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 بسمه تعالي

 و پژوهشي و آموزشي خالصه اي از تحصيالت و فعاليت هاي علمي

 حسين مال حسيني   

 اطالعات شخصی:

،  4479764739کد ملي: ،  408حسين مال حسيني  ، فرزند حسن ، شماره شناسنامه :

 ، متاهل.بافق ، ساکن يزد 1349 /20/11متولد
 

 سوابق تحصيلی:

 . 1368فيزيک در سال  –اخذ ديپلم در رشته رياضي  -

فارغ التحصيل مقطع کارشناسي در رشته مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم الياف  -

 (73سال )از دانشگاه صنعتي اصفهان 

الياف از دانشگاه صنعتي فارغ التحصيل مقطع کارشناسي ارشد در رشته شيمي نساجي و علوم  -

 . 83(سال اصفهان )

 ارشد:  موضوع پايان نامه کارشناسي -

                                                         تشخيص جابجايي رنگ در چاپ پارچه به صورت خودکار که زير نظر اساتيد معظم دکتر حسين 

انجام  توانايي و دکتر حسيني راوندي)دانشکده نساجي( و دکتر پالهنگ )دانشکده  برق وکامپيوتر(

 .شد

 (98سال از دانشگاه صنعتي اصفهان ) دکتراي تخصصي شيمي نساجيفارغ التحصيل مقطع  -

 عنوان پايان نامه دوره دکترا: -

 به عنوان حامل مواد فعال الياف بازيافته ابريشم کاربرد

استفاده و بازيابي ضايعات ابريشم طبيعي کشور، و توليد الياف با محتواي پايان نامه مرتبط 

کاربرد هاي اين الياف، که در پايان نامه نيز از آن ستفاده گرديده فيبروئيني از آنها است. از جمله 

 است، کاربرد هاي پزشکي اين الياف به ويژه در پزشکي بازساختي و کشت سلول ميباشد.
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 علمی و عملی: آموزشی، و سوابق  فعاليت ها

 سال .1سرپرست بخش چاپ شرکت رنگرزي ، چاپ و تکميل نقشين يزد به مدت حدود  -

 ماه .  5همکاري با شرکت يزد باف بخش تکميل به مدت  -

 تا کنون.  74تدريس درآموزش و پرورش )دروس تخصصي شيمي ، هنر ، و نساجي ( از سال  -

فني و حرفه اي، دانشصصگاه علم و  هاي دانشصصگاهدر دروس مختلف مرتبط با تخصصصص تدريس  -

در مقاطع کارشناسي و کار اصفهان هنر، دانشگاه پيام نور يزد، دانشگاه يزد و دانشگاه صنعتي 

 تا کنون. 78از سال شناسي ارشد، 

 .85تا  82همکاري با مؤسسه اطالع رساني عليم در بخش نساجي از سال  -

 تدريس دوره هاي اموزشي ضمن خدمت تخصصي در اموزش و پرورش يزد -

مدير واحد تحقيق و توسعه يکي از شرکت هاي توليدي منسوجات و فعاليت در خصوص نانو  -

به مدت دو  و مواد معطر روي منسوجات و ضد لک بآپوششهاي تکميلي، ضد باکتري، ضد 

 .سال

همکاري هاي علمي تحقيقاتي با دانشصصگاه علوم پزشصصکي و دانشصصگاه يزد و پيام نور اسصصتان به  -

 بين رشته اي صورت طرح هاي مشترک

سوم در  - سل  شگاه هاي ن سه بعدي، و دان برنامه ريزي و اجراي همايش کاربرد هاي پرينتر هاي 

 دانشگاه يزد و علوم پزشکي و پيام نور با دعوت از دو استاد ايراني مقيم اتريش

در زمينه نانو فناوري و يا مديسصصصا پليمر آر شصصصرکت دانش بنيانو عضصصصو هيمت مديره  موسصصصس -

 پارک علم و فناوري يزد.در نوين  منسوجات

موسصصس و مدير مرکز آموزش و پژوهش هاي بنيادي نسصصاجي شصصرکت شصصهرک هاي صصصنعتي  -

 .(97)سال يزد

ضو هيمت مديره مرکز مشاوره، اطالع رساني - شرکت رباط چارسوق  ع و خدمات کار آفريني 

 پارس.

