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Rezasamizadeh@me.com ,  shahla.zandi@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/reza-samizadeh-phd-b483982/ 

https://www.linkedin.com/in/shahlaznd 

https://instagram.com/dr.reza.samizadeh?igshid=672yheei8y8h 

https://t.me/DrRezaSAmizadeh 
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