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| زمان موردنیاز برای مطالعه این کتاب |



از اینکه با انتشار این کتاب به ترویج دانش فضایی

کمک می کنید، از شما سپاسگزارم!

+30
ساعت

زمانی که ما برای نوشتن، ویرایش، صفحه آرایی،

آماده سازی و انتشار رایگان این کتاب صرف کردم.

شما می توانید یک نسخه از کتاب را برای خود چاپ کنید.

شما نمی توانید این کتاب را بفروشید.

شما نمی توانید محتوای این کتاب را تغییر دهید.



مقدمه
فضانوردییکیازهیجانانگیزترین،سختترینوعجیبترین

شغلهایجهاناست.ازعجایباینشغلهمانبسکه
تاکنونتنهاحدود550نفرازجمعیت7میلیاردنفری
جهانشانسسفربهفضاراداشتهاند!هرچندسال
یکبار،برخیسازمانهایفضاییجهانازجمله

روسیه،آمریکاواروپابرایجذبفضانوردفراخوان
میدهند.دربرخیازاینفراخوانهاگاهتا18هزارنفر
متقاضیبرایشرکتدردورههایآموزشفضانوردی

داوطلبشدهاند.ولیجالباستبدانیدازاینتعداد،
درنهایتتنهاکمتراز10نفرازآزمونهایسختگیرانه
سربلندبیرونمیآیندوبهجرگهفضانوردانمیپیوندند.
درکتاب»چگونهفضانوردشویم؟«،توضیحدادهامکه

اصواًلشرایطاولیهبرایپذیرشافرادبرایورودبهدورههای
فضانوردیچیستوآیاداوطلبانایرانیاینشانسرادارندکه
درصورتصالحیتبهایندورههابپیوندند؟محتوایاینکتاب
براساسآخریناطالعیههاوفراخوانهایسازمانهایفضایی
آمریکا،اروپاوروسیهبرایجذبفضانوردتدوینشدهاست.

محمدرضارضائی/مهر98
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فضانورد کیست؟
براساستعریففدراسیونبینالمللیهوانوردی،اگر

بتوانیدبهفراسویارتفاع100کیلومتریازسطحدریاهای
آزادبروید،میتوانشمارافضانوردخطابکرد.این
ارتفاعمرزبینفضاوزمینبودهوبه»خطکارِمن«
مشهوراست.زیرااینمرزبندیرابراینخستینبار

دانشمندیبهنامتئودورکارمنمحاسبهوپیشنهادکرد.

تئودورفونکارمنفیزیکدانو
مهندسهوانوردیویکیازپیشگامان
آیرودینامیکمدرناست.
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برای ورود به دوره های آموزش 
فضانوردی چه مراحلی در پیش است؟ 

برایپذیرشدردورههایآموزشفضانوردیالزماستپنجمرحلهزیرراباموفقیت
پشتسربگذارید.مردودیدرهرمرحلهباعثمیشودبهمرحلهبعدیراهپیدانکنید.

1 بررسیشرایطاولیهشمابراساسمعیارهایاساسی؛.
انجامآزمونهایروانشناسیبرایمنتخبانمرحلهقبلی؛.2
دوردومآزمونهاومصاحبههایروانشناسی؛.3
آزمایشهایپزشکیوسالمت؛.4
مصاحبهشغلی؛.5

پسازگذراندنمراحلباالشما
تنهاجوازحضوردردورههای
آموزشیفضانوردیرابهدست

میآوریدوبرایدریافتگواهینامه
فضانوردیدستکم2سالباید
آموزشطیکنیدودرآزمون
پایانیدورهنمراتباالبگیرید!
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برای فضانوردی 
باید چند ساله باشم؟

اگرسنشمابین27تا37سالاست،میتوانیدبرای
فضانوردیدرخواستدهید.البتهدرتاریخفضانوردی،
ماگرمانتیتوفروسیراداشتیمکهدرسن24
سالگیبهعنواندومینوجوانترینفضانورد

