
 برگزیدگان سایر بخش ها 

عـزت اهلل نگهبـان در سـال 1304 خورشـیدی در اهواز بـه دنیـا آمـد، تحصیـات ابتدایـی و متوسـطه خـود 
را در تهران گذرانـد و در سـال 1328، از دانشـگاه تهـران در رشـته باستانشناسـی لیسـانس گرفـت. ایشـان 
در سـال 132۹ بـه موسسـه شرق شناسـی دانشـگاه شـیكاگو راه یافـت و در 1333 موفـق بـه اخـذ درجـه 

فوق لیسـانس از ایـن دانشـگاه شـد. عنـوان رسـاله وی »سـیر سـفال نخودی رنـگ در خوزسـتان« بـود. 
دانشـگاه  اسـتخدام  بـه  دانشـیاری  درجـه  بـا   1336 سـال  در  نگهبـان  دكتـر  ایـران،  بـه  بازگشـت  از  پـس 
اسـتادی  درجـه  بـه   ،1345 سـال  در  تهـران  دانشـگاه  از  افتخـاری  دكتـری  اخـذ  بـا  و  درآمـد  تهـران 
دانشـكده ادبیات  باستان شناسـی  گـروه  مدیریـت   ،1356 تـا   1346 سـال  از  ایشـان  یافـت.  ارتقـا 
موسسـه  تاسـیس  بـه  موفـق   1338 سـال  در  همچنیـن  داشـت.  عهـده  بـه  را  تهـران   دانشـگاه 
فعالیت هـای  دشـت قزوین برای  در  دایمـی  كارگاه  ایجـاد  شـد.  دانشـگاه  ایـن  در  باستان شناسـی 
باستان شناختی دانشـگاه تهـران و تربیـت دانشـجو در ایـن كارگاه، حفاری هـای بی سـابقه در مارلیـک و 

اسـت. بـوده  موسسـه  ایـن  در  ایشـان  مانـدگار  فعالیت هـای  جملـه  از  هفت تپـه 
اسـتاد نگهبان از سـال 1354 تا 1357 )زمان بازنشسـتگی( ریاسـت دانشـكده ادبیات و علوم انسـانی دانشگاه 
تهـران را نیـز بـر عهده داشـته اسـت. عاوه بر مشـاغل دانشـگاهی، معاونت فنـی اداره كل باستان شناسـی، 
مشـاور فنـی وزارت فرهنـگ ایـران، مشـاور عالی سـازمان ملـی حفاظت آثـار باسـتانی ایـران و ... نیز در 
كارنامـه پربـار ایشـان ثبت شـده اسـت. وی در سـال 1357 بـه فیادلفیـای امریـكا عزیمت نمـود و در آنجا 

بـه انتشـار گـزارش نهایـی فعالیت های باستان شـناختی خود مشـغول شـد.
تالیـف كتاب هـای ارزشـمندی از جملـه »شـوش یا كهن تریـن مركز شهرنشـینی جهان«، »حفـاری هفت تپه 
دشـت خوزسـتان«، »مـروری بـر پنجـاه سـال باسـتان شناسـی ایـران«، »حفاری هـای مارلیـک« و »ظروف 
فلـزی مارلیـک، حفـاری مارلیـک هیـات اعزامـی دره گوهـررود، رودبـار، گیـان سـال های 1340 - 41«، و 
انتشـار ده هـا مقالـه علمـی در حـوزه باستان شناسـی از جملـه فعالیت های ارزشـمند اسـتاد نگهبان اسـت.

فعالیت هـای  جدیـد  حوزه هـای  كشـف  دانشـجو،  تربیـت  بـه  را  درازی  روزگار  عزت اهللنگهبـان  دكتـر 
باستان شناسـی، نجـات محوطه هـای تاریخـی و تـاش فـراوان و خسـتگی ناپذیر بـرای رشـد و گسـترش 
رشـته باستان شناسـی گذرانـد و بـه خاطـر نقش بسـیار مهـم و اثرگـذار ایشـان از او به عنوان »پـدر آموزش 

نویـن باستان شناسـی در ایـران« یـاد می شـود.
ایشـان در  بهمن ماه 1387 در سـن 83 سالگی چشم از جهان فروبست.
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