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بر اسـاس ابالغیه شـماره  3/11/24مجله جغرافيا و برنامهريزي محيطي
مـورخ  1311/4/5كمیسـیون بررسـی نشـريات علمـی وزارت علـوم
تحقیقـات و فنـاوری دارای درجـه علمي – پژوهشي است
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http://gep. ui.ac.ir
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كد پستی1162763221 :
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)131(36733172
)131(36734166
gep@res.ui.ac.ir
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