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تومورال پروستات انسانی بوسیله تصویر برداري تشدید مغناطیسی
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طرحهاي تحقیقاتی
 مانیتورکردن اختصاصی حضور نانو کمپلکس چند منظوره حاوی ذرات اکسید آهن پوشیده شده با طال در.1
-دانشگاه علوم پزشکی تهران-سلولهای تومورال پروستات انسانی بوسیله تصویر برداری تشدید مغناطیسی
مجری طرح-1831
 بررسی اثر اندازه نانو ذرات اکسید آهن با پوشش پلی اتیلن گلیکول به عنوان یک ماده کنتراست زا در.2
 دانشگاه علوم-تصویربرداری تشدید مغناطیسی بر تغییرات شدت سیگنال حاصل از آن در بدن موش سوری
همکار طرح-1838 -پزشکی تهران
 بررسی اثر خصوصیات سطحی(بار) نانوذرات اکسیدآهن با پوشش های مختلف پلی اتیلن گلیکول بهینه بعنوان.8
دانشگاه علوم پزشکی- یک ماده کنتراست زا در تصویربرداری تشدید مغناطیسی در بدن موش سوری سالم
همکار طرح-1838 -تهران
 بررسی حساسیت زایی رادوکلراین در حضور نور و پرتو در مدل کشت تک الیه بر روی سلولهای سرطان.4
مشاور پایان نامه- 1832 - دانشگاه علوم پزشکی تهران-MTT به روشMCF7 پستانی
 روی رده هایIndocyanine Green  وMitoxantrone  مطالعه برون تنی حساسیتهای پرتوی و نوری.5
 همکار طرح1817-1815- دانشگاه علوم پزشکی مشهد-DFW  و7MCF سلولی
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