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ნივთიერებები“
კომპლექსის კვლევა

თბილისი 2013

Shanghai

2019

ბათუმი

2017

თბილისი 2016
თბილისი 2014

პროდუქტიულობის მაჩვენებელი
#
Google scholar

ციტირების ინდექსი
6.00

h-ინდექსი
1.00

