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 داًؾجَیبى ٍ هزثیبى.
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 پبیؼ گشارؽبت ٍ هغتٌذات پزًٍذُ ٍ تحلیل ٍ الذام اصالحی. -31
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 بٌّگی ٍ ثزگشاری جلغبت آهَسؽی عجك ًیبس داًؾگبُ جْت وبروٌبى.داًؾگبُ جْت ّو
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 آهَسػ ثِ آًْب.
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 ثبلیٌی ثیوبراى.

 

 

 

 

 

 


