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  باسمه تعالي
  جناب آقاي دكتر صبوري

  تهران و حترم دانشگاهاستاد م
  تهران مركز تحقيقات بيوشيمي و بيو فيزيك رئيس محترم

  
هم توسعه هاي ماز بستر در كشور توجه به مقوله توليد علم و توسعه تحقيقات هدفمند مستحضريد چنانچهسالم و تحيت،   يبا اهدا

جمهوري اسالمي ايران احراز جايگاه نخست علمي در منطقـه را براسـاس سـند     .يژه در ابعاد بين المللي استوو ارتقاي علمي ايران ب
 تدابيري اتخاد شود تا  پيشگامان توليد علـم مي بايد لذا  ذاري كرده است،گلمي، اقتصادي و فرهنگي كشور، هدفچشم انداز توسعه ع

بر آن است تا  به دانشـمندان برجسـته    انجمن بيوشيمي فيزيك ايران رو،  از اين  .شايسته مورد تكريم قرار گيرند گونه ايكشور به 
 داشته اند، نشان توليد دانش را علوم زيستي و رشته هاي وابسته  ثري در توليد علم جهاني در قلمروؤكه سهم م) ايراني و غير ايراني(

 نام آنها از نام هاي افتخار آفـرين  كهبه چهار دانشمندان برجسته ايران به شرح ذيل  اين انجمن تا كنوناست شايان ذكر . اعطا نمايد
 :اين نشان را اعطا نموده استاست، در فهرست دانشمندان جهان اسالم 

 دكتر علي اكبر صبورياستاد      استاد دكتر محسن نعمت گرگاني    دكتر مجتبي شمسي پوراستاد      استاد دكتر عباس شفيعي
در سطوح ملي و بين المللـي؛ مراسـم    خدمات ارزنده ايشان به منظور تكريم و  قدر شناسي از اين بزرگواران و انعكاسدر اين راستا، 

، با مشـاركت  انجمن بيوشيمي فيزيك ايراناعطاي لوح تقدير و بزرگداشت اين دانشمندان  توسط كميسيون ملي يونسكو در ايران و 
آنـان  شبكه دانشمندان جهان اسالم كه وظيفه شناسايي، شبكه سازي، تكريم از دانشمندان مسلمان و استفاده بهينه از دستاوردهاي 

عمل مي آيد تا  با حضور در ايـن مراسـم  بـر غنـاي علمـي و      ه دعوت ب حضرتعالياز بدين وسيله  .برگزار مي گردد را بر عهده دارد،
  .يديلس بيفزامعنوي اين مج
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  بسمه تعالي
  

   علي اكبر صبوريجناب آقاي دكتر 
    دانشگاه تهران –فيزيك بيوشيمي و بيوانقدر مركز تحقيقات گراستاد 

  
  ت؛ يحتسالم و اهداء با 

رساند انجمن بيوشيمي فيزيـك ايـران قـصد دارد از             به استحضار مي  بدينوسيله  
نـد و آثـار آنـان       دانشمندان برتر ايراني كه سهم موثري در توليد علم جهاني دار          

المللي قرار گرفته و از دانشمندان توانمند در اين زمينه از             مورد استناد ملي و بين    
باشـند، نـشان توليـد دانـش اعطـاء            هاي وابسته در سطح جهاني مي       علم و رشته  

بدين منظور كميته علمي و هيـات مـديره انجمـن بيوشـيمي فيزيـك ايـران                 . نمايد
باشيد و آوازه نامتان       گرانسنگ ايران اسالمي مي    حضرتعالي را كه از دانشمندان    

 1389انداز است براي اعطـاي ايـن نـشان در سـال               ح ملي و جهاني طنين    طدر س 
  . برگزيده است

  همايش انجمن بيوشـيمي فيزيـك ايـران كـه در           دهميناين نشان در آغاز مراسم      
. گـردد    برگزار خواهد شـد اعطـاء مـي        1389 اسفند ماه سال     3 مورخ   جهرم شهر

اي از انتشارات وسيع و تجربيـات عظـيم           سخنراني علمي حضرتعالي كه خالصه    
باشد براي اعضاء هيأت علمي و پژوهـشگران الگـو و موجـب               علمي جنابعالي مي  

توفيقات روزافزون و عزت پايـدار      . سربلندي و رشد قامت علمي آنان خواهد شد       
  گاه ايزد متعال خواستارمرا براي حضرتعالي از در
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