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 فعالیت های عملی

 تمرین های مختلفی خواهیم داشت. هر دانشجو یک سمینار خواهد داشت. و سمینار تمرین

 پروژه ترمیک برای یادگیری کل مطالب در نظر گرفته شده است. پروژه
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