفیسی آذر(. یافت راه ملی شورای مجلس به که زنانی نخستین

 ستاشده مطرح ایشان کتاب در آنچه برخالف. باشدمی دارا و نگار هاینام به فرزند دو صاحب

 با انایش نسبت مورد در. استنبوده نفیسی سعید استاد برادرزاده وجه هیچ به نفیسی آذر

 بانو ینا پدری بزرگ پدر است کافی نکته این ذکر ایران معاصر ادبیات استاد نفیسی سعید

 .استبوده نفیسی سعید پدربزرگ تنی نا عموی پسر

  

 

 

 :  امانپور کریستین .6

 او بریتانیایی همسر و ایرانی هواپیمایی مدیر پورامان محمد فرزند امانپور کریستین

 پایان تا آن از پس و ایران در سالگی یازده سن تا را خود تحصیالت کریستین. است پاتریشیا

 حصیلت و رفت آمریکا در رودآیلند دانشگاه به سپس. داد انجام بریتانیا در دبیرستان دوره

 مجری امانپور کریستیان. رساند پایان به ۴۸۸۵ سال در در نگاریروزنامه رشته در را خود

 اخبار بخش ارشد گزارشگر ترپیش او. است سیبیای شبکه در «هفته این» برنامه

 .است اآمریک متحده ایاالت نامدار خبرنگاران از یکی او. بود انانسی خبری شبکه المللیبین

  

 ورپامان هایگزارش. رودمی شمار به جهان متبحر جنگی خبرنگاران از ناز،او پارس گزارش به

 جایزه دو پیبادی، فاستر جورج جایزه دو امی جایزه ۴۸۸۱ سال در که شد باعث بالکان از

 بسیاری هایمصاحبه همچنین او.  کند دریافت گزارشگری در شجاعت جایزه و پولک جورج

 جنگ از قبل) ۲۱۱۵ شیراک ژاک با مصاحبه به توانمی جمله آن از که استداده انجام

 ۲۱۱۱ عرفات یاسر ،۲۱۱۴ مشرف پرویز ،۴۸۸۸ عبداهلل ملک ،۲۱۱۵ عباس محمود ،(عراق

 .است مسلط فارسی و فرانسوی انگلیسی، های زبان به او.کرد اشاره ۴۸۸۲ خاتمی محمد و

  

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 5 

 

 :  جویا زهره .7

 در. است شده زاده ایرانی مادری و( هرات اهل)  افغان پدری از او. آمد دنیا به مشهد در

 یزن اروپایی موسیقی پای رد بلکه ، فرهنگ دو این تاثیر تنها نه ، جویا خانم آوازخوانی هنر

 آموختن وبرای رسانده پایان به ایران در را مدرسه جویا زهره. باشدمی برجسته بسیار

 در بعداً و آمستردام در رشته دراین را اش عالی وتحصیالت رفت اروپا به موسیقی

 فوق «اپرا» رشته در و استرسانده پایان به – اتریش – وین زیبای هنرهای دانشسرای

 .استگرفته لیسانس

  

 هنرنمایی افغانی و ایرانی موسیقی هایدرعرصه تنها نه هایش،کنسرت اجرای با جویا

 برخوردار خاصی محبوبیت از نیز غربی درکشورهای اپراها دراجرای بلکه است،کرده

 تامین برای که نهادهایی و خیریه موسسات به هنرش با پیوسته جویا، زهره. استگشته

 هایگروه با هنریش، هایفعالیت با وی. استنموده مددکاری ورزندمی تالش زنان حقوق

 ند،دار فعالیت افغانستان در زن حقوق برای که کشور از خارج هایسازمان ویژه به نیکوکاری

 .دارد همکاری و کمک

  

 

 

 :  افشار لیلی .8

 وقف و لیسانس درجه با وی.  کرد آغاز را گیتار فراگیری سالگی ده از تهران، در ۴۵۵۸ تولدم

 وسیقیم کنسرواتوآر“ و ”بوستون کنسرواتوآر“ از گیتار نوازندگی رشته در موسیقی لیسانس

 در ادکتر درجه اخذ به موفق که بوده جهان در زنی نخستین و شد التحصیلفارغ ”نیوانگلند

 تیوالفس“ و ”بنف تجسمی هنرهای مرکز“ در نیز مدتی افشار خانم.است شده گیتار نوازندگی

 نیز یتالیاا ”ینا درسی کیجانا موسیقی آکادمی“ افتخاری دیپلم و کرده تحصیل ”اسپن موسیقی

 است شده اعطاء وی به
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 نیوانگلند، بوستون، موسیقی کنسرواتوار از گیتار نوازندگی در نیز دیگری مدارک او

