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: داًطجَی گراهی
پبسخْبی صبدلبًِ ٍ یي راّْبی ثْجَد ویفیت آهَزش، ارزضیبثی هی ثبضذ ٍ ضروت ضوب ثِ ػٌَاى یه هٌجغ اعالػبتی هْن ًمص اسبسی