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** ياحد درسي را اخذ ومایىد  6داوشجًیاوي که رشته کارداوي با کارشىاسي آن ها غیزمزتبط مي باشد، مي بایست اس بیه دريس سیز **  

جمغ

ًم
س

ل 
سا

یم
و

جمغ

رم
ها

 چ
ال

س
یم

و

جمغ کل ياحد ها
جمغ


