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بیژن خواجه نوري؛ مهري مرادخاني؛ الها شیردل؛ شهناز براتي
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آرمان حیدري ،حمیده دهقاني
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منصور حقیقتیان؛ سیدعلي هاشمیان فر؛ زهیرمصطفي بلوردي
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36-23

غيرانتفاعي شهر يزد
سیدعلیرضا افشاني؛ اکر جنتي فر
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