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رادیو دارو هب-CFD  – راکتورهبی بغتز عیبل و ؽبیه عبسی ببRF  به کوک روػ هبیhyperthermia  روػ هبی گزهبنی درهبنی:زمینه های پژوهشی
وکبربزد هبی آى در پشؽکی –تبثیزو انتؾبر اهواج الکتزوهغنبطیغی در هحیط هبی بیولوصیکی (ببفت نزم و اعتخواى )–حفبظت در بزابز پزتو هبی یونغبس –عیغتن
هب ی نیزوگبه هغته ای
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