جهانبهفضاسفرکردیاجانِگلنآمریکایی
کهدر70سالگیبهعنوانپیرترین

فضانوردجهانباشاتلرهسپارفضا
شد.ولیاگراوضاعمالیشما

خوباستیاقراراستدرآینده
ثروتمندشدهوبهعنوانگردشگر
وفضانوردغیرحرفهایبهفضا
بروید،موضوعسنوسالرا

فراموشکنید؛چوناصالمهم
نیستوپولاینمسئلهرا
بهراحتیحلمیکند!پس
بهسراغمطالعهادامهکتاب

بروید...
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برای فضانوردی باید چه سوابق 

کاری و تحصیلی داشته باشم؟
شمابایددریکیازرشتههایعلومپایهمانندفیزیک،

ریاضیات،زیستشناسیوشیمیحداقلمدرک
تحصیلیلیسانس)یامعادلآن(داشتهباشید؛آنهم
ازدانشگاههایمعتبرجهانی.ازطرفیالزماستسوابق
حداقل3سالتجربهکارمرتبطهمدرزمینهتحصیلی
خودارائهکنید.یابهجایآنتجربه،حداقلهزار
ساعتپروازباهواپیماهایجت)ترجیحًاجنگنده(

درکارنامهتانوجودداشتهباشد.البتهسابقه
خلبانیاجبارینیست؛منتهامیتواند
ویژگیممتازیبرایشمامحسوب
شود.برایسازمانهایفضایی
مهماستکهدرزمینهکاری

خود)هرچههست(
عالیباشید!

@rezaei_mohammadreza

8



آیا باید بتوانم به انگلیسی صحبت کنم؟
شمابایدبتوانیدبهخوبیومثلزبانمادریبهانگلیسیصحبتکنید،بخوانید،
بنویسیدودرککنید.چونهمهآموزشهابهاینزبانارائهمیشودوانگلیسی

زبانمعیاردرایستگاهفضاییبینالمللیوپروازهایفضاییاست.
عالوهبرآندانستنزبانروسیهممیتواندیککارتامتیازبرایشمامحسوب
شود.چونبخشیازآموزشهایشمادرکشورروسیهوبهزبانروسیاست.ولی
درابتدااجبارینیست.چونطیدورهبهشمازبانروسیراآموزشمیدهند.
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از نظر روانشناسی و پزشکی باید 

چه شرایطی داشته باشم؟
سازمانهایفضاییبرایبرگزاریدورههایآموزشفضانوردیمیلیونهادالرهزینه
میکنند.پسبیجهتنیستبرایورودافرادبهایندورههاحسابیوسواسبه

خرجمیدهندوسختگیرهستند.مواردصفحهبعدبخشیازشرایطاولیهروانشناسی
وپزشکیبرایپذیرششمادرایندورههاستواگرحداقلیکیازاینشرایطرا
نداشتهباشید،پرکردنفرمثبتنامتنهاسیاهکردنکاغذاستوبس!البتهبرای

فرمهایآنالیننمیدانمچهضربالمثلیرابایدبهکارببرم...
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مهم ترین معیارهای جسمی و 
روانی برای فضانوردی چیستند؟

*شمابایدبتوانیدازپسآزمونهایپزشکیکالس2استاندارد
JAR-FCL3برآیید.اینیکیازاستانداردهایمعتبردرحوزه

هوانوردیجهاناست.
*شمانبایدبههیچبیماریمزمنوواگیرداریمبتالباشید.
اعتیادبهموادمخدر،دخانیاتومشروباتالکلیسدراه

فضانوردیشماست.
*تماماستخوانهاومفصلهایشمابایدسالموتوانحرکتی

خوبیداشتهباشند.
*دیدهردوچشمشماباید20/20باشد.درغیراینصورتباید
بتوانیددیدخودرابهکمکجراحییالنزهایتماسیاصالحکنید.

