
شد. او   در محله سرچشمه، تهران زاده ۱۳۳۸آبان ماه    ۶حسن تهرانی مقدم در 
پس از طی تحصیالت مقدماتی، موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته مهندسی  
صنایع از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شد. وی که در اولین روزهای  
تشکیل سپاه پاسداران، به عضویت این نهاد درآمده بود، در دوران جنگ ایران و  

انگذار واحد توپخانه در سپاه بود. پس  عراق، نخستین فرمانده توپخانه سپاه و بنی
از آن طهرانی مقدم مسئولیت واحد توپخانه را به حسن شفیع زاده واگذار کرد و به  

 .یگان موشکی سپاه پاسداران رفت و مسئولیت این یگان را برعهده گرفت 

او همچنین در تشکیل و بنیان گذاری فرماندهی موشکی سپاه پاسداران تأثیرگذار  
طهرانی مقدم با پایان جنگ، وارد حوزه تحقیقات و توسعه فعالیت  بود. حسن 

های موشکی در سپاه پاسداران شد و مسئولیت ریاست سازمان جهاد خودکفایی  
سپاه را برعهده گرفت. در دوران پس از جنگ ایران و عراق، تهرانی مقدم وظیفه  

غالمرضا    مدیریت بر پروژه ساخت چند موشک را در واحد موشکی سپاه قبل از
یزدانی برعهده داشت، بدین خاطر برخی از همکارانش به او لقب پدر موشکی ایران  

 .دادند

شهید تهرانی مقدم هیچ گاه به اهداف و دستاوردهای میانی و محصوالت پایین  
دستی از فعالیت های خود در حوزه های نظامی و علمی رضایت نمی داد و همواره  

بود و برای رسیدن به این مقصود از چنان خالقیتی  درصدد دستیابی به بهترین ها 
در جذب منابع و هماهنگ سازی ظرفیت ها بهره مند بود که به صورت خودکار  

 .همه موانع از مسیر ایشان برداشته می شد 

این شهید بنیان گذار واحد توپخانه و موشکی سپاه بود و از آنجایی که در ابعاد  
ی توانست ظرفیت بی بدیل و توانی مقهور  مختلف عملیاتی و صنعت دفاع موشک

کننده را به ثمر برساند به پدر موشکی جمهوری اسالمی ایران ملقب شد. قدرت  
بازدارندگی و دفاع موشکی جمهوری اسالمی ایران مهم ترین هدیه و دستاورد  

 .شهید تهرانی مقدم به سپاه و نظام بود 

 