 تحصیل (Bnaff) بناف زیبای هنرهای آموزش مرکز در وی. دارد فلوریدا ایالتی دانشگاه

 ایتالیا سینای شهر در واقع کیجیانا موسیقی آکادمی از افتخاری مدارک دارای. استکرده

 بدست ۴۸۸۸ سال در ”ممفیس دانشگاه“ برای را خود پروفسوری کرسی افشار لیلی. است

 در گیتار نوازندگی دکترای و لیسانس فوق و لیسانس برنامه است سال هجده و آورد

 سال در دانشگاه برجسته استاد جایزه نیز آنجا در که کند،می اداره را ممفیس دانشگاه

 .است گرفته تعلق وی به ۲۱۱۱

  

  

 

 : بل کاترین .9

 کاترین. است آمریکا (JAG) تلویزیونی هایسریال تبار-ایرانی آمریکایی-انگلیسی بازیگر 

. شده زاده ایرانی مادری و اسکاتلندی پدری از او. آمد بدنیا لندن در ۴۸۳۸ اوت ۴۱ در

 به مینا مادرش همراه به سالگی ۵ در سپس کاترین. شدند جدا همدیگر از بعداً والدینش

 قصد و گردید، ظاهر زیادی تلویزیونی های تبلیغ در کودکی زمان در او. رفت آنجلس لس

 به او. آورد در وقت تمام مدل حرفه از سر بشود بیومدیکال مهندس یا پزشک که داشت

 .دارد تسلط فارسی و انگلیسی هایزبان
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 :دارابی ثریا .11

 

 درآمد دالر میلیون ۴۱ با ZADY گذاران پایه از یکی

 مورد در خوراک نوع همه“ تجاری برند نویس ،محتوا Zady بنیانگذاران از یکی دارابی ثریا

 از کدام هر داستان راوی ثریا که دارد انتهایی بی فروش و تولید Zady. دارد فعالیت ”مد

 های رسانه و دیجیتال مشارکت مدیر عنوان به را خود ی حرفه ثریا. است محصوالت این

 لدیجیتا دنیای نبض روی بر را انگشتش او که جایی کرد؛ آغاز تایمز نیویورک در اجتماعی

 مسئول بود قرار او تایمز روزنامه در که حالی در. داد تغییر را آن انداز چشم و گذاشت

 ایه آپ استارت یا توییتر، یوتیوب، بوک، فیس مانند اجتماعی های شبکه در جهانی اخبار

 زهجای مختلف هایکمپین مورد در موفق رسانی اطالع و آگاهی بخاطر اما باشد؛ کوچک، و بزرگ

 دریافت تاون جورج دانشگاه از هنر رشته در را خود کارشناسی مدرک ثریا. است گرفته

 .کند می زندگی نیویورک بروکلین، در حاضر حال در و کرده

 

 

 : هاشمی سحر .11

 

 دالری میلیون ۵۳ ثروت با  جمهوری کافه بنیانگذار

 نجیرهز بنیانگذاران از یکی عنوان به او. است موفق کارآفرینی و بریتانیا مقیم هاشمی، سحر

 به همچنین سحر. دشو می شناخته Skinny Candy سازی شیرینی و جمهوری ،قهوه قهوه

 سال در بریتانیای قهرمان عنوان به و Order of the British Empire (OBE) امپراتور عنوان

 نتخابا داشته، خیریه موسسه به کمک و انگلستان اقتصاد برای که خدماتی دلیل به  ۲۱۴۲

 از شعبه ۴۸ شدن بسته از پس Coffee Republic شرکت ژوئیه، ماه پایان در. است شده

 .شد خریداری Arab Investment Ltd   شرکت توسط مراکزش،

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 8 

 

 

  رفعتی شهرزاد .12

 BroadbandTV عامل مدیر و مؤسس

 به آمد، ونکوور به تهران از وقتی تکنولوژی پوش شیک و خودساخته ساله، ۵۱ رهبر این

 معلو به سرعت به او. بود انگلیسی زبان به کم تسط و محدود مهارت با نوجوان یک عنوان

 الس از را خود شرکت میگوید شهرزاد. شد اطالعات فنآوری صنعت عاشق و مسلط کامپیوتر

 با یاکلمب بریتیش دانشگاه از التحصیلی فارغ از پس درست است؛ کرده گذاری پایه ۲۱۱۳

 حال در BroadbandTV. شد ایش حرفه کار نخستین جذب که بود کامپیوتر علوم لیسانس

 داستانهای از کامل الگویی عنوان به رفعتی شهرزاد و است کارمند ۲۱ از شده تشکیل حاضر

 .شناخت میتوان شدند پوش شیک و ثروتمند بعدها که پوشانی ژنده بخش الهام