البتهدراینموردهیچچیزقطعینیست.
*اگربهبیماریهایااختالالتروانیمبتالهستید،دربین

فضانوردانجاییندارید!
*تواناییهایذهنی،شناختیواجتماعیشمابایددرحد
باالییباشدتابتوانیددرشرایطخاص،عملکردحرفهای

داشتهباشید.
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برای فضانوردی باید هیکل ورزشکاری داشت؟
سالمبودنوآمادگیجسمانیمناسبشمابرایسازمانهایفضاییبسیاراهمیت
دارد.آنهابهدنبالورزشکارانحرفهایوافرادیبابدنهایبسیارورزیدهنیستند؛
حتیممکناستداشتنهیکلیمانندبدنسازانکهعضالتیبسیاردرشتوقوی
دارندبرایزندگیدرشرایطبیوزنیمضروخطرناکباشد.اینسازمانهاورزش
خاصیرابهشماتوصیهنمیکنندوصرفامیگویندبایدفعالیتهایبدنیداشته

باشیدکهبهحفظسالمتیشماکمککند.امااجازهدهیدیکتقلبکوچکبهشما
بدهم)!(ورزششنارابهخوبییادبگیریدوبرنامهمنظمیبرایرفتنبهاستخرتنظیم
کنید.چونبرایحفظسالمتیشمابسیارمفیداستوهماینکهبخشمهمیاز

آموزشهایفضانوردیدراستخرهایبزرگانجاممیشود.
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چگونه از نظر پزشکی گزینش می شوم؟
شمادرمرحلهگزینشپزشکی،بایددرآزمایشهایمتعددی
شرکتکنید.مثاًلرویدوچرخهثابتبنشینیدورکاببزنیدیا
رویتردمیلپیادهرویکنیدوبدوید.درحیناینفعالیتها
حسگرهایمختلفیبهبدنشماوصلاستوکارشناسان

عملکردارگانهایمختلفواندامتانرابادقتبررسیمیکنند.
مجموعهکاملیهمازآزمایشهایادرار،خونوغیرهوجود

داردکهازشمامیگیرندوالبتهدرتماممراحلباید
پرسشنامههایپزشکیرانیزصادقانهپاسخدهید.

@rezaei_mohammadreza

13



آیا پذیرش خانم ها شرایط خاصی دارد؟
خیر؛جنسیتهیچتأثیریرویپذیرششمابرایشرکتدردورههایآموزش

فضانوردیندارد.تمامآزمایشهاوآزمونهابرایخانمهاوآقایانیکسانهستندو
تنهاماهیتبرخیازآنهابهدلیلتفاوتهایفیزیولوژیکیمتفاوتاست.ازاینرو

الزمنیستبهعنوانیکخانمبرخیهنجارهایمردانهرارعایتکنیدوبالعکس.این
راهمبگویمکهنتایجپژوهشهایروانشناختیاخیرنشاندادهدرسفرهایفضایی
طوالنیمدتترکیببرابرخانمهاوآقایاندرتیمهایفضانورداننتایجمطلوبی

بهدنبالداشتهاست.
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آیا باید چشمان تیزبینی داشته باشم؟
درصدقابلتوجهیازداوطلبانیکهدرآزمونهایپزشکیردصالحیتشدهاند،به
خاطرنقصدربیناییودیدچشمانآنهابودهاست.تجربهثابتکردهدراین
موضوع،هرکسشرایطخاصخودرادارد؛بههمیندلیلنمیتوانیمبراینقش
سالمتچشمهادرپذیرشیاعدمپذیرششمابرایشرکتدردورههایآموزش

فضانوردیپاسخروشنوواضحیبدهیم.
کارشناساندرآزمایشهایپزشکی،ویژگیهایمتعددیازچشمهاازقبیلقدرت

دید،تشخیصرنگها،بیناییسهبعدیوغیرهرابررسیمیکنند.درحالت
عادیگفتهمیشوددیدهردوچشمباید20/20باشد.دربرخی
ممکناستباجراحییااستفادهازلنزهایتماسی
مسئلهدیدحلشودیاایناحتمالوجوددارد

کهحتیدرصورتحلشدناین
موضوعدرزمین،باقرارگرفتن
دروضعیتبیوزنیچشمان

شمادچارمشکلشود.
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اگر دندان پرکرده داشته باشم

در آزمون ها رد می شوم؟
باقرارگرفتندرشرایطبیوزنیبدنشمابهشکلمحسوسیکلسیمازدستمیدهد.

