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 بنام ایزد هستی بخش

پزشکی شهید  علوم دانشگاه توسط فیزیک پزشکی دوازدهمین کنگره برگزاری از میزبانی مسرت ابراز ضمن

 فیزیک گروه اعضاء سایر با همکاری و ارشادات  خوشوقتی دانسته که و سرافرازی مایه را فرصت این بهشتی، 

 و کسوتان و پیش پزشکی فیزیک انجمن ، دانشجویان عزیز شهید بهشتی، پزشکی علوم پزشکی دانشگاه

 .نمائیم همت کنگره این تر باشکوه چه برپائی هر به متخصصان گرامی

 با آشنائی خود، علمی یافته های در نظر تبادل و بحث جهت گردهمائی متخصین همایش، این برگزاری از هدف

 های آموخته قابلیت و ارائه در آموختگان دانش برای میدان علمی و فرصت نمودن فراهم جدید، ابزار وضوعات وم

به  رشته این بیشتر و بهتر معرفی باالخره صاحبنظران و و متخصصین بین بیشتر و وحدت انسجام برقراری خود، 

 و آموختگان تخصصی دانش توانمندی و کاری و هویت نمودن جایگاه مشخص جهت در مسئولین و جامعه

دست اندرکاران کمیته اجرایی دوازدهمین کنگره فیزیک پزشکی ایران، برآنند تا با  .رشته است این متخصصین

استعانت از ایزد یکتا و نور حضور دانشمندان، اندیشمندان، محققین و دانش پژوهان این مرز و بوم گامی دیگر را 

می فرزندان این مرز و بوم بردارند. امید است با همدلی و همراهی شما بزرگواران در در مسیر نشر دستاوردهای عل

 جهت بهبود روز افزون این حرکت دانش محور، توفیق خدمت یابیم.

برخود الزم می دانم از زحمات بی شائبه و همکاری صمیمانه عزیزانی که در قالب کمیته های علمی و اجرایی در 

جمله، گردآوری و داوری مقاالت، برگزاری کارگاه های آموزشی، اطالع رسانی و تبلیغات، حیطه های گوناگون از 

امور بین الملل، ارتباط با صنعت و برگزاری نمایشگاه، دبیرخانه و ... مارا در راستای شکل گیری این رویداد ارزشمند 

المتی، بهروزی و توفیق روزافزون در ملی یاری فرمودند، قدردانی نموده و از درگاه ایزد متعال برای همگان، س

 تمامی عرصه های زندگی مسالت دارم.
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