زندگینامه استاد حسین محجوبی
در  42اردیثْطت سال  9031در هحلِ ضعزتافاى ضْزستاى الّیجاى پا تِ عزصِ حیات گذاضت ،پذرش حاج هحوذ
هحجَتی اصیل اس تاساریاى تٌام ضْز الّیجاى تَد کِ در تاسار ضْز تِ فزٍش چای ٍ اتزیطن اضتغال داضت .حاج هحوذ
هحجَتی عالقِ خاصی تِ طثیعت ٍ پزًذگاى داضت ٍ ّویطِ تعذاد سیادی حیَاًات اّلی ٍ پزًذگاى را در خاًِ
ًگْذاری هیکزد .حسیي هحجَتی تا سي  8سالگی در هالخاًِ هحلِ ضعزتافاى تِ فزاگیزی قزآى هطغَل تَد .پس اس
آى ٍ اس سال ٍ 9091ارد هذرسِ حقیقت در هحلِ اهیز ضْیذ الّیجاى ضذ ٍ دٍراى اتتذایی را در ایي هذرسِ ٍ سالّای
آخز اتتذایی را در هذرسِ ایزاًطْز الّیجاى گذراًذٍ .ی اس ًَجَاًی تِ طثیعت ٍ ًقاضی عالقِ فزاٍاى داضت ٍ تا تْزُ
گیزی اس طثیعت ٍ تا دیذى دیذى ًقَش تزجستِ رٍی دیَار خاًِّای هزدم ضْز الّیجاى ،تِ ًقاضی رٍی آٍرد .حسیي
هحجَتی اٍلیي ًقاضی خَد را در سال  ، 9043خیاتاى اصلی ضْز الّیجاى کِ هولَ اس درختاى تثزیشی تَد را تا رًگ
رٍغي تِ تصَیز کطیذ.
در سال  ٍ 9041در سي  43سالگی تا کوک ٍ راٌّوایی دکتز هجتْذی اس پشضکاى ًاهی آى سهاى ضْز الّیجاى تِ
تْزاى رفت ٍ در دتیزستاى الثزس تْزاى تِ اداهِ تحصیل هطغَل ضذ ٍ در سال  9000پس اس اتوام دٍرُ دتیزستاىٍ ،ارد
داًطکذُ ٌّز ّای سیثای داًطگاُ تْزاى ضذ ٍ در سال  9008تا درجِ عالی اس آى داًطکذُ فارغ التحصیل ضذ .در سال
 9001اٍلیي ًوایطگاُ آثار خَد را در تاضگاُ هْزگاى تْزاى تِ ًوایص گذاضت کِ هَرد استقثال عالقوٌذاى قزار
گزفت .ایطاى در سال ّ 9001وشهاى تا تحصیل در داًطگاُ تِ استخذام ساسهاى پارکّا ٍ فضای سثش ضْزداری تْزاى
درآهذ ٍ در سال  9024پارک ساعی تْزاى را طزاحی ٍ اجزا ًوَد کِ ّن اکٌَى اس تْتزیي پارکّای تْزاى هیتاضذ.
طزاحی ٍ اجزای فضای سثش استادیَم آسادی ،پارک اللِ ،پارک هلت ٍ پارک جوطیذیِ تْزاى اس دیگز فعالیتّای
اٍست .در سال  9019اس ضْزداری تْزاى تِ ساسهاى جٌگلّا ٍ هزاتع کطَر کِ سیز ًظز ٍسارت کطاٍرسی تَد ،هٌتقل
ضذ ٍ طزاحی اٍلیي پارکّای کَیزی ایزاى را در کاضاى ،یشد ،کزهاى ٍ سثشٍار اًجام داد .در سال  9011طزاحی
جاهع ضْزی  41 ٍ 1سالِ ضْز الّیجاى را اًجام داد ٍ در ّوِ ایي سالّا اس ٌّز ًقاضی دٍر ًطذ .در سال 9011
هجوَعِ ًقاضیّای کتاب افساًِ تاراى "تیطتز ٍ آپَش" کِ تزًذُ جایشُ ٍیژُ کطَر ضذ را خلق ًوَد .استاد حسیي
هحجَتی در طَل ًین قزى فعالیتّای ٌّزی در ًقاضی هَفق تِ اخذ ًطاى درجِ یک ٌّز ٍ ًیش دُّا جایشُ ٌّزی اس
هقاهات داخلی ٍ خارجی گزدیذ.
در سال 9083تا ّوت ٍ پطتکارخَدً ،گارخاًِ "آضیاى ًقص ٍ هْز" را تا ّذف فزاّن ًوَدى فضای هٌاسة تزای
هعزفی جَاًاى ٌّزهٌذ ایزاى تِ دٍستذاراى ٌّز ٍ فزٌّگ ایي سزسهیي تِ سایز کطَرّا ایجاد ًوَد .آخزیي اثز استاد تا
عٌَاى تزگشیذُ آثار اس هجوَعِ ضخصی هیتاضذ کِ در سال  9019تا عٌَاى "ّفت پزدُ" اس تلفیق هعواری ٍ ًقاضی
ّفت تاغ ایزاًی تِ چاج رسیذ.

