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 نگار ارمنی نجوم و تقویم درگذشت گریگور بروتیان تاریخ
ا وارتازاریان یان ˓اول   ١ایوت تاجاریان ˓کریستینه کوستی

گِریگور بروتیــان های کهن ماتناداران با نهایت تأسف و تأثر درگذشت شادروان دکتر  نوشته بنیاد دست

  را به اطالع می رساند.

ابتال به کرونــا در شــهر ایــروان  بر اثر )۱۴۰۰فروردین  ۲۲( ۲۰۲۱ آوریل ۱۱گریگور بروتیان در 

ای ارمنی از مهاجران مرعش  میالدی در خانواده ۱۹۵۵ارمنستان درگذشت. گریگور بروتیان در سال 

مــیالدی در مدرســۀ  ۱۹۷۲ی و متوســطه را در ســال نا در ایروان به دنیا آمد. تحصــیالت ابتــدایاو آد

مــیالدی از دانشــکدۀ فیزیــک دانشــگاه دولتــی ایــروان بــا  ۱۹۷۸موراتسان به پایان رساند. در ســال 

التحصیل شد. او از این تاریخ در سمت دســتیار ارشــد و ســپس  تخصص فیزیک و اخترفیزیک فارغ

کار شــد. تمرکــز بروتیــان در ایــن زمــان بــر عنوان پژوهشگر علمی در رصدخانۀ بیوراکان مشغول  به

  های رصدی رصدخانه بوده است.  و همچنین شرکت در برنامه پرتوهای کیهانیمطالعۀ 
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میالدی سرپرست طرح علمی مربوط به مطالعۀ تقاویم شــد و شــروع بــه مطالعــۀ  ۱۹۸۲از سال 

یم ارمنی کرد. درطی سال کــرد و از  یان کــار میدر موزۀ ویکتور هامبارتســوم ۲۰۰۲- ۱۹۹۲های  تقو

میالدی در رصدخانۀ بیوراکان شــاغل بــود. در ســال  ۱۹۹۹رئیس آن موزه بود و از سال  ۲۰۰۴سال 

در چند مدرسۀ عــالی (در مــدارس  ، وموفق به اخذ درجۀ دکتری علوم فیزیک و ریاضی شد ۲۰۰۵

در بخــش  ۲۰۰۹ســال کرد. از  شناسی تدریس  گیورگیان، مخیتاریان و دانشگاه دولتی ایروان) تقویم

در سمت پژوهشگر ارشد  ۲۰۱۵عنوان کارمند جزء، و از سال  شناسی ماتناداران به پزشکی و طبعیت

کرد. گریگور بروتیان مؤلــف پــنج کتــاب چــاپ شــده و یــک کتــاب چــاپ نشــده در زمینــۀ  کار می

ه کــرده های کهن ارمنی و غیره است. او تحقیقات و کشفیات و تصحیحات مهمی در این حوز تقویم

بــه کمــک او است. دانشجویان و همکارانش همیشه با عالقۀ زیاد از فروتنی و نیکخواهی و آمــادگی 

کنند. گریگور بروتیــان  در مسائل تخصصی و مهارتش در توضیح مسائل مشکل به نحو ساده یاد می

 و خوش قلب بود، یادش گرامی. اندیش نیکمردی 
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