دکتر ﯾوسف ثبوتی در اول شھرﯾور  ١٣١١در خانواده ای فرھنگی در شھر زنجان به دنيا آمد .وی پس از اتمام
تحصيالت دبستاني و دبيرستاني در زادگاھش در سال  ١٣٢٩به طور ھمزمان در دو رشته کشاورزی و فيزﯾک
دانشگاه تھران پذﯾرفته شد که به دليل عالقه وافر به فيزﯾک ،اﯾن رشته را برای ادامه تحصيل انتخاب کرد .دوران
تحصيل دكتر ثبوتي در دانشگاه با توفان ھای سياسی سال ھای  ١٣٢٩تا  ١٣٣٣ھمراه بود .وی پس از پاﯾان
تحصيالتش به عنوان دبير فيزيك به تبريز رفت و تا سال  ١٣٣۵در آن شھر بود .او پاييز ھمان سال به تھران
برگشت ،در سازمان نقشهبرداري تھران به گذراندن دوره نقشه برداري مشغول شد ،و ھمزمان داوطلبانه به
ياري دكتر كشيافشار ،كه موسسه ژئوفيزيك تھران را پايه گذاري مي كرد شتافت .دكتر ثبوتي پس از چندی با
معرفی وی به دانشگاه تورنتو کانادا رفت و در سال ١٣٣٩درجه کارشناسی ارشد فيزيك از آن دانشگاه درﯾافت
كرد.
پس از تورنتو ،دكتر ثبوتي به دانشگاه شيکاگو راه ﯾافت و به تحصيل اختر فيزﯾک نزد استادان صاحب نامی ھم
چون سوبرامانيان چاندراسکار و جوزف چمبرلن پرداخت .او در سال  ١٣۴٢مدرک دکتری تخصصی خود را در اﯾن
رشته درﯾافت کرد و برای تدرﯾس با سمت استادﯾاری رھسپار دانشگاه نيوکاسل در انگلستان شد.
دکتر ثبوتی در سال  ١٣۴٣به اﯾران بازگشت و با سمت دانشياری در دانشگاه شيراز به کار مشغول شد .در آن
سالھا دانشگاه شيراز در حال يك تحول بنيادي بود .مي كوشيد خود را به صورت دانشگاه ھاي آمريكا ،كه موفق
تر از دانشگاه ھاي اروپايي ارزيابي مي شدند ،درآورد .نظام تحصيل نيمسالي ،واحدي ،استفاده از متون درسي
به زبان انگليسي ،ارزيابي و ارتقاي اعضاي ھيئت علمي بر پايه پژوھش ،گسترش دورهھاي تحصيالت تكميلي از
اھدافش بود ،كه بعدھا توسط بقيه دانشگاه ھاي كشور نيز اقتباس شدند .دكتر ثبوتي با تالش خستگي ناپذير
خود در تحقق ھمه اين اھداف نقش ستودني دارد .پاﯾه گذاری دوره ھای کارشناسی ارشد در شيراز از جمله
خدمات استاد در دوران فعاليت او در دانشگاه شيراز است .دکتر ثبوتی در سال  ١٣۴٨براي فرصت مطالعاتی به
دانشگاه پنسيلوانيا رفت و در آن دانشگاه به پژوھش و تدرﯾس مشغول شد .وی پس از مدتی به اﯾران بازگشت.
سال  ١٣۵١طرح تاسيس رصدخانه ی ابورﯾحان بيرونی شيراز را پيشنھاد كرد .اﯾن رصدخانه كه در سال ١٣۵۶
افتتاح شد ،تا به امروز تنھا رصدخانه ی فعال اﯾران است .استاد در سال ١٣۶۶دوره دکتری فيزيك را در دانشگاه
شيراز بنيان گذاشت و زمينه تحصيالت عاليه عالقه مندان فيزﯾک را در شيراز فراھم کرد .وي چند سال بعد به
تأسيس دانشگاه تحصيالت تکميلی در علوم پاﯾه زنجان ھمت گماشت و پس از پيگيري ھاي فراوان مقدمات
شروع به كار آن را در سال  ١٣٧٠فراھم کرد.
استاد ھم چنين در تأسيس انجمنھاي فيزيك ايران ،نجوم اﯾران ،اخالق در علم و فناوري ايران از پيشگامان
است .از استاد ثبوتی تا به امروز ) (١٣٨٩چند كتاب و بيش از  ٨٠مقاله پژوھشی در مجالت علمی بين المللی
منتشر شده است .بخشي از افتخارات و عناوين اين پژوھشگر خستگی ناپذﯾر به شرح زير است .عضو آكادمي
علوم جھان سوم ،عضو فرھنگستان علوم جمھوري اسالمي ايران ،مدير نمونه ،پژوھشگر نمونه ،استاد نمونه
)ھمه منتخب وزارت علوم تحقيقات و فناوري( ،چھره ماندگار ،دارنده كتاب سال جمھوري اسالمي ايران ،مدال
پژوھشي وزارت علوم ) ،(١٣۵٧مدال ويژه آكادمي علوم جھان سوم ) ٢٠٠٠ميالدي(.
انجمن فيزﯾک اﯾران در شھرﯾور  ١٣٨١ھفتادمين سال موجودﯾت خود را ھمزمان با ھفتادمين زادروز استاد ثبوتی
در کنفرانس ساالنه ی فيزﯾک اﯾران جشن گرفت .اﯾن برنامه به احترام اﯾن ھمراه خستگی ناپذﯾر سال ھای
فيزﯾک اﯾران ،کنفرانس ثبوتی نامگذاری و با حضور بيش از  ٨٠٠تن از استادان و دانشجوﯾان فيزﯾک اﯾران با شکوه
خاصی در دانشگاه زنجان برگزار شد.
تازه ترين برنامه استاد ثبوتي ترويج آگاھي در مورد تغييرات اقليم و گرمايش زمين در مجامع دانشگاھي ،علمي،
مديريتي و در بين عموم است .آخرين كتاب استاد در ھمين زمينه در آينده نزديك منتشر خواھد شد.

