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، در حوزه مهندسی عمران، معماریدومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین "تپلکانی با آرایش پله های متفاو
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 .1183 اردیبهشت 11 .نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کار بردی منابع  آب. کرمانشاه"خاکریزهای حفاظتی
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