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 اکولوژی گياهان زراعي –اگروتکنولوژی  13
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 پژوهش هنر 15
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 مديريت اطالعات -علم اطالعات و دانش شناسي  32
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  ههــــپایپای

 محاسبات علمي –علوم کامپيوتر  38

 داده کاوی –علوم کامپيوتر  39
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 آناليز -رياضي محض  45
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