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نام و نام خانوادگی  :پرویز نوری سایها
تاریخ تولد ؛ 1359/2/2
دانشمند برتر جهان در سال  2016تورنـتو کانادا ،دارنـده
مدرک شوالیه علمی برترین دانشمند جهان عضـــو باشـگـاه
پژوهشگران جوان و نخبگان ایران  ،مدیـــر عامل شـــرکت
دانش بنیان نانو پــــرنوس ســانیار  ،رئیس هئیت مـــدیره
شرکت دانش بنیان مغان جیـــــران دارو  ،دانشمـــند برتر
سال  2016بروکسل بلژیک

وضعیت تحصیلی:
رشته تحصیلی  :خون و انکولوژی

شماره تماس 09121181924 :

 -1دکتری ( فوق تخصص )

ایمیل Sayha_st@yahoo.com :

- ٢دکتراى گیاهان دارويی ( طب سنتى )

وب سایت drsayhanouri :

- ٣دکتراى بیوشیمى ( شیمى کاربردى )
- ٤دکتراى فیزيك کوانتوم و غیره،............

سمت های اجرایی:
دبیر کارگروه متخصصین داروهای گیاهی گروه متخصصین ايران
مدير عامل شرکت دانش بنیان نانو پرونوس سانیار
اولین تولید کننده دارو های  %100گیاهی در مقیاس نانو مورد تايید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و
سازمان غذا و دارو
رئیس هئیت مديره شرکت دانش بنیان مغان جیران دارو
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اولین تولید کننده فرآورده کريستال زهرمار در جهان با خلوص  %99و تولید پماد و کرم درمانی زهرمار برای اولین بار در
ايران و جهان
کارآفرين برتر در علوم پزشکی و داروئی در سال های  95و 96

سوابق تحصیلی:
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی

دانشمند برگزيده از طرف باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان
در سال 1٣95

دانشمند برگزيده از طرف جناب آقای دکتر واليتی رياست عضو بنیاد ملی نخبگان
محترم مؤسس و هئیت امنای دانشگاه آزاد اسالمی و جناب آقای
دکتر نوريان رياست محترم دانشگاه آزاد اسالمی کشور
عضو انجمن مخترعین ايران

عضو انجمن سلول های بنیادی ايران ،روسیه ،بريتانیا ،بلژيك و

عضو انجمن فیزيك و صاحب کرسی نظريه پردازی فیزيك

...
عضو جامعه جهانی دانشمندان بريتانیا

کوآنتوم ارکا اوارد انیشتین
عضو صندوق حمايت از نويسندگان ،هنرمندان و روزنامه نگاران

نماينده علمی ايران در سمینارهای علمی اختراعات

عضو انجمن بسیج مهندسین

عضو اهل قلم

تألیف کتاب:
فیزيك نظری :نظريههای پیشنهادی درباره کیهانزايی،تشکیل
کهکشانها ،سیارات و ستارگان در سال 1٣8٤

دايره المعارف جامع نوين گیاهان دارويی

کاربرد نانو ذرات و نوترينو در علوم دارويی  ،پزشکى

دويست جلد کتاب درباره انواع گیاهان دارويی
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سرگذشت نويسنده در سال 1٣85

گلبرگ جنون در سال 1٣85

قنديل های يخی در سال 1٣9٣

مردی که زياد می دانست در سال 1٣69

مقاالت ارائه شده در کنگره های علمی خارج از کشور:
Parviz Nouri , Design and Manufacturing of nanomotor of stem cell nanoparticles
for anti( Aging,Cancer,AIDS) and Cellular repair.
و غیره،............،

خون و انکولوژی ،نانوتکنولوژی ،فیزيك و فیزيك
کوآنتوم ،تولید واکسن ،دارو درمانی ،سلول های
بنیادی ،سرطان ،ايدز ،ترمیم سلولی و ...

مهارت های تخصصی :

افتخارات :
جايزه کنگره جهانی نانو تکنولوژی و سلول های بنیادی و دريافت

دانشمند برگزيده جهت کسب تنديس طاليی برای شرکت در

تنديس طاليی CPE

سمینار جهانی Innova

دريافت تنديس طالی جهانی از اتحاديه اروپا بلژيك_بروکسل

دريافت تنديس طالی جهانی و مدرک علمی فوق دکترا از دانشگاه
وزارت علوم و اختراعات مسکو

دارای  ٣8مدال طالی جهانی و 1٢تنديس طاليی
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انتخاب برترين دانشمندان جهان با دريافت نشان شوالیه علمی در دريافت 18مدرک دکترای افتخاری و 1٢مدرک دکترای علمی از
سايت مخترعین و دانشمندان جهانی

دانشگاه های علوم اختراعات معتبر جهان

دريافت مدرک جهانی فیزيك کوانتوم از کرواسی_زاگرب (آکادمی دريافت مدرک پروفسوری و جايزه جهانی مدال طال از وزارت علوم
انیشتین) در سمینار ITEX

و اختراعات مالزی ( ) WIPO

دانشمند برگزيده در آگوست سال  ٢016تورنتو کانادا به جهت تولید برگزيده شدن شرکت دانش بنیان نانو پرنوس سانیار بعنوان برترين
داروهاى گیاهى با متد جديد و تنها دريافت کننده مدال طالى ويژه شرکت دانش بنیان جهان در آگوست سال  ٢016میالدى ،تورنتو
جهانى از کانادا.

کانادا.

دريافت مدال طال ،گواهی و مدرک کلینیکال بالینى از کشور کانادا

دانشمند برگزيده سمینار علمى  ٢016اينوا بروکسل با دريافت مدال

به جهت تولید و فرآوری از داروهای گیاهی و سنتی در جهت درمان طالى جهانى و تنديس طالى جهانى.
انواع بیماری  ،خصوصا بیماری هـــای خاص به روش نـــوين علمی
سل الين مريستمی جنینی سوماتیك داروهای گیاهی.
اهدای تقدير نامه آيت اهلل هاشمى رفسنجانى به پروفسور دکتر پرويز نورى سايها به جهت کسب مقام دانشمند برگزيده  ٢016جهان در
تورنتو کانادا و جزء  1٤دانشمند برگزيده توسط داوران علمى داخلى و خارجى در ايران  ،مدرک دانشمند برگزيده توسط آيت اهلل هاشمى
رفسنجانى به ايشان اعطا گرديد ،و از محصوالت دارويی تولید شده ايشان رونمايی کردند.
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