
  اناهللا و انا اليه راجعون

در او فرزند صالح پدر و مادري بود متدين و فرهيخته كه . برادر همه بودچهل و نه ساله مسعود 
   .نمودندآب و خاك اين  تقديماولين فرزند خود ابوالقاسم را در دفاع مقدس  1362سال 

هاي شيراز، تبريز و علوم انشگاهرا در دخود ديپلم دبيرستان را از البرز تهران گرفت و تحصيالت مسعود 
علوم آزمايشگاهي تشخيص  خود را در رشته دكتري مدرك 1372در سال  .پزشكي ايران ادامه داد
   .و رسماً خدمت رساني به مردم را در طب آزمايشگاهي آغاز نموداخذ پزشكي با درجه ممتاز 

 طلبدت و چه صبري ميسخت اسچه ... .است صابرو  صدف آنثمره  كه ازدواج كرد 1363به سال وي 
  . بسي اهميت داشتو خانواده برايش  بود هاهميشه دور آناي ه سان پروانهمسعود ب را كهچ. نبود او

دكتر مسعود فالح پور چندي پس از فراغت از تحصيل به عضويت هيئت علمي سازمان پژوهشهاي علمي 
برآن را او  ،ترعالقه و عطش فراگيري فزون. دبه فعاليتهاي تحقيقاتي همت گمار و و صنعتي ايران درآمد

از رساله دكتري  1380سال  در وي. دهد ادامهدوره تخصصي بيوتكنولوژي  را در كسب دانشكه داشت 
يعني بيوتكنولوژي پزشكي با رتبه  ي علم و فناوريهاترين رشتهخود در يكي از نوين (PhD)يا تخصصي 

  .اول دفاع كرد

اي بود كه به عنوان استاد مدعو فناوري و ميكروب شناسي كاربردي به گونه به دانش زيست او تسلط
 به شهادت شاگردان بيشماري كه تربيت كرد، .تهران براي تدريس فعاليت مي كرددانشگاه هاي مختلف 

   .بود دانا و شيرين سخن ياو معلم

در  مقاله انتشار يافته 60بيش از  ،دكتر مسعود فالح پور كار پژوهشي و علميقريب بيست سال ثمره 
هاي آموزش تخصصي ها و دورهها، كارگاهاو كنفرانس. است، سخنراني و تاليف مجالت علمي معتبر
هاي مرتبط برگزار هاي بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي، تشخيص پزشكي و ساير حوزهمتعددي را در زمينه

المللي و جوان خوارزمي و نيز هاي بينهمچنين سالها عضو فعال هيئت داوران علمي جشنواره. كردمي
   .در خود داشتيكجا توانمند و شايسته را  يتمدير هاياو تمام ويژگي. جشنواره حكيم جرجاني بود



همسري  .معرف شخصيتش بود ،مانند آيينهكردارش  كه زالل، رئوف، خالص و صادق بود مسعود انساني
ها و گشاي مشكالت، رافع اختالفن، آرام، صبور، گرهبود مهربان، پدري همراه و رفيق فرزندان، خندا

  .ريز و نظم دهنده اموربرقراركننده جو دوستي در محيط كار، كم سخن و گزيده گوي، برنامه

در جريان ماموريتي كه به اتفاق دو تن از  4/2/1393در صبحگاه پنجشنبه  پورمسعود فالح دكتر
نداي معبودي را كه پيوسته با  ،رانندگي اياشتند در سانحههمكارانش به منطقه كويري آران و بيدگل د

ا بود اين سفر براي پيگيري طرح ملي كنترل ريزگرده. او راز و نياز داشت لبيك گفت و از ميان ما رفت
مي توان او را شهيد علم و كه  ما بر اين باوريم. است شدهآفرين  كه مدتي است براي مردم مشكل

  .جان خويش را نثار كردي در راه جهاد براي رفع مشكالت مردم وكه فناوري ناميد چرا 

ند، پرهيزكاري و عدالت بود و نزديكانش است كه مرام مسعود اعتقاد به خداوو ما  گواهياين باور قلبي و 
  .از انسان كامل در دسترس اين دوراناست در يك كالم مي توانيم گفت او نمونه اي 

   .محشور نمايدو شهدا ائمه اطهار  ،مخداوند روحش را با پيامبر اسال

  .انشااهللا

  


