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 :  ؽخصی ٚ ارتجبطاطالعبت 

  ٘جف آثبد ، ٕٞغز ٚ عٝ فزس٘ذ 1330دوتز ٔصطفی ٔعیٗ ، ٔتِٛذ ، 

 پغت اِىتزٚ٘یه :mmoin@sina.tums.ac.ir 

 ٗ(ٔزوش تحمیمبت ایِٕٛ٘ٛٛصی، آعٓ ٚ آِزصی) 66919587: تّف 

  : دا٘ؾٙبٔٝ عّٕی

  (1348 -1355)دا٘ؾٍبٜ ؽیزاس  –دوتزای پشؽىی 

  ٖ( 1355-1358)دا٘ؾٍبٜ ؽیزاس  –تخصص در  ثیٕبری ٞبی وٛدوب 

  (1372-75)دا٘ؾٍبٜ عّْٛ پشؽىی تٟزاٖ –فٛق تخصص آِزصی ٚ ایِٕٛ٘ٛٛصی ثبِیٙی 

  : دا٘ؾٍبٞی ٔزتجٝ

  (تبوٖٙٛ -1383) ٌزٜٚ آٔٛسؽی ثیٕبری ٞبی وٛدوبٖ –دا٘ؾٍبٜ عّْٛ پشؽىی تٟزاٖ تٕبْ اعتبد 

  (1371 -1383) ٌزٜٚ آٔٛسؽی ثیٕبری ٞبی وٛدوبٖ –دا٘ؾٍبٜ عّْٛ پشؽىی تٟزاٖ دا٘ؾیبر 

  (1362 -1371) ٌزٜٚ آٔٛسؽی ثیٕبری ٞبی وٛدوبٖ –دا٘ؾٍبٜ عّْٛ پشؽىی تٟزاٖ اعتبدیبر 

  : پضٚٞؾیعٛاثك آٔٛسؽی ٚ 

  ٖتذریظ عّْٛ ثبِیٙی ٚ پبیٝ آِزصی ٚ ایِٕٛ٘ٛٛصی ٚ ثیٕبری ٞبی وٛدوب 

 طزح پضٚٞؾی  70ا ٕٞىبر در ثیؼ اس ٔجزی ٚ ی  

  ٝٔتخصصی ٚ فٛق تخصصی ، عٕٛٔی پشؽىیرإٞٙبیی ٚ ٔؾبٚرٜ در دٟٞب پبیبٖ ٘ب  

  پضٚٞؾی ثیٗ إِّّی  –ٔمبِٝ در ٔجالت عّٕی  140ا٘تؾبر ثیؼ اس 

 داخّی ٚ خبرجی اجتٕبعی ٚ فزٍٞٙی – ٚ ارائٝ صذٞب ٔمبِٝ در ٕٞبیؼ ٞبی عّٕی 

 :وتبة ٞبی ٔٙتؾز ؽذٜ

 (1359)٘ؾز رعب  -ٔجٕٛعٝ ٔمبالت اِٚیٗ عٕیٙبر طت ّّٔی ٚ ٔزدٔی -

 (1373)وتبة ٕٞزاٜ  -آ٘چٝ ؽٕب ثبیذ درثبرٜ آعٓ ثذا٘یذ -

 (1373)وتبة ٕٞزاٜ  -آ٘چٝ ؽٕب ثبیذ درثبرٜ آِزصی ٞب ثذا٘یذ -

 (1373) (-ٔمبِٝ ثیٕبری ٌزاِ٘ٛٛٔبتٛس ٔشٔٗ)ثیٕبری ٞبی رایج عفٛ٘ی وٛدوبٖ  -

 (1374)جٟبد دا٘ؾٍبٞی ٔؾٟذ  ا٘تؾبرات -آ٘بفیالوغی -

 (1375)دا٘ؾٍبٜ ؽبٞذ : ٘بؽز (-ٔمبِٝ آ٘بفیالوغی)ثیٕبری ٞبی ؽبیع آِزصی  -

 (1375)ا٘تؾبرات جٟبد دا٘ؾٍبٞی ( 1996-تزجٕٝ ّ٘غٖٛ)ایِٕٛ٘ٛٛصی، آِزصی، رٚٔبتِٛٛصی  -
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 (1375)ا٘تؾبرات تیٕٛرسادٜ  (-ٔمبِٝ آعٓ)ثیٕبری ٞبی وٛدوبٖ  -

 (1382)ا٘تؾبرات ٘ؾز دا٘ؾٍبٞی  -ٚ ثبِیٙیعّْٛ پبیٝ  -وتبة جبٔع آعٓ -

- Immunodeficiency disorders in Iran (HIE Syndrome article)- Shayan Nemoodar Publication-2002 
 (1382)ا٘تؾبرات دا٘ؾٍبٜ عّْٛ پشؽىی ؽٟیذ ثٟؾتی  (-ٔمبِٝ آعٓ ٚ آِزصی)وتبة جبٔع ثیٕبری ٞبی وٛدوبٖ  -

