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چکیده ای از
زندگینامه دکترحسابی

ساعده عسگری مدیر مرکزآموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی مرکزی

نام اصلی: محمود خان میرزا حسابی، 
تولد: دوشنبه 3 اسفند 1281، 

درگذشت: پنجشنبه 12 شهریور 1371   
آرامگاه: شهر دانشگاهی تفرش

محل زندگی: ایران، فرانسه، لبنان، 
ایاالت متحده آمریکا

تحصیالت: لیسانس ادبیات، 
مهندسی راه و ساختمان، ریاضیات، 

ستاره شناسی و زیست شناسی، 

مهندسی برق، مهندسی معدن 

و دکتری فیزیک از  دانشگاه 

تهران، دانشگاه سوربن، دانشگاه 

پرینستون، دانشگاه شیکاگو

پیشه: فیزیکدان، سناتور، وزیر 
آموزش وپرورش

لقب: پدر علم فیزیک ایران، 
پدر علوم نوین ایران، پدر فرهنگستان ایران، 

پدر مهندسی نوین ایران

جایزه ها: نشان علمی کوماندور دوال لژیون 
دونور، نشان علمی افیسیه دوال لژیون دونور
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زندگینامه دکتر حسابی

و  علم  برجسته  چــهــره  حسابی  محمود  دکــتــر  اســتــاد 

سال  در  ایران  نوین  فیزیک  بنیانگذار  و  معاصر  فرهنگ 

متولد  تهران  در  تفرشی  مادری  و  پدر  از  1281 شمسی 

شد.          

دکتر حسابی در 7 سالگی تحصیالت ابتدایی خود را در 

از ابتدا تا  با تنگدستی و مرارت های غربت آغاز و  بیروت 

پایان تمامی تحصیالت عالیه در میان  همشاگردی هایی 

کریم،  قرآن  منزل  در  کرد.  سپری  مختلف  کشورهای  از 

منشات  و  غزلیات حافظ  بوستان سعدی،  و  گلستان 

قائم مقام را نزد مادرش »گوهرشاد حسابی« آموخت.          

دکتر حسابی عالوه بر تسلط بر چهار زبان زنده دنیا، در 

موسیقی و نواختن ویولن و پیانو دستی داشت و در چند 

رشته ورزشی کسب موفقیت کرد و در شنا دارای دیپلم 

نجات غریق  بود.

هجری   1371 ســال  شهریور   12 در  حسابی  محمود 

آرامگاه  درگذشت.  ژنو  دانشگاه  بیمارستان  در  شمسی 

)خانوادگی( وی در شهر تفرش قرار دارد. دکتر حسابی 

سالگی  در19  ادبــیــات،  لیسانس  17 سالگی  سن  در 

و  راه  مهندسی  مــدرک  پـــس ازآن،  و  بیولوژی  لیسانس 

ساختمان را گرفت. در آن زمان با نقشه کشی و راه سازی 

همچنین  استاد  می کرد.  کمک  خانواده  معاش  امرار  به 

به  ستاره شناسی  و  ریاضیات  پزشکی،  رشته های  در 

ــازی  راه سـ شــرکــت  ــت.  ــرداخ پ دانشگاهی  تحصیالت 

به پاس  بــود،  کار  به  مشغول  آن  در  استاد  که  فرانسوی 

قدردانی از زحماتش او را برای ادامه تحصیل، به کشور 

ســـال 1924 م  در  ترتیب  بدین  و  کــرد  اعـــزام  فرانسه 

سال   1925 م  در  و  وارد  پاریس  برق  عالی  مدرسه  به 

فارغ التحصیل شد.

در  معدن،  رشته  در  تحصیل  با  همزمان  حسابی  دکتر 

پایان  از  پس  و  شد  کار  به  مشغول  فرانسه  برقی  راه آهن 

تحصیل در این رشته، کار خود را در معادن آهن شمال 

کرد.  ــاز  آغ ــار«  »س ایالت  زغال سنگ  معادن  و  فرانسه 

سپس به دلیل وجود روحیه علمی، به تحصیل و تحقیق 

در  و  پرداخته  فیزیک  رشته  در  ســوربــن  دانشگاه  در 

دکتری  دانشنامه  سالگی،   25 سن  در  سال 1927 )م( 

با ارایه رساله ای تحت عنوان »حساسیت  فیزیک خود را 

سلول های فتو الکتریک« با درجه عالی دریافت کرد.

افتخارات دکتر حسابی

لقب  خستگی ناپذیر  تالش های  سبب  به  حسابی  دکتر 

پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران را به دست آورد.

او همچنین به دریافت باالترین نشان علمی فرانسه یعنی 

لژیون دونور مفتخر شد.

علمی  اول  »مرد  به عنوان   1990 سال  در  حسابی  دکتر 

جهان« برگزیده شد.

استادان و دانشمندان تفرشی
سید محمود حسابی پدر فیزیک ایران	 

ابوالقاسم سحاب، پژوهشگر برجسته علوم انسانی	 

عباس سحاب،جغرافی دان وپدرعلم کارتوگرافی ایران	 

احمدپارسا، بنیان گذار دانش گیاه شناسی در ایران	 

ــان در 	  ــودکـ ــاس کـ ــنـ ــان شـ ــرطـ ــوق سـ وثـ ــه  ــ ــروان ــ پ

بیمارستـان هـای مفیـد وکـودکـان تهـران و بنیانگـذار

بیمارستان محک و عضو فرهنگستان علوم پزشکی 

سرطانی  کودکان  نجات  »فرشته  به  ایران معروف 

ایران «و »مادر ترزای ایران«

علیرضا افضلی پور، بنیانگذار دانشگاه شهید باهنر 	 

کرمان

دریافت باالترین نشان علمی فرانسه
یعنی لژیون دونورتوسط دکترحسابی
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