اینموضوعرویدندانهاواستخوانبندیتأثیرمنفیمیگذارد.بههمیندلیلسالمت
دندانهاولثههایکیازمعیارهایمهمدرآزمونهایپزشکیداوطلبانفضانوردی

است.شرایطباداشتندندانپرکردهسختترهممیشود.زیرامادهایکهبرایپرکردن
دندانهاازآنهااستفادهمیشود،درشتابهایباالهنگامپرتابوبازگشتبهزمین

)کهفشارزیادیرویبدناست(تغییرحجممیدهندو
ممکناستباعثخردشدندندانشوند!

ازطرفیواکنشاینمواردهنگامقرارگرفتندر
شرایطبیوزنیبهخوبیروشننیست.پساگر
دندانپرکردهدارید،بیخیالآنشویدودرمان

ایمپلنتراجایگزینکنید.البتهمیدانمهزینههای
ایننوعدرمانبسیارباالست؛ولیدرحالحاضر

ایمپلنتها،شبیهترینحالتبهدندانهای
طبیعیرادارندوپایهایکهدرونلثه
کاشتهمیشود،ازتحلیلاستخوانهای

فکجلوگیریمیکند.
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ویژگی های روانی داوطلبان 

در گزینش چقدر مهم هستند؟
اگــربگویــمفضانــوردیازذهــنشــماشــروعمیشــود،بــهقــولمعــروفســخنیبــه
گــزافنگفتــهام!مــواردیکــهدرادامــهمیگویــممهمتریــنویژگیهایــیاســتکــه
ــهفضــا ــفرب ــانس ــهداوطلب ــیدرهم بهصــورتعموم
ــورت،در ــد.درغیراینص ــتهباش ــودداش ــدوج بای
جرگــهفضانــوردانجایــیبرایشــماوجودنــدارد.
توانایــیاســتداللخوب،تواناییکاردراســترس،
حافظــهقــویوتمرکــزباال،تعــادلروانــی،ثبات
عاطفــی،انگیــزهبــاال،انعطافپذیــری،همدلــی
بــاهمــکارانوســطحپاییــنپرخاشــگریتنهــا
گوشــههاییازایــنشــرایطعمومــیاســت.
علیرغــم داوطلبــان از بســیاری
ــوب ــمانیخ ــرایطجس ــتنش داش
ــای ــوردیدرآزمونه ــرایفضان ب
روانشناســیمــردودشــدهاند
ــهآرزویخــود وازرســیدنب

بازماندهانــد.
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پس از پذیرش چه می شود؟
اگرفرضکنیمتماممراحلگزینشراباموفقیتگذراندهوبرایحضوردردورههای

آموزشفضانوردیانتخابشدید،آنگاهمسیر2سالهایدرپیشرویشماست.دراین
مدتدومرحلهاصلیآموزشفضانوردیراطیمیکنید.

مرحلهاولبهآموزشمباحثپایهایهمچونمهندسیفضایی،الکترونیک،ریاضی،
فیزیک،کارباسامانههایفضاپیماها،تمرینبالباسفضانوردیدرزیرآب،شناخت

فیزیولوژیبدنفضانوردان،یادگیریزبانروسیوغیرهاختصاصدارد.
درمرحلهدوممباحثآموزشیعمیقترشدهوشمابهطورعملیاتیوبهکمک

شبیهسازهایپیشرفتهکارباابزارهایایستگاهفضاییبینالمللی،لباسفضانوردانو
راهپیماییفضایی،محمولههاوغیرهرافرامیگیرید.

