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ابوالفضل مختاری
"بررسی روشهای شیرین سازی گازها"
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عاطفه قربانی اقدم – یاسمن علی نژاد



"روشهای تبدیل الفینهای سنگین به الفینهای سبک"



غالمرضا پیرچراغی
"بررسی تشکیل هیدرات گاز طبیعی)"(NGH
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