
 
 (1931 -1931اصغر نوروزیان )علی 

 

در تبریز به دنیا آمدم. تحصیالت ابتدایی را در دبستان تمدن گذرانیدم. این دبستان شش کالسه دارای تمام وسایل 
آمووزان  خانه هم داشت و برای دانشی واقعی. این دبستان خیاط آزمایشگاهی بود، حتی موالژهای بدن انسان به اندازه

-ی خوود موی   ای به شکل ستاره به سویهه آموزان نقش نقرهکرد و هریک از دانشرنگ تهیه میلباس یک شکل و یک 

 نوشته شده بود.  « ی تمدن ی مبارکه مدرسه»آویخت که روی آن 
 

سال اول( هم تأسیس شده بود و من تحصیالت اولیه را در ایون مدرسوه    3در دبستان تمدن سیکل اول دبیرستان )
تحان نهایی وارد سیکل دوم در دبیرستان دولتی فوردوس شودم. در آن موقوع معنموان  بور،      گذراندم و بعد از یک ام

آمد و یا به زبان فرانسه ها از فرانسه میههدسه، مثنثات، هیئت، و زبان فرانسه همه یا دبیران فرانسوی بودند و یا کتاب
ی فیزیک و شویمی بوود.  وس از دو     انسیهگفتهد. در سال یازدهم، معنم فیزیک ما مرحوم عزیزی بهترین لیس زوه می

توانود بوه   ماه، به عنت کمبود دبیر ابالغی به او داده شده که به مشهد برود. رئیس فرههگ از او  رسید که چه کسی می
کردم، و روز بوه  ها از کتاب فرانسوی تر مه می ای او تدریس کهد که آن مرحوم مرا معرفی کرد. تا آخر سال، شب

ای کردم در آخرین  نسه رئیس فرههگ در کالس من شرکت کرد و  س از تشکر  وایزه تدریس می هایمهمکالسی
 به من داد.
 

ی ریاضوی و   در کالس ریاضیات عمومی )دانشسورایعالی(که مشوترب بوین رشوته     3331و3331در سال تحصینی 
ور بود، شرکت کردم. بعود از  نفر دانشجو از شاگردهای اول و دوم سراسر کش 15ی فیزیک و شیمی و در حدود   رشته

امتحان ترم اول، مرحوم دکتر مصاحب، دانشیار آنالیز، در کالس  رسید آقای نوروزیان کودام یوک از شماسوتن مون     
دست بنهد کردم و او شاگرد اولی مرا تبریک گفت. در آخر سال هم رتبوه اول را داشوتم و بوه ایون  هوت از  ور        

روزی  دیدالتأسیس به من اعطا شد. ناگفته نمانود کوه ایون    تحصیل در شبانه دانشگاه و دانشسرای عالی بورس ادامه
 ی دو عمل بود. یکی توکل به خداوند متعال در کنیه امور و دیگری داشتمن نظم و ترتیب در کارها. موفقیت در سایه

 

 1هافعالیت
ی فیزیک و شیمی و عنوم  هی لیسانس در رشت گیر به دریافت در هبا موفقیت چشم 3331در خرداد  ـ تدریس:1

به تهران مهتقل شودم و از آن تواریت توا زموان      3333تربیتی موفق شدم و وزارت فرههگ مرا به تبریز فرستاد. در سال 
 بازنشستگی و بعد از آن در مدراس تهران تدریس کردم.

اقدام به نوشوتن یوک   با همکاری مرحوم احمد رضا قنی زاده و مرحوم هادی رههما  3331در تابستان  ـ تألیف:2

                                                      
 .لوح زرین مرا عه فرمائیدهای آقای نوروزیان به کتاب نوروزیان نامه از انتشارات برای آشهایی بیشتر با فعالیت -3



کتاب دربواره فیزیوک و    32ها و دانشسراها کردیم )فیزیک و شیمی رنر(.  معاً دوره فیزیک و شیمی برای دبیرستانی
  ند است. 11ی من  ی تالیفات چاپ شده شیمی به چاپ رساندیم. کنیه

 و تأسیس مدارس هد 3
 کهونی(و تأسیس آزمایشگاه در دبیرستان دکتر ولی اهلل نصر )نر س 1
 و تأسیس انجمن معنمان عنوم تجربی1
 و تأسیس آزمایشگاه مرکزی6
 و تدریس در رادیو1
 و تدریس در تنویزیون2

 سال خدمت بازنشسته شدم. 31بها به درخواست خودم بعد از  33/1/3313در تاریت 
 

 برگرفته از کتاب تاریت آموزش فیزیک
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