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 کرمان باهنر شهید دانشگاه فنی دانشکده  1394 سال برتر پژوهشگر 

 کرمان باهنر شهید دانشکده فنی دانشگاه 1394برتر سال  پژوهشی مقاله 

  کرمان باهنر شهید دانشگاه، بخش مهندسی شیمی ،1395مقطع دکترا در سال  رتبه اول و کسب از تحصیلفراغت 
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