 (1383)ا٘تؾبرات عّٕی ٚ فزٍٞٙی  -فزًٞٙ ٚ تٛععٝ اس دیذٌبٜ دوتز ٔصطفی ٔعیٗ ،دا٘ؾٍبٜ -چٝ حبصُ -

ا٘تؾبرات  (-وؾٛر ٚ اغتٙبْ فزصت ٞب ٔمبِٝ اعتمالَ دا٘ؾٍبٜ، تٛععٝ عّٕی)رٚػ ٞبی پیؾٍیزی اس اتالف ٔٙبثع ّّٔی  -

 (1383)فزٍٞٙغتبٖ عّْٛ 

 (1383)٘تؾبرات دا٘ؾٙبٔٝ ثشري سثبٖ فبرعی ا (-ٔمبِٝ ٔٛا٘ع تٛععٝ عّٕی ایزاٖ)دائزٜ إِعبرف آٔٛسػ عبِی  -

 (1385)دا٘ؾٍبٜ عّْٛ پشؽىی تٟزاٖ : ٘بؽز -ثیٕبری ٞبی ٘مص ایٕٙی اِٚیٝ در ایزاٖ -

 (1385)وتبة ٕٞزاٜ  (-ثیٙی، عیٙٛط، ٌٛػ، چؾٓ)  رإٞٙبی آِزصی ٞب -

٘زوش ٔذیزیت ثیٕبری ٞب : اؽزٖ (-عٙٛاٖ وتبثچٝ رإٞٙب 5ثبسثیٙی ٚ ٚیزایؼ عّٕی )وتبة ٞبی رإٞٙبی آعٓ ٚ آِزصی ٞب  -

(1386) 

 (1386)ا٘تؾبرات تیٕٛرسادٜ  (-٘ظبست ٚ ٚیزایؼ ٔمبِٝ آعٓ ٚ آِزصی)وتبة جبٔع عالٔت خب٘ٛادٜ  -

 (1387)ا٘تؾبرات دائزٜ إِعبرف تبریخ پشؽىی  (-ٔمبِٝ جزاحی در ثیٕبراٖ ٘مص ایٕٙی، آِزصی ٚ آعٓ)جزاحی وٛدوبٖ  -

 (1388)ا٘تؾبرات تیٕٛرسادٜ : ٘بؽز (-٘ظبرت ثز تزجٕٝ) ثیٕبری ٞبی ا٘غبٖایٌّٕٛ٘ٛٛثِٛیٗ داخُ ٚریذی در  -

 (1393) (-س٘ذٌی ٘بٔٝ عّٕی)٘بْ آٚراٖ طت ٔعبصز ایزاٖ  -

 (1394) –( در عٝ جّذ) 1368-72آٔٛسػ عبِی، عذاِت ٚ تٛععٝ  -تبریخ ؽفبٞی آٔٛسػ عبِی ایزاٖ -

 :  ٚ اجزایی وٙٛ٘ی، اجتٕبعی ٔغئِٛیت ٞبی عّٕی 

 (تب وٖٙٛ -1379) لیمبت ایِٕٛ٘ٛٛصی ، آعٓ ٚ آِزصی س تحرئیظ ٔزن 

 (تب وٖٙٛ -1383) وزعی یٛ٘غىٛ در آٔٛسػ عالٔت  ریبعت 

  (تب وٖٙٛ -1393)ثیٕبری ٞبی ٔشٔٗ تٙفغی رئیظ وٕیتٝ وؾٛری 

 (تب وٖٙٛ -1378) عضٛ ٞیبت ٕٔتحٙٝ فٛق تخصصی آِزصی ٚ ایِٕٛ٘ٛٛصی ثبِیٙی  

  ٚ (تب وٖٙٛ -1375) ایزاٖرئیظ ا٘جٕٗ عّٕی آعٓ ٚ آِزصی ٔٛعظ 

  (تب وٖٙٛ -1385ٔطبِعٝ ٚ آعیت ؽٙبعی اجتٕبعی، )ٔٛعغٝ رحٕبٖ  أٙب ٚ ٞیبت ٔذیزٜ رئیظ ٞیبت   

 (تب وٖٙٛ -1379) ، آعٓ ٚ ایِٕٛ٘ٛٛصی ٔذیز ٔغئَٛ فصّٙبٔٝ آِزصی 

  َٛ(تب وٖٙٛ -1384)فصّٙبٔٝ اخالق در عّْٛ ٚ فٙبٚری  ٔذیز ٔغئ 

  (تب وٖٙٛ -1385)عضٛ فزٍٞٙغتبٖ عّْٛ پشؽىی 

  عضٛیت در ٔٛعغبت ٚ ا ٘جٕٗ ٞبی عّٕی ٚ اجتٕبعی ٚ ٞیبت ٞبی تحزیزیٝ ٔجالت ٔختّف تخصصی 

  ٖ(تب وٖٙٛ -1384)عضٛ ٔٛعظ ٚ رئیظ ٞیبت ٔذیزٜ جٕعیت رؽذ ٚ تٛععٝ ایزا 

 ( وٖٙٛ تب 1393)یظ ؽٛرای عیبعتٍذاری ا٘جٕٗ ایزا٘ی اخالق در عّٓ ٚ فٙبٚری ری 
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 (1394) عضٛ ٔٛعظ ا٘جٕٗ ایزا٘ی تبریخ اجتٕبعی عّٓ ٚ فٙبٚری 

