
دار تعبیه شده در پوشش  تولید یک سطح فعال جدید با استفاده از ذرات نانو رس عاملعنوان طرح:  -1

 و پلی ساکارید محلول سویا اکریالت 

 90/0969/ 90تاریخ تصویب                                      699069کد طرح:               

 مجریان : دکتر محسن تفقدی  ، دکتر داود ساالرباشی              

ایه بر پ ارزیابی میزان سمیت سلولی و مهاجرت نانو ذرات رس کلوزیت از نانو بیوکامپوزیتعنوان طرح :  -2

 ضایعات آرد سویا به داخل سیموالنت غذایی

 94/09/69/پ                                 تاریخ تصویب : 040/0کد طرح :         

 مجریان : داود ساالرباشی ، بی بی صدیقه فضلی بزاز        

 استخراج ترکیبات فنلی هسته عناب و مطالعه ویژگی های آنتی اکسیدانی و بیولوژیک آنعنوان طرح:  -3

 90/00/69/پ     تاریخ تصویب: 046/0کد طرح:       

 مجریان: داود ساالرباشی، بی بی صدیقه فضلی بزاز     

ان ارزیابی میزبررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی پلی ساکارید سویا و عنوان طرح:  -4

 تولید شده بر پایه پلی ساکارید سویانانو ذرات اکسید نیتانیوم از نانوکامپوزیت  تمهاجر

 90/00/0969تاریخ                  /پ 009/0کد طرح:              

 بی صدیقه فضلی بزاز بی –داود ساالر باشی مجریان:              

ده رونیاشی شو ضد الهتابی اسانس آویشن د یاکسیدانعنوان طرح: بررسی خواص ضد میکروبی، آنتی  -5

 استئاریک اسید –ان زوکاپرپک اسید و کیت –ان در نانو ژل های کیتوز

 90/00/0969تاریخ /پ                                                                                       040/0کد طرح:        

 محسن تفقدی –مجریان: داود ساالرباشی 

 

 

 

 

 



نانو ذره تشکیل شده استفاده از صمغ درخت زرد آلو در رهایش کنترل شده کروکومین از : عنوان طرح  -6

 مغبر پایه این ص

 00/0/0960تاریخ                 A-09-0991-0 کد طرح:      

 

 مجری: داود ساالر باشی

 

م از نانو کامپوزیت های پلی ساکاریدی بررسی میزان رهایش نانو ذرات اکسید سیلیسیوعنوان طرح:  -7

 سویا و ارزیابی خصوصیات بیولوژیک نانو ذرات آزاد شده

 10/11/1337تاریخ               A-11- 1662-2کد طرح: 

 مجری: داود ساالرباشی

 

 ذبج ذرهتولید سطوح فعال چند الیه با اتصال مفالکسین و تتراسایکلین به یک نانو عنوان طرح:  -0

کریالت وپلی ساکارید محلول سویا و بررسی رهایش نانو ذره در سیموالنت اشده در پوشش  سطحی

 )مصوب: دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشکده پزشکی گناباد(

 

عنوان بررسی تاثیر کروکومین در سندروم تخمدان تحریک پذیر و رشد فولیکولی در عنوان طرح:  -3

 برون تنیسندروم تخمدان پلی کیستیک تحت ناباروریبیماران مبتال به 

 11/11/1337تاریخ:              A-11-1726-1کد طرح:           

 داود ساالرباشی –مجریان: دکتر اعظم السادات محمودیان      

 

 

 

 

 