اگرایندومرحلهراباموفقیتبگذارید،شمابهدریافتگواهینامه
فضانوردینائلخواهیدشدوبهجرگهمعدودانسانهایی
میپیوندیدکهبرایسفربهفضاانتخابشدهاند.اماپس
ازطیدورههایآموزشی،واردفهرستانتظارشدهتابرای
انجاممأموریتیفضاییانتخابشوید.متناسببانوع

مأموریت،الزماستآموزشهایخاصیرابگذرانید.مثاًل
شایدمأموریتشماتعمیریکماهوارهدرمدارزمینباشد
یاانجاممجموعهایازآزمایشهادرمدارزمین.ازاینرو
مدتآموزشهایاختصاصیبرایهرمأموریتممکن

استازچندهفتهتاچندماهطولبکشد.

@rezaei_mohammadreza

18



آیا سفر به فضا برای ایرانی ها

امکان پذیر است؟
خانــمانوشــهانصاری،یکــیازبانــوانکارآفرین
درآمریــکا،تنهــافضانــوردایرانیتبــاریاســت
ــون ــت20میلی ــاپرداخ ــال1385ب ــهدرس ک
دالربــهســازمانفضایــیروســیهبــهعنــوان
گردشــگرفضایی،ســفری10روزهبهایســتگاه

فضایــیبینالمللــیداشــت.
درحــالحاضر،شــانسفضانوردشــدن
بــرایشــمابــهعنــوانیــکشــهروند
ــت. ــراس ــهصف ــکب ــینزدی ایران
آینــدهنمیتوانیــم ولــیدربــاره
اینگونــهبــاقاطعیــتصحبــت
کنیــم.اگرچــهتحــتســناریوهایی
کــهدرصفحــاتبعــدیمیگویــم،
ممکــناســتدرآینــدهنهچنــدان
دورایــنامــکانفوقالعــادهبــرای

ــود. ــمش ــافراه ایرانیه
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آیا ایران می تواند فضانورد اعزام کند؟
سالهاستباافتوخیزهایفراوانبرنامهایبرای

طراحیوساختفضاپیمایسرنشینداردرایراندنبال
میشود.البتهدرزماننوشتناینکتاب،اینبرنامه
تعطیلشدهاست.ولیدرتاریخنامعلومیطی
دهههایآیندهایناحتمالوجودداردتاماهم
مانندکشورهایینظیرروسیه،آمریکاوچیناز
خاککشورمانفضانوردبهفضااعزامکنیم.

ولیتجربهثابتکردهاستنخستین
فضانوردانهرکشوربهاحتمال99درصداز
میانخلبانانزبدهنیرویهواییانتخاب
خواهندشد.بههمیندلیلاگردرایران

راهخلبانیجنگندهراپیشبگیرید،
شانسبیشتریبرایتبدیلشدنبه

فضانوردایرانیخواهیدداشت.

ماکتیازطرحفضاپیمایسرنشیندارایران؛
اینبرنامهدرسالهایگذشتهبهدلیل
تغییراولویتهایفضاییایرانومشکالت
بودجهلغوشدهاست.

@rezaei_mohammadreza
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آیا ایران 

می تواند با کشورهای 

دیگر همکاری کند؟
برخیکشورهامانندمالزی،افغانستان،مغولستان،

سوریه،کرهجنوبی،اماراتمتحدهعربی،عربستانوغیره
بهواسطهقراردادهاییباسازمانهایفضاییروسیهوآمریکاوبهکمک

فضاپیماهایسرنشیندارآنها،توانستهاندیکیازشهروندانخودرابهفضا
اعزامکنند.مقاماتایراننیزدرزمانپهلویوپسازانقالبودرزمانریاست

جمهوریآیتاهللرفسنجانیمذاکراتیراباروسیهبرایاعزامفضانوردایرانیبهفضا
داشتهاند.متأسفانهاینهدفدرهردورهبهدالیلخاصیمحققنشد.اماپیگیری

چنینایدهایدرحافظهتاریخیصنعتفضاییکشوروجودداردومیتوانامیدداشت
بابهبودروابطسیاسیایرانباجامعهبینالمللی،روزیازطریقیکیازکشورهای

