
 نامه دكتر يوسف ثبوتيزندگي
 1392به روز شده فروردين 

 
 و دبستاني تحصیالت اتمام از پس وی .آمد دنیا به زنجان شهر در فرهنگی ای خانواده در 1311 شهريور اول در ثبوتی يوسف دکتر

 وافر عالقه دلیل به که شد ذيرفتهپ تهران دانشگاه فیزيک و کشاورزی رشته دو در همزمان طور به 1329 سال در زادگاهش در دبیرستاني
 تا 1329 های سال سیاسی های توفان با دانشگاه در ثبوتي دكتر تحصیل دوران. کرد انتخاب تحصیل ادامه برای را رشته اين فیزيک، به

 به سال همان پايیز او. بود شهر آن در 1335 سال تا و رفت بريزت به فیزيك دبیر عنوان به تحصیالتش پايان از پس وی. بود همراه 1333
 افشار،كشي دكتر ياري به داوطلبانه همزمان و شد، مشغول برداري نقشه دوره گذراندن به تهران بردارينقشه سازمان در برگشت، تهران

 در و رفت کانادا تورنتو دانشگاه به وی معرفی با چندی از پس ثبوتي دكتر. شتافت كرد مي گذاري پايه را تهران ژئوفیزيك موسسه كه
 . كرد دريافت دانشگاه آن از فیزيك ارشد کارشناسی درجه1339 سال
 سوبرامانیان چون هم نامی صاحب استادان نزد فیزيک اختر تحصیل به و يافت راه شیکاگو دانشگاه به ثبوتي دكتر تورنتو، از پس

 با تدريس برای و کرد دريافت رشته ينا در را خود تخصصی دکتری مدرک 13۴2 سال در او. پرداخت چمبرلن جوزف و چاندراسکار
  . شد انگلستان در نیوکاسل دانشگاه رهسپار استادياری سمت

 حال در شیراز دانشگاه سالها آن در. شد مشغول کار به شیراز دانشگاه در دانشیاری سمت با و بازگشت ايران به 13۴3 سال در ثبوتی دکتر
. درآورد شدند، مي ارزيابي اروپايي هاي دانشگاه از تر موفق كه آمريكا، هاي دانشگاه تصور به را خود كوشید مي. بود بنیادي تحول يك

 گسترش پژوهش، پايه بر علمي هیئت اعضاي ارتقاي و ارزيابي انگلیسي، زبان به درسي تونم از استفاده واحدي، سالي،نیم تحصیل نظام
 تالش با ثبوتي دكتر .شدند اقتباس نیز كشور هاي دانشگاه بقیه توسط بعدها كه ،بود گاهشدان  اهداف از تكمیلي تحصیالت هايدوره

 استاد خدمات جمله از شیراز در ارشد کارشناسی های دوره گذاری پايه. دارد ستودني نقش اهداف اين همه تحقق در خود ناپذير خستگي
 دانشگاه آن در و رفت پنسیلوانیا دانشگاه به مطالعاتی فرصت براي 13۴۸ سال در ثبوتی دکتر. است شیراز دانشگاه در او فعالیت دوران در
 را شیراز بیرونی وريحاناب ی رصدخانه تاسیس طرح 1351 سال .بازگشت ايران به مدتی از پس وی. شد مشغول تدريس و پژوهش به

 دوره13۶۶ سال در استاد. است ايران فعال ی رصدخانه تنها (1392) امروز به تا ،شد افتتاح 135۶ سال در كه رصدخانه اين. كرد پیشنهاد
 فراهم شیراز در را فیزيک مندان عالقه عالی تحصیالت زمینه و گذاشت بنیان ،به تنهايي ، كم و بیششیراز دانشگاه در را فیزيك دکتری

 مقدمات راوانف هاي پیگیري از پس و گماشت همت زنجان پايه علوم در تکمیلی تحصیالت دانشگاه تأسیس به بعد سال چند وي .کرد
 . کرد فراهم 13۷۰ الس در را آن كار به شروع
 از .ستا پیشگامان از، و علم و توسعه ايران ايران فناوري و علم در اخالق ،ايران نجوم ايران، فیزيك هايانجمن تأسیس در چنین هم استاد
 از بخشي. است شده منتشر المللی بین علمی مجالت در پژوهشی مقاله ۸۰ از بیش و كتاب چند( 1392) امروز به تا ثبوتی استاد

 سوم جهان علوم آكادمي عضو ،(135۷) علوم وزارت پژوهشي : مدالاست زير شرح به ناپذير خستگی پژوهشگر اين عناوين و افتخارات
 علوم وزارت تخبمن همه) نمونه استاد نمونه، پژوهشگر ،نمونه مدير ،(13۶۸) ايران اسالمي جمهوري علوم فرهنگستان عضو ،(19۸۸)

 نجها علوم آكادمي ژهيو مدال جايزه خوارزمي )(، ،(13۷3) ايران اسالمي جمهوري سال كتاب جايزه ماندگار، چهره ،(فناوري و تحقیقات
، جايزه (2۰12آكادمي علوم جهان سوم، شاخه آسیايي ) نهاد علمي در خاور میانه و جنوب آسیا سازنده  ،گواهینامه(میالدي 2۰۰۰) سوم

  . (1391عالمه طباطبايي)
 ی ساالنه کنفرانس در ثبوتی استاد زادروز هفتادمین با همزمان را خود موجوديت سال هفتادمین 13۸1 شهريور در ايران فیزيک انجمن
 حضور اب و نامگذاری ثبوتی کنفرانس ايران، فیزيک های سال ناپذير خستگی همراه اين احترام به برنامه اين. گرفت جشن ايران فیزيک

 . شد برگزار زنجان دانشگاه در خاصی شکوه با ايران فیزيک دانشجويان و استادان از تن ۸۰۰ از بیش
 عموم بین در و مديريتي علمي، دانشگاهي، مجامع در زمین گرمايش و اقلیم تغییرات مورد در آگاهي ترويج ثبوتي استاد برنامه ترين تازه

چاپ شده  139۰توسط گیتاشناسي در سال  "مارمغان سده بیست و يك زمین گرم،"تحت عنوان ه در همین زمینآخرين كتاب استاد . است
 .آغاز به كار كرده است 1391كه از پايیز  "پژوهشكده تغییر اقلیم و گرمايش زمین" استو آخرين كوشش او تاسیس   است.

 
 


