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نشريه پژوهشهاي زبانشناسي بر اساس ابالغيه شماره  602/11/3مورخ  1311/6/60كميسيون بررسي نشرريات
علمي وزارت علوم تحقيقات و فناوری دارای درجه علمیي پژوهشیي و شرماره اسرتاندارد برينالمللري (-2621
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سايت اختصاصي نشريه

http://jrl. ui.ac.ir
http://www.ISC.gov.ir
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