اطالعات شخصی و ارتباط :
 دکتر مصطفی معین  ،متولد  ، 0331نجف آباد  ،همسر و سه فرزند
 پست الکترونیکmmoin@sina.tums.ac.ir :
 تلفن( 88101966 :مرکز تحقیقات ایمونولوژی ،آسم و آلرژی)

دانشنامه علمی :
 دکترای پزشکی – دانشگاه شیراز ()0336 -0399
 تخصص در بیماری های کودکان – دانشگاه شیراز ()0399-0396
 فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی تهران()0361-69

مرتبه دانشگاهی :
 استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران – گروه آموزشی بیماری های کودکان ( -0363تاکنون)
 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران – گروه آموزشی بیماری های کودکان ()0360 -0363
 استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران – گروه آموزشی بیماری های کودکان ()0381 -0360

سوابق آموزشی و پژوهشی :
 تدریس علوم بالینی و پایه آلرژی و ایمونولوژی و بیماری های کودکان
 مجری و یا همکار در بیش از  61طرح پژوهشی
 راهنمایی و مشاوره در دهها پایان نامه پزشکی عمومی  ،تخصصی و فوق تخصصی
 انتشار بیش از  081مقاله در مجالت علمی – پژوهشی بین المللی
 ارائه صدها مقاله در همایش های علمی – اجتماعی و فرهنگی داخلی و خارجی

کتاب های منتشر شده:
تا کنون نزدیک به 31عنوان کتاب (تالیف ،ترجمه  ،ویرایش علمی) ،در زمینه های مختلف علمی -تخصصی ،فرهنگی و اجتماعی از
سوی استاد چاپ و منتشر شده است:
-

مجموعه مقاالت اولین سمینار طب ملّی و مردمی -نشر رسا ()0391

-

آنچه شما باید درباره آسم بدانید -کتاب همراه ()0363

-

آنچه شما باید درباره آلرژی ها بدانید -کتاب همراه ()0363

-

بیماری های رایج عفونی کودکان (مقاله بیماری گرانولوماتوز مزمن))0363( -
1

-

آنافیالکسی -انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ()0363

-

بیماری های شایع آلرژی (مقاله آنافیالکسی) -ناشر :دانشگاه شاهد ()0369

-

ایمونولوژی ،آلرژی ،روماتولوژی (ترجمه نلسون )0118-انتشارات جهاد دانشگاهی ()0369

-

بیماری های کودکان (مقاله آسم) -انتشارات تیمورزاده ()0369

-

کتاب جامع آسم -علوم پایه و بالینی -انتشارات نشر دانشگاهی ( -)0361با مشارکت  38تن از استادان برجسته آلرژی،
بیماری های تنفسی و سایر تخصص های مرتبط در کشور

 Immunodeficiency disorders in Iran (HIE Syndrome article)- Shayan Nemoodar Publication-2002-

کتاب جامع بیماری های کودکان (مقاله آسم و آلرژی) -انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ()0361

-

"چه حاصل" -دانشگاه ،فرهنگ و توسعه از دیدگاه دکتر مصطفی معین -انتشارات علمی و فرهنگی ()0363

-

روش های پیشگیری از اتالف منابع ملّی (مقاله استقالل دانشگاه ،توسعه علمی کشور و اغتنام فرصت ها) -انتشارات
فرهنگستان علوم ()0363

-

دائره المعارف آموزش عالی (مقاله موانع توسعه علمی ایران) -انتشارات دانشنامه بزرگ زبان فارسی ()0363

-

بیماری های نقص ایمنی اولیه در ایران -ناشر :دانشگاه علوم پزشکی تهران ()0369

-

راهنمای آلرژی ها (بینی ،سینوس ،گوش ،چشم) -کتاب همراه ()0369

-

کتاب های راهنمای آسم و آلرژی ها (بازبینی و ویرایش علمی  9عنوان کتابچه راهنما) -ناشر :مرکز مدیریت بیماری های
وزرات بهداشت ()0368

-

کتاب جامع سالمت خانواده (نظازت و ویرایش علمی مقاله آسم و آلرژی) -انتشارات تیمورزاده ()0368

-

جراحی کودکان (مقاله جراحی در بیماران نقص ایمنی ،آلرژی و آسم) -انتشارات دائره المعارف تاریخ پزشکی ()0366

-

ایمونوگلوبولین داخل وریدی در بیماری های انسان (نظارت علمی بر ترجمه) -ناشر :انتشارات تیمورزاده ()0366

-

گزارش وضعیت اجتماعی ایران (( )0311نظارت و همکاری در مطالعه و تدوین -انتشارات موسسه رحمان)

-

نام آوران طب معاصر ایران (زندگی نامه علمی))0313( -

-

گزارش وضعیت زنان در ایران (( )0311نظارت و همکاری در مطالعه و تدوین -انتشارات موسسه رحمان-نشرنی)