  : اّٞٓ ٔغئِٛیت ٞبی عّٕی ، اجتٕبعی ٚ اجزایی ٌذؽتٝ

  ( 1360-61)رئیظ دا٘ؾٍبٜ ؽیزاس 

  ٖیغیٖٛ ٞبی وٓ -دٚرٜ ٞبی اَٚ ٚ عْٛ ٚ پٙجٓ)ٕ٘بیٙذٜ ٔزدْ در ٔجّظ ؽٛرای اعالٔی اس ؽیزاس ٚ تٟزاٖ ٚ اصفٟب

 (1376، 1367 -68، 1361-63) ( ثٟذاری ٚ آٔٛسػ عبِی

  عضٛیت در آوبدٔی آِزصی، آعٓ ٚ ایِٕٛ٘ٛٛصی آٔزیىب(AAAAI ) ٝا٘جٕٗ ارٚپبیی ثیٕبری ٞبی ری ٚ(ERS ) ٗؽٛرای ثی ٚ

 (1998-2000)ٚ ( IAC)إِّّی آعٓ 

 ( 1362-82)ی عبِی ا٘مالة فزٍٞٙی عضٛ عتبد ٚ ؽٛرا  

 ( 1368-72)ٚسػ عبِی ر فزًٞٙ ٚ آْٚسی  

 ( 1376-78)ر فزًٞٙ ٚ آٔٛسػ عبِی ٚسی  

 ّٛ( 1378-82)ْ ٚ تحمیمبت ٚ فٙبٚری ٚسیز ع  

  (1382 -84)ٔؾبٚر ریبعت جٕٟٛری 

  (1384)وب٘ذیذای ٟٕ٘یٗ دٚرٜ ریبعت جٕٟٛری 

  (1379 -93)رئیظ وٕیتٝ وؾٛری آعٓ ٚ آِزصی 

 (1382 -1386)تٟزاٖ  عضٛیت در ؽٛرایعبِی ٘ظبْ پشؽىی ٚ ؽٛرای ٘ظبْ پشؽىی 

  ٖ(1383 -1388)ٔٛعظ ٚ عضٛ ٞیبت ٔذیزٜ جٕعیت تٛععٝ عّٕی ایزا 

  (1383 -1392)ٔٛعظ ٚ رئیظ ا٘جٕٗ ایزا٘ی اخالق در عّٓ ٚ فٙبٚری 

  (ثٝ ثعذ 1358اس )ریبعت دٟٞب ٕٞبیؼ عّٕی، تخصصی، اجتٕبعی ، فزٍٞٙی ، ّٔی ٚ ثیٗ إِّّی 

 افتخبرات عّٕی

ثٝ عٙٛاٖ وتبة ثزٌشیذٜ عبَ اس عٛی ٚسیز فزًٞٙ ٚ  "عّْٛ پبیٝ ٚ ثبِیٙی -آعٓ"٘تخبة وتبة ِٛح تمذیز ثٝ ٔٙبعجت ا -

 (1384)ارؽبد اعالٔی 

 (1385)ِٛح تمذیز اس جؾٙٛارٜ اثٗ عیٙب ثٝ ٔٙبعجت ٕ٘بیٝ ؽذٖ فصّٙبٔٝ آِزصی، آعٓ ٚ ایّٕٛ٘ٛصی در ٔذالیٗ  -

، آعٓ ٚ ایِٕٛ٘ٛٛصی ثٝ عٙٛاٖ ٘ؾزیٝ ثزٌشیذٜ فصّٙبٔٝ آِزصیِٛح تمذیز اس جؾٙٛارٜ عّْٛ پشؽىی راسی ثٝ ٔٙبعجت ا٘تخبة  -

 (1389)عّٕی وؾٛر 

 "٘ؾبٖ ثیٗ إِّّی پزٚفغٛر یّذا در آٔٛسػ، پضٚٞؼ، ٔغئِٛیت اخاللی ٚ اجتٕبعی در عّْٛ پشؽىی"دریبفت عبِی تزیٗ  -

(1390) 

 (1392)عیٙب  ثٝ ا٘تخبة پب٘شدٕٞیٗ جؾٙٛارٜ اثٗ "پضٚٞؾٍز ثزتز طت ثبِیٙی وؾٛر"دریبفت ٘ؾبٖ  -

 (1394)در آِزصی ٚ ایِٕٛ٘ٛٛصی ثبِیٙی ( ESI-2015)درصذ دا٘ؾٕٙذاٖ ثزجغتٝ جٟب٘ی ( 1)یه ا٘تخبة در سٔزٜ  -


