تحقیق درباره محمود حسابی

محمود حسابی فیزیکدان ایرانی است که در طول
زندگی خود اقدامات بی نظیری را در راسته علم و علم
آموزی در ایران انجام داده است ،در این نوشتار
میخواهیم زندگی این پروفسور بزرگ را بررسی کنیم با
ما همراه شوید.
زندگینامه محمود حسابی

محمود حسابی در  ۳اسفند سال  ۱۳۸۱در تهران به دنیا
امد ،نام اصلی او محمود خان میرزا حسابی بود ،در سن
چهارده سالگی او خانواده اش به بیروت نقل مکان
کردند و در دبستان ان جا به تحصیل مشغول شد،
حسابی دوران دبیرستان خود را میگذراند که جنگ
جهانی اول شروع شد ،سپس مدارس تعطیل شدند و به
همین دلیل حسابی تحصیل خود را دو سال در خانه ادامه
داد و در سال  ۱۹۹۲مدرک مهندسی را ای دانشگاه
آمریکایی بیروت بدست آورد.
حسابی موفق شد که در سن  ۱۷سالگی لیسانس ادبیات
و در سن  ۱۹سالگی لیسانس بیولوژی را اخذ کند.
محمود حسابی به تحصیل در سایر رشته از جمله
ریاضیات ،ستاره شناسی ،پزشکی پرداخت و پس مدت
کوتاهی وارد شرکت راهسازی فرانسوی شد که به پاس
قدردانی از زحمات او برای ادامه تحصیل Uبه فرانسه
اعزام شد و به مدرسه عالی برق پاریس راه یافت،
 ۱۹۲۵میالدی فارغ التحصیل Uشد.

سپس در سال
حسابی در دانشگاه تهران دانشکدههای علوم و مهندسی
را مدیریت میکرد او در طی سالها فعالیت علمی که

داشت است با اینشتین ،بورن ،فرمی ،شرودینگر و چند
فیزیکدان دیگر همکاری داشته است و تنها شاگرد ایرانی
پروفسور البرت اینشتین Uبوده است.
ف ع ا یل ت های شغلی و اجتماعی محمود حسابی

با اینکه شرایط ادامه تحقیقات و تحصیل برای دکتر
حسابی در خارج از کشور فراهم بود ،اما به ایران
بازگشت سپس به پایه گذاری علوم نوین و تاسیس
دانشسراهای عالی ،دانشکدههای فنی و علوم ،پایه
گذاری فیزیک و مهندسی نوین و نگارش دهها کتاب و
جزوه پرداخت.

من صب های سیاسی دکتر محمود حسابی

در زمان حکومت پهلوی دکتر حسابی یک سناتور انتصابی
در شهر تهران براید دورههای اول تا سوم مجلس سنای
ایران بود.
همچنین در رمان نخست وزیری دکتر مصدق وزیر
آموزش و پرورش ایران منصوب شد.

اقدامات علمی و خدمات دکتر محمود حسابی











پایه گذاری اولین مدارس عشایری در کشور
پایه گذاری دانشسرای عالی
ساخت اولین رادیو در کشور
اولین نقشه برداری فنی و تخصصی در کشور
اولین راهسازی مدرن و علمی در ایران
پایه گذاری دارالمعلمین عالی
راه اندازی اولین آنتن فرستند در کشور
راه اندازی اولین دستگاه رادیولوژی در ایران
پایه گذاری دانشکدههای علوم و فنی در دانشگاه
تهران














پایه گذاری شورای عالی معارف
تعیین ساعت ایران
راه اندازی اولین مرکز زلزله شناسی کشور
تدوین اساسنامه طرح تاسیس دانشگاه تهران
پایه گذاری اولین بیمارستان خصوصی به نام
گوهرشاد در ایران
شرکت در پایه گذاری فرهنگستان Uایران و ایجاد
انجمن زبان فارسی
پایه گذاری مرکز Uعدسیسازی اپتیگ کاربردی در
دانشکده علوم دانشگاه تهران
ایجاد اولین ایستگاه هوا شناسی کشور
پایه گذاری اولین رصد خانه نوین در ایران
پایه گذاری کمیته پژوهشی فضای ایران
پایه گذاری و برنامه ریزی آموزش نوین ابتدایی و
دبیرستانی
ایجاد اولین آزمایشگاه علوم پایه در کشور

درگذشت دکتر محمود حسابی

محمود حسابی در  ۱۲شهریور سال  ۱۳۷۱هنگام معالجه
بیماری قلبی در دانشگاه ژنو درگذشت آرامگاه او در
شهر تفرش است.
سخن پایانی

به پایان زندگینامه دکتر محمد حسابی رسیدیم چنانچه در
این خصوص نظری دارید میتوانید برای ما کامنت
بگذارید.