 عضور انجمن علوم و فناوري نساجي ايران -

 استان يزدعضو انجمن صنايع نساجي  -
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پروژه هصاي صصصصنعتي بصا برخي شصصصرکصت هصاي برخي برنصامصه ريزي و همکصصاري در اجراي  -

 توليدي)يزدباف، ابريسم شيمي...(

 

 سخنرانی ها:

ارائه سصصمينار تخصصصصصصي در زمينه کاربرد نانو هرات به عنوان رنگ و مواد سصصفيد کننده نوري  -

 )دانشگاه آزاد اسالمي يزد (

سالمي يزد و  - شگاه آزاد ا شجويان دان صي در زمينه چاپ پارچه )جهت دان ص سمينار تخ ارائه 

 نيزدانشکده نساجي دانشگاه يزد ( 

شگاه  - شجويان دان ساجي جهت دان صي در زمينه کاربرد نانوتکنولوژي در ن ص سمينار تخ ارائه 

 آزاد اسالمي يزد و نيزدانشکده نساجي دانشگاه يزد ( 

صصصي در زمينه کاربرد نانوتکنولوژي در علوم پزشصصکي جهت دانشصصجويان و ارائه سصصمينار تخصصص -

 اساتيد بيمارستان شهيد صدوقي يزد.

سمينار تخصصي در زمينه نانوتکنولوژي و کاربرد هاي آن جهت دبيران و دانش دو دوره ارائه  -

 )سمپاد ، سازمان استعداد هاي درخشان( يزد. انتيز هوشنواحي يک و دو و آموزان 

شنايي با مباني نانوتکنولوژي و کاربرد هاي آن جهت دبيران آموزش ارائ - صي آ ص سمينار تخ ه 

 .ميبد مهريز، بافق وو شهرستان هاي  و پرورش ناحيه يک يزد

 ارائه سمينار تخصصي داربست هاي مهندسي بافت در بيمارستان شهيد صدوقي يزد  -

در و کشصصت سصصلول ، الياف  توليد نانو، ارائه سصصمينار تخصصصصصصي داربسصصت هاي مهندسصصي بافت -

 .با همکاري جناب اقاي دکتر نيکوکار لوم پزشکي يزدعپرديس دانشگاه 

ارائه کارگاه اموزشصصي داربسصصت هاي مهندسصصي بافت و کشصصت سصصلول، در محل پژوهشصصکده   -

 پوشش هاي نانو ساختار پيام نور.

کاربردهاي آن در  ارائه سصصخنراني در مرکز سصصلولهاي بنيادي يزد در زمينه فيبروئين ابريشصصم و -

 پزشکي بازساختي

 (97برنامه ريزي و برگزاري سمينار تخصصي توسعه صادرات نساجي )سال  -
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ضوع  - سخنراني با مو صنعتي "ارائه  شکي  4انقالب  سلول  "و اينده علوم پز شي  در مرکز پژوه

 (98هاي بنيادي و ناباروري يزد)سال 

 

 دوره های آموزشی

اموزشصصي، سصصاعت دوره هاي آموزشصصي ضصصمن خدمت در زمينه هاي   2000گذراندن بيش از -

فيزيک رنگ ، شيمي مواد شوينده و پاک شيمي و رنگرزي ، شيمي و سنتزرنگ ، تخصصي 

شي نانو تکنولوژي سوجات، کارگاه آموز سي کننده من ست هاي مهند شي دارب ، گارگاه اموز

 .هاي دارويي بافت و کشت سلولي ، وکارگاه اموزشي روش هاي توليد ليپوزوم

 

 مقاالت

 مقاله تخصصي با عنوان :  چاپ -

Recycling Raw Silk Waste Fibers towards Silk Fibroin Fibers with 

Different Structures through Wet Spinning Technique 

 2019در سال  Journal Of Cleaner Productionدر مجله : 

 با عنوان: مشهد( – 2017چاپ مقاله در کنفرانس بين المللي سلول هاي بنيادي )ارائه و  -
Creation of a Fibroin Fiber Mesh for Growth of Human Foreskin 