صاحبفناوری،بتوانیمشهروندانیازایرانرابهفضااعزامکنیم.ولیاظهارنظرقاطع
دربارهاینکهدرآنزمانداوطلبانسفربهفضادرایرانازبینخلبانانانتخابمیشود

یاازمیانشهروندانعادیواجدشرایط،امکانپذیرنیست.
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آیا مهاجرت به کشورهای دیگر مفید است؟
یکیازایدههاییکهمیتواندبهشمابراینزدیکشدنبهفضانوردیکمککند،
مهاجرتوگرفتناقامتکشورهایصاحبفناوریاست.زیرااینکشورهاتنهااز

میانشهروندانخودداوطلبانسفربهفضاراگزینشمیکنند.درحالحاضرروسیه،
آمریکاوچینسهقدرتبالمنازعپروازهایسرنشیندارهستندکهصاحبفضاپیما
هستند.ازطرفیدرکشورهایعضوسازمانفضاییاروپابههمراهژاپنوکانادا

مراکزیبرایگزینشوآموزشفضانوردانوجوددارد.اینکشورهابهکمکروسیه
وآمریکافضانوردانخودرابهفضااعزاممیکنند.همچنینهندوستاننیزیهعنوان
یکقدرتفضاییبالقوهدرمسیردستیابیبهفناوریساختوپرتابفضاپیمای
سرنشینداراست.درصورتیکهشماشرایطالزمبرایاقامتدرچنینکشورهایی

رابهدستبیاورید،شانستانبرایفضانوردیبسیارباالترمیرود.مثالخانم
جاسمینمقبلیکهدرسال2017بهجرگهفضانوردانآمریکایی

ملحقشدهاست،دریکخانوادهایرانیدرآلمان
متولدشدهوبعدهاتابعیتآمریکارا

بهدستآوردهاست.

@rezaei_mohammadreza
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آیا با پول می شود به فضا رفت؟!
حرکتبهسمتکسبثروتازطریقسرمایهگذاریوراهاندازیوتوسعهکسبوکار،
میتواندمیانبریبرایتحققآرزویفضانوردیشماباشد.زیراروندتوسعهفناوری
فضاییدرسالهایآیندهبهسمتوسویرشدگردشگریفضاییمیرود.درچنین
وضعیتی،پولدارهابرایفضانوردشدنشانسباالتریدارند!فقطکافیاستحداقل

شرایطجسمیوروانیفضانوردیراداشتهباشند.
جالباستبدانیدآقایدنیستیتوآمریکاییدرسن61سالگیبهعنواننخستین
فضانوردگردشگربهفضاسفرکردوآقایمارکشاتلورث،فضانوردگردشگراهل

آفریقایجنوبیدرزمانپروازشبهفضاتنها29سالداشت.آمارهانشانمیدهد
همیناالندرجهانچندهزارنفرحاضرهستندبرایانجامیکسفرزیرمداریبا

هوافضاپیمایشرکتویرجینگلکتیکحدود250هزاردالرهزینهکنند
ودههانفرهمقادرندبرایسفری10روزهبهمدار
زمینوحتیماهبین40میلیونتا100میلیوندالر

پولبدهند.حالاگردرکسبثروتتوانایی
واستعدادداریدوازطرفیبه

فضانوردیتنهابهچشم
یکتجربهخارقالعادهنگاه
میکنید،نهیکشغل؛پس

هرچهزودتردرمسیر
میانبرحرکتکنید...

@rezaei_mohammadreza

23



****

از کریس هدفیلد فضانورد مشهور کانادایی در آستانه سفر 
تیم پیک نخستین فضانورد بریتانیایی پرسیدند به او چه 

توصیه ای داری؟ کریس پاسخ داد:

»منآنقدرخوششانسبودهامکهسهباربهفضا
رفتهام.مهمایناستکهچگونهکاررادرستانجام
دهید،چونمهمترینبخشماجراست.هیچکسشما
رانخواهدبخشیداگربهخوبیبادیگرانارتباطبرقرار
کنیدامادرانجامکارتانشکستبخورید.بنابراینعمده
زمانخودراصرفانجامکارتکنووقتیکهوظیفهات
راانجامدادی،چقدرخوباستکهازآنلذتببریو
بگذاریدیگرانکهمشتاقهستندازتجربهتوبشنوند...«

