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 خانم دکتر پاسيار
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 همايونی - دکتر رخشان هاخانم

 دکتر شايگان -شيرازيدکتر  ها خانم

 – پران –حيدري  -عزيزي ها خانم 

 زاهدي نيا -صالحی –توکل مقدم 

 زارع -دکتر يكتاطلب ها خانم

  -دکتر کشتكاران -پاک نيتخانم 

 جمالی مقدمخانم 

 دکتر مالزم -ماکوالتیها خانم 
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