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آري . در زنجان در يك خانواده روحاني به دنيا آمد 1304دكتر عمادالدين فقاهتي روز نهم بهمن ماه 
زنجان خطه اي عالم پرور كه عالوه بر ايشان فيزيكدانهاي نام آشناي زيادي تحويل جامعه علمي ايران 

علوم فيزيك از دانشسرايعالي با احراز مقام رشتة در  1331او ليسانس خود را در خردادماه . داده است
او به اين دليل . يافت كرد و به همين مناسبت به دريافت مدال درجه يك علمي نائل آمدررتبه اولي د

. به فيزيك عالقه مند شده بود كه معتقد بود فيزيك از مفاهيمي صحبت مي كند كه تعريف دقيق دارند
پس از چند سال به  دبيرستانهاي زنجان مشغول به كار شد و سرانجام او سپس به عنوان دبير فرهنگ در

  .دانشگاه تهران منتقل شد
 هدكتر فقاهتي سپس فوق ليسانس خود را از انگلستان و دكترايش را از دانشكدة علوم دانشگا  

دريافت ديپلم تخصصي در . پاريس دريافت كرد و مدتي هم در آمريكا به تحقيقات علمي پرداخت
يوشيمي از كالج فني و تجارتي ليستر و دورة استفادة صلح آميز از انرژي اتمي در آمريكا نيز در راد

از كشور  ايشان به دعوت كميسارياي انرژي اتمي مدتي را در خارج. كارنامه ايشان ثبت شده است
  .ته اي كردصرف مطالعات تكنولوژي هس

دكتر فقاهتي : عه علمي ايران بوده استبراي جام استاد دكتر فقاهتي منشاء خدمات فراواني  
اولين كسي است كه آزمايشگاه الكترونيك در دانشگاه تهران تأسيس كرد كه هم اكنون داير است و تا 

براي اولين بار در ايران درس  1343او در سال . به حال هزاران دانشجو در اين زمينه تربيت كرده است
  .ائه دادجديدي به نام الكترونيك ترانزيستوري ار

مگاواتي  5تحقيقاتي استاد دكتر فقاهتي سرپرست و عضو گروهي بود كه رآكتور اتمي   
كرد كه در آن زمان موجب تعجب كشورهاي خارجي شد و نشان داد كه  يرا راه انداز دانشگاه تهران

  . تخود ما هم قادريم كارهاي در سطح باال انجام دهيم، و اين يكي از كارهاي ماندگار ايشان اس
  :برخي از احكام صادر شده براي ايشان عبارتند از

 .مسئول تنظيم، تعمير و نگهداري تمام لوازم فني الكترونيك مركز اتمي دانشگاه تهران -1
 .مسئول سومين دورة راديو ايزوتوپها -2



 مدير گروه تكنولوژي هسته اي مر كز اتمي دانشگاه تهران -3

ران در سال هكنترل رآكتور اتمي دانشگاه ت مسئول راه اندازي و رفع عيب كلية دستگاههاي -4
1349 . 

 .زيستوري و الكترونيك هسته اينتراالكترونيك شگاه تعليماتي يمسئول آزما -5
 .سرپرستي طرح رآكتور اتمي -6

قالب اسالمي براي مدتي عضو شوراي پژوهشهاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي، ناو بعد از ا
يس شوراي پژوهشي گروه فيزيك دانشگاه تهران و مجري عضو شوراي پژوهشهاي دانشگاه تهران و رئ
مدتي هم به عنوان معاون پژوهشي دانشكدة علوم دانشگاه . طرح تحقيقاتي انرژي خورشيدي بوده است

او به عنوان پژوهشگر و انديشمندي سازنده آنقدر به كارهاي تحقيقاتي . تهران انجام وظيفه مي كرد
هم در زير زمين منزل مسكونيش تحقيقات در زمينة انرژي عالقه داشت كه پس از بازنشستگي 

  .خورشيدي را ادامه داد و آبگرمكن خورشيدي دست ساز منزلش ديدني بود
او كه . نظم فردي و فكري او هم در محيط علمي و هم در محيط خانوادگيش كامالً مشهود بود  

و خدادادي برخوردار بود،  يك دنيا ابتكار و خالقيت در فكرش داشت و از هوش و ذكاوت باال
او هميشه با صداقت و فداكاري به تدريس و تحقيق . راهنمايي بسياري از دانشجويان را به عهده داشت

  .مشغول بود
. او در تمام دوران زندگيش حرفي به غلط نگفت و كاري كه رضاي خدا در آن نباشد نكرد  

و ترتيب و ادب و نزاكت او زبانزد خاص و علم و تقوي، ايمان و اعتقاد، صداقت و درستكاري، نظم 
به همه در هر سني احترام مي گذاشت و همين ها . او در دوستي بسيار متواضع و مخلص بود. عام بود

  .بود كه از او چهره اي دوست داشتني ساخته بود
من . استاد دكتر فقاهتي از ُبعد شخصيتي فردي جدي، بي پيرايه، صادق و مثبت انديش بود  

سال خدمت صادقانه و  42پس از حدود  1373او سرانجام در مهرماه . ت دوستي ايشان را داشتمسعاد
  .تربيت هزاران تحصيل كرده و چاپ چندين مقاله و چند كتاب به افتخار باز نشستگي نائل آمد

دكتر فقاهتي دو فرزند تحصيل كردة ممتاز كه از متخصصين پزشكي هستند به نام خانمها دكتر   
كوه نوردي ماهر بود و همين ورزش سالم بدنش را سالم و تندرست  وا. و دكتر شهال داردليال 



افسوس كه در شرايط سالمت كامل جسمي، در خواب شبانه در كمال آرامش به . نگهداشته بود
  .رحمت ايزدي پيوست و خاكسپاري ايشان با روز تولدش مصادف شد

  

 روحش شاد و راهش پر رهرو باد

 
 
 
 
   

  شو بار سفر بند كه ياران همه رفتند      همه رفتند  ملك ادب حكم گزاراناز 
  گويد چه نشيني كه سواران همه رفتند     آن گرد شتابنده كه در دامن صحراست
  عذاران همه رفتند كز باغ جهان الله     داغ است دل الله و نيلي است بر سرو

 بهار الشعرای ملک