****
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دوره غیرحضـوری
در مسیر فضانوردی
اگرشماهمجزءافرادیهستید
کهآرزوداریدروزیبهفضاسفر
کنید،دورهغیرحضوری»درمسیر
فضانوردی«بهشماکمکمیکند
دیدگاهجامعینسبتبهاینشغل
وآنچهدرانتظارتاناست،بهدست
بیاورید.شایدباشرکتدرایندوره
15ساعتهعزمشمابرایفضانوردی
جزمترشدهیاشایدهمبرایهمیشه

قیدفضانوردیرابزنید!

@rezaei_mohammadreza



برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام دوره در مسیر فضانوردی
در واتس اپ به شماره زیر پیام دهید:

09366896077

سرفصل های دوره در مسیر فضانوردی
 جلسهاول:نقشهراهفضانوردشدن	
 جلسهدوم:تاریخچهسفرانسانبهفضا	
 جلسهسوم:ویژگیهایجسمیوروانیداوطلبانسفربهفضا	
 جلسهچهارم:آموزشفضانوردان	
 جلسهپنجم:ساختارفضاپیماهایسرنشیندار	
 جلسهششم:آشناییباایستگاههایفضایی	
 جلسههفتم:لباسهایفضایی	
 جلسههشتم:سفربهفضا	
 جلسهنهم:سفربهماه	
 جلسهدهم:آیندهفضانوردی	
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منمحمدرضارضائی،نویسندهومروج
علوموفناوریفضاییهستموازسال
1381تاکنونبهطورحرفهایدراین

حوزهفعالیتمیکنم.مناینشانسرا
داشتهامطینزدیکبهدودههگذشته
ازطریقبرگزاریهمایشهاودورههای
آموزشیمختلفونیزنویسندگیو

روزنامهنگاریدررسانههایمطرحعلمی
کشور،هزاراننفررابافناوریفضایی

آشناکنم.

محمدرضا رضائی روایتگر 

دوره در مسیر فضانوردی
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 نویسندهکتابسهدویکپرتاب!)کتاببرترعلمینوجوانوتقدیرشدهشورای	
کتابکودکایران(؛

 عضوشوراینویسندگانفرهنگنامهفضاونجوم)کتابشایستهتقدیرسال(؛	
 مترجمکتاباسرارسیارهها؛	
 حضوربهعنوانکارشناسعلومفضاییدربرنامههایرادیوییوتلویزیونی)آسمان	

شب،چرخ،موتورجستجو،طلوعدانش،کاوشگر،ذوزنقهوغیره(؛
 نویسندههمکاردرمجالتنجوم،آسمانشب،فناوریفضایی،هوافضا،دانستنیها،	

دانشمندوروزنامههایجامجم،شرقواعتماد؛
 دبیرتحریریهسابقمجلهفضانورد)پژوهشگاههوافضایوزارتعلوم(؛	
 مسئولسابقروابطعمومیمرکزآموزشنجومادیباصفهان؛	
 طراحومدرسدورههایفضاونجومازسال81تاکنون؛	
 نمایندهسابقانجمنمشورتینسلفضادرایران؛	
 ارائهسخنرانیهایعلمیدربرخیدانشگاههاومراکزعلمیکشور؛	
 انجامبیشاز50گفتوگوباشخصیتهایعلمیایرانوجهان؛	

خالصه ای از سوابق من

****
من در دوره غیرحضوری در مسیر فضانوردی با نگاهی 
ژورنالیستی و با بیانی ساده روایتگر مسیری هستم که 

بیش از 500 نفر طی نیم قرن گذشته در آن حرکت کرده 
و توانسته اند به فضا سفر کنند.
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****

ارتباط با محمدرضا رضائی

instagram.com/rezaei_mohammadreza
rezaei.mohammadreza@hotmail.com

****


