من ناصر مقبلی متولد  1317خورشیدی در خیابان مولوی ،ساعت مشیر السلطنه هستم.
پدر ،شادروان آقای احمد مقبلی دارای لیسانس حقوق و لیسانس ریاضی بودند و سال ها به
تدریس ریاضی ،بیشتر هندسۀ ترسیمی و رقومی در دبیرستان ها اشتغال داشتند .سپس
سال های درازی ریاست دبیرستان حکیم نظامی و سپس دبیرستان دارالفنون را به عهده
داشتند و بعد در زمان ریاست روانشاد استاد دکتر حسابی در دانشکده علوم دانشگاه تهران
به دانشکده علوم منتقل شدند و عالوه بر تدریس ریاضی برای دانشجویان سال اول رشته
ریاضی ریاست دفتر دانشکده را در زمان ایشان و نیز در زمان ریاست شادروان استاد دکتر
محسن هشترودی به عهده داشتند.
من شش سال ابتدایی از  1324تا 1330
خورشیدی در دبستان رازی که دبستانی نوبنیاد
در ساعت مشیرالسلطنه بود گذراندم و سپس در
 1330برای تحصیالت متوسط به دبیرستان
البرز به ریاست روانشاد استاد دکتر محمد علی
مجتهدی رفتم .ایشان در سال  1336تدریس
درس مکانیک را هم در ششم دبیرستان در
رشتۀ ریاضی به عهده داشتند.
شادروان آقای احمد مقبلی و نوه ها

پس از اخذ دیپلم ریاضی از دبیرستان البرز در 1336
برای تحصیل در رشته فیزیک وارد دانشکدۀ علوم
دانشگاه تهران شدم .در سال  1339لیسانس فیزیک را
از این دانشکده گرفتم و در همان سال  1339با صالح
دید شادروان استاد دکتر حسابی با عنوان دبیر
آزمایشگاه های اپتیک به کار در این آزمایشگاه ها
مشغول شدم .الزم به یادآوری است که ما آخرین دورۀ
سه ساله بودیم و بعد از ما لیسانس فیزیک به صورت
چهار ساله و ترمی تبدیل شد.
در سال  1343دانشنامۀ کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) خود را در رشتۀ فیزیک از دانشکده
علوم دانشگاه تهران گرفتم .الزم به توضیح است که این اولین دوره کارشناسی ارشد در

رشتۀ فیزیک بود و پس از گذراندن واحدهایی کار پژوهشی را در اپتیک میکرو موج ها با
استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسابی به انجام رسانیدم .سپس در سال  1345به دانشگاه
ساتمپتون انگلستان رفتم و به تحصیل در رشتۀ لیزر که چند سالی بود اختراع شده بود و در
آن موقع بیشتر میزر نوری خوانده می شد پرداختم و پس از یک سال و نیم که مدت بورس
من بود با اخذ دیپلم پس از لیسانس در رشتۀ کوانتوم الکترونیک به ایران برگشتم و به
ادامۀ کار در آزمایشگاه های اپتیک و تدریس درس دیدگانی فیزیکی برای دانشجویان سال
دوم فیزیک پرداختم .تا سال  1372که بازنشسته شدم با عنوان مربی گروه فیزیک به
تدریس نظری و عملی اپتیک در این گروه اشتغال داشته ام.

در طی این سال ها از راهنمایی ها و توجهات استاد گرانقدر جناب آقای دکتر حسابی به

مدت حدود  25سال برخورد دار بوده ام .من یک سال در مدرسۀ عالی تلویزیون اپتیک
هندسی و چندین سال در دانشگاه صنعتی شریف اپتیک موجی تدریس کرده ام .سال های
درازی در مؤسسۀ انتشارات فاطمی به ترجمه یا ویرایش کتاب های علمی و کمک درسی
اشتغال داشته ام و چندین سال در سمت سردبیر مجلۀ علوم پایۀ گنجینه خدمت کرده ام.
من از سال  1379در گروه واژه گزینی اپتیک و سپس در گروه واژه گزینی فیزیک
فرهنگستان زبان و ادب فارسی به کار مشغول هستم.