Fibroblasts Using Various Coagulation Conditions and Polymer 

Concentrations 
 با عنوان :  ISIچاپ مقاله  -

Immobilization of silk fibroin on the surface of PCL nanofibrous 

scaffolds for tissue engineering applications 

 2017سال  Applied Polymerدر مجله : 

 Nanomedicine & Nanosafety Conferenceکنفرانس بين المللي در  چاپ مقالهارائه و  -

 با عنوان :( تهران – 2017)

Comparison of between the diameter and pore size of the electrospun silk 

fibroin/poly (lactic acid) nanofiber scaffolds in tissue engineering 

 تهران 2017  

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/bm900840h
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 با عنوان: مشهد( – 2017چاپ مقاله در کنفرانس بين المللي سلول هاي بنيادي )ارائه و  -
An investigation of the homing of human foreskin fibroblasts on 

electrospun poly(latic acid)/silk fibroin nanofiber scaffolds 
 2017، مشهدو پزشکي بازساختي  سلول هاي بنيادي بين الملليکنفرانس 

 مقاله تخصصي با عنوان :  چاپ -

 مصصروري بصصر داربسصصصصتصصهصصاي مصصهصصنصصدسصصصصي بصصافصصت و عصصمصصلصصکصصرد آنصصهصصا در پسصصصشصصصصکصصي -

  علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي يزد مجله ، در بازساختي

 وينيل نانوالياف پلي از استفاده با ابريشمي پارچه دهي چاپ مقاله تخصصي با عنوان: پوشش -

ي در مجله علمي پژوهشي علوم پزشک براي کاربردهاي هيدروکلريد سيپروفلوکساسين-الکل

 و تکنولوژي پليمر

  microchimica acta در زمينه بيوسنسورهاي زيستي در مجله ISIچاپ مقاله تخصصي  -

(2017) 

 در زمينه کاربرد فيبروئين ابريشم در سنسور هاي تشخيص سرطان  ISIچاپ مقاله تخصصي  -

 با عنوان:

- A novel DNA biosensor based on graphene oxide nano sheets and silk 

fibroin nano fibers composite as a probe oligonucleotide immobilization 

platform for BRCA1 gene detection 

 (2017در کنفرانس بين المللي پپتيد ايران )
 

کاربرد فيبروئين ابريشم در سنسور هاي تشخيص سرطان در زمينه   ISIچاپ مقاله تخصصي  -

 با عنوان:

Construction Of Electrochemical Aptasensor …  
 (2017در کنفرانس بين المللي الکتروشيمي )اصفهان ، 

بررسصصي برخي روش هاي پردازش تصصصوير درجهت جابجايي "ارائه مقاله تخصصصصصصي با عنوان  -

 دانشگاه صنعتي اصفهان. –فرانس مهندسي نساجي ايران در ششمين کن "رنگ در چاپ پارچه

 چاپ مقاله تخصصي با عنوان : -
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Detection of color displacement in fabric printing through image 

analysis   

 . 2006کشور انگلستان سال   journal of textile instituteدرمجله 

بازيابي ضايعات ابريشم طبيعي کاربردي در فرش  "ارائه و چاپ مقاله تخصصي با عنوان :  -

در کنفرانس بين المللي هنر، صنايع دستي و گردشگري  "دستباف و تابلو فرش به شکل الياف

 ، شيراز(94)سال 

بررسي روش هاي بازيابي فيبروئين ابريشم به شکل فيلم، پودر "ارائه مقاله تخصصي با عنوان  -

 95اي نوين ، بيرجند سال در کنفرانس ملي فناوري ه "و الياف

 علوم پزشکي يزددر مجله  تخصصي در زمينه داربست هاي مهندسي بافت پذيرش مقاله -

  87ارائه مقاله در کنفرانس دانشجويي فرش ايران در تهران ، سال  -

 88سال  نساجي ايرن، بين المللي و هفتمين کنفرانس مليکنفرانس اولين ارائه دو مقاله در  -

 89در همايش ملي رناس سال مقاله  5ارائه  -

 90مقاله در همايش ملي هنر و فرش دستباف دانشگاه آزاد نجف آباد سال  2ارائه  -

 .91 سالدر  ايران ارائه سه مقاله در همايش ملي نساجي -

 .93در سال ايران ارائه سه مقاله در همايش ملي نساجي  -

پايان نامه کارشناسي ارشد به عنوان   10حدود و پايان نامه در مقطع کارشناسي  20 يش ازبارائه  -

 .و يا مشاور استاد راهنما

ارائه مقاله تخصصي در همايش بين المللي هنر، صنايع دستي و گردشگري در شيراز در سال  -

94 

مقاله تخصصي در دهمين همايش ملي مهندسي نساجي ايران در دانشگاه صنعتي اصفهان  5ارائه  -

 95در سال 

 96همايش بين المللي سلول هاي بنيادي مشهد، سال ارائه مقاله تخصصي در  -

 96ارائه دو مقاله تخصصي در همايش ملي ابريشم  دانشگاه گيالن، سال  -

 97ارائه دو مقاله تخصصي در همايش ملي نساجي گيالن، سال  -



7 

 

 اپ پارچه : ماهنامه دانشگاه يزد چاپ مقاله تخصصي در زمينه چ -

 

 افتخارات

 .93کميته پژوهشي دانشگاه فني و حرفه اي تا سال  يت درعضو -

 دسي بافت و سلولهاي بنيادي مرکز ناباروري يزد.نعضو کميته پژوهشي گروه مه -

 .90پژوهشگر برگزيده سازمان آموزش و پروش استان يزد  سال کسب رتبه  -

  .تخصصي منسوجاتگواهي ثبت اختراع در زمينه  2داراي  -

 94برتر در مسابقه ايده شو استان اصفهان در سال کسب رتبه دوم ايده هاي  -

 97کسب رتبه دوم ايده هاي برتر در مسابقه ايده شو يزد سال  -

کارشناسي ارشد با همکاري دانشگاه يزد و  دکترا و ارائه پايان نامه هاي دانشجويي در مقطع -

 دانشگاه علوم پزشکي يزد.

سي و کارشناسي ارشد در زمينه هاي داوري ده ها پايان نامه دانشجويي در مقطع کارشنا -

 تخصصي و مرتبط با رشته و اموزش.

ارائه و انجام طرح هاي مشترک در زمينه نانو فناوري، منسوجات هوشمند، داربست هاي  -

 مهندسي بافت و علوم پزشکي نوين با دانشگاه هاي يزد، علوم پزشکي و پيام نور استان يزد

مصنوعي در استان که اين طرح با اصالحاتي، مراحل ارائه پيشنهاد طرح مرکز تخصصي پوست  -

 اجرايي خود را با همکاري دانشگاه علوم پزشکي ميگذراند.

ارائه پيشنهاد و تشکيل کار گروه منسوجات نوين پزشکي با همکاري دانشکده مهندسي نساجي  -

 دانشگاه يزد و دانشگاه علوم پزشکي يزد.

حوزه فناوريهاي نوين و نانو تکنولوژي در پارک انجام طرح هاي مختلف پژوهشي و صنعتي در  -

 علم  فناوري يزد.
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 :های فعلیعاليت ف

 سال 26کارمند رسمي آموزش و پرورش با سابقه کار  -

 مدير تحقيق و توسعه شرکت مديساپليمر اريا يزد عضو هيمت مديره و   -

 در شرکت مديسا پليمر اريا يزد طرح هاي مختلف پژوهشيو مجري مبدع  -

پژوهشکده شگاه يزد، دانشگاه علوم پزشکي، با دانطرح هاي مختلف پژوهشي مشترک  مجري -

  و پارک علم و فناوري يزدنانو ساختار پيام نور 

شصصرکت هاي صصصنعتي در زمينه رفع مشصصکالت طرح هاي پژوهشصصي براي برخي و مجري مبدع  -

 صنعتي انان 

در زمينه فناوريهاي نوين مختلف مرتبط با علمي و عملي آموزشصصصي دوره هاي مختلف مدرس  -

 نساجي و منسوجات فني، نانوفناوري در نساجي، منسوجات پيشرفته، منسوجات سنتي و صنعتي

  

 ارتباطی:راه 

    09132738298همراه :                      03535232519تلفن تماس : منزل  -

    soheil_408@yahoo .comپست الکترونيکي:                      -
-            h.molahoseini@tx.iut.ac.ir                            

 

 

 


