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رتبه اول
پژوهش هاي بنيادي 

● عنوان طرح:  نانو و ميكرو هيدروژل هاي ساخته شده براي مهندسي بازسازي كننده
● پژوهشگر: عليرضا خادم حسيني

● كشور: ايران ) مقيم آمريكا(
● رشته: مهندسي زيستي

● موسسه علمي: دانشگاه ام آي تي هاروارد

چكيده طرح:  
مواد مهندسي شده اي كه پیشرفت در شیمي پلیمر- نانو فناوري و علوم زيستي را فراهم مي كند و اين مواد توان بسیار 
بااليى در درمان پزشــكي را داراست. بافت مهندسي شده توسط ايشان قادر است با استفاده از شبكه پلیمري حاوي آب 
كه به آنها هیدروژل گفته مي شود رفتار سلول را تنظیم كند. اين پژوهشگر برجسته به طور خاص هیدروژل هاي هیبريدي 
را كه توان شــبكه اي شــدن نوري را دارند، با اســتفاده از تركیب طبیعي مولكول هاي با نانو ذرات را توسعه داده اند. اين 
تركیبات مي توانند براي تنظیم خواص شــیمیايي، بیولوژيكي، مكانیكي والكتريكي به كار رود. اين داربست هاي كاربردي 
منجر به تفاوت هايي در ســلول بنیادي به انواع سلول هاي مورد نظر و تشكیل مستقیم بافت قلب يا استخوان مي شوند. 
اين پژوهشــگر برجسته در خصوص ساخت هیدروژل هاي رسانا با يكپارچه سازي نانو مواد از جمله نانو لوله هاي كربني، 
گرافني و گرافن اكســید پیشگام مي باشــند. براي تهیه بافت پیچیده، از روش گردآوري مستقیم با شركت دادن ماوژول 
بافت هاي كوچك به بافت هاي بزرگتر را بهبود داده اند و پیش بیني مي شود اين روش منجر به توسعه نسل بعدي درمان 

و دستگاه هاي پزشكي شود.

زندگي نامه: 
دكتر علي خادم حسیني عضو هیات علمي و استاد فناوري علوم بهداشت و درمان در بخش فناوري علوم و بهداشت 
دانشــگاه هاروارد و دانشكده پزشكي هاروارد مي باشــند. زمینه پژوهشي اين پژوهشگر برجسته بر مبناي توسعه فناوري 
در مقیاس میكرو و نانو به منظور كنترل رفتار ســلول اســت. در اين زمینه هدف توســعه و بهبود بیومتريال با مقیاس 
میكرو در مهندســي بافت مي باشد. ايشــان چهارصد و پنجاه مقاله علمي، بیش از پنجاه عنوان كتاب و فصلي از كتاب، 
دويســت و پنجاه خالصه مقاله و بیست عنوان ثبت اختراع را در كارنامه خود دارند. دكتر خادم حسیني جوايز بسیاري را 
كســب نمودند از جمله: جايزه از TR35 از مجله مروري فناوري، بنیاد علمي كولتر، بنیاد علمي NSF، جايزه دانشــمندان 

و مهندسین برتر در امريكا.