-

کتاب "نهاد ملی حمایت از کودک" (( )0313نظارت و همکاری در مطالعه و تدوین-انتشارات موسسه مهرآفرین و
موسسه رحمان)

-

تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران (در سه جلد و حدود 1111صفحه) – ( 0319و  0313و )0313

 اهم مسئولیت های علمی ،اجتماعی و اجرایی کنونی:
 پایه گذار و رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی  ،آسم و آلرژی (-0361تا کنون)
 ریاست کرسی یونسکو در آموزش سالمت ( -0363تا کنون)
 عضو هیات ممتحنه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی بالینی (-0366تا کنون)
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 پایه گذار و رئیس انجمن علمی آسم و آلرژی ایران (-0369تا کنون)
 رئیس کمیته کشوری بیماری های مزمن تنفسی ( 0313تا کنون)
 مدیر مسئول دوماهانه علمی-پژوهشی آلرژی  ،آسم و ایمونولوژی ایران و فصلنامه علمی-پژوهشی اخالق در علوم و
فناوری (0361و -0363تا کنون)
 عضو فرهنگستان علوم پزشکی (گروه علوم بالینی) (-0369تا کنون)
 عضو موسس و رئیس هیات امنا و هیات مدیره موسسه رحمان (مطالعه و آسیب شناسی اجتماعی-0369 ،تا کنون)
 رئیس کمیته کشوری بیماری های مزمن تنفسی (-0313تا کنون)
 رئیس شورای سیاستگذاری انجمن ایرانی اخالق در علم و فناوری ( -0313تا کنون)
 عضو موسس و رئیس انجمن ایرانی تاریخ اجتماعی علم و فناوری ( -0313تاکنون)


عضویت در موسسات و ا نجمن های علمی و اجتماعی و هیات های تحریریه مجالت مختلف تخصصی

 اهم مسئولیت های علمی ،اجتماعی و اجرایی در گذشته:
 موسس و رئیس جامعه اسالمی پزشکان دانشگاه شیراز ()0396-0380
 ریاست دانشگاه شیراز ()0381-80
 تاسیس شورای نظارت بر بهداشت و درمان استان فارس و به عهده گرفتن دبیری آن ()0381-80


نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی از شیراز ،تهران و اصفهان (دوره های اول ،سوم و پنجم) و عضویت در کمیسیون
های بهداری و آموزش عالی

 رئیس گروه برنامه ریزی پزشکی ستاد انقالب فرهنگی ()0380-83
 عضویت (حقیقی) در ستاد و شورای عالی انقالب فرهنگی ()0381-61
 دبیر شورای مرکزی جهاد دانشگاهی ()0383-89
 وزیر فرهنگ و آموزش عالی ()0386-61
 فلوی فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی بالینی -دانشگاه علوم پزشکی تهران ()0361-69
 وزیر فرهنگ و آموزش عالی ()0368-61
 وزیر علوم و تحقیقات و فناوری ()0361-61
 رئیس کمیته کشوری آسم و آلرژی ()0361 -13
 مشاور ریاست جمهوری ()0361 -63
 عضو شورایعالی نظام پزشکی و شورای نظام پزشکی تهران ()0363 -68
 بنیانگذار و رئیس انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری ()0363 -11
 بنیانگذار و عضو هیات مدیره جمعیت توسعه علمی ایران ()0363 -66
 ریاست دهها همایش علمی ،تخصصی ،اجتماعی  ،فرهنگی در سطوح ملی و بین المللی (از  0396به بعد)
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 افتخارات علمی:


عضویت در آکادمی آلرژی ،آسم و ایمونولوژی آمریکا ( ، )AAAAIانجمن اروپایی بیماری های ریه ( )ERSو شورای بین
المللی آسم ()IAC

-

لوح تقدیر به مناسبت انتخاب کتاب "آسم -علوم پایه و بالینی" به عنوان کتاب برگزیده سال از سوی وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی ()0363

-

لوح تقدیر از جشنواره ابن سینا به مناسبت نمایه شدن فصلنامه آلرژی ،آسم و ایمونولوژی در مدالین ()0369

-

لوح تقدیر از جشنواره علوم پزشکی رازی به مناسبت انتخاب فصلنامه آلرژی ،آسم و ایمونولوژی به عنوان نشریه برگزیده
علمی کشور ()0361

-

دریافت عالی ترین " نشان بین المللی پروفسور یلدا در آموزش ،پژوهش ،مسئولیت اخالقی و اجتماعی در علوم پزشکی"
()0311

-

دریافت نشان "پژوهشگر برتر طب بالینی کشور" به انتخاب پانزدهمین جشنواره ابن سینا ()0311

-

انتخاب در زمره یک ( )0درصد دانشمندان برجسته جهانی ( )ESI-2015در آلرژی و ایمونولوژی بالینی ()0313
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