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های  دوره
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 پژوهشکده مهندسی بافت و ریزدارو )دانشگاه شهید بهشتی(
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  اتیت و ژالتین هیدروکسی آپ –ساخت داربست نانو کامپوزیتی مهندسی بافت استخوان تهیه شده از پلی وینیل الکل

 به روش بیومینرالیزاسیون

  تا، –کل فریز هیدروکسی آپاتیت به روش بیومینرالیزاسیون و از طریق سی –ساخت نانوکامپوزیت پلی وینیل الکل 

اختراعات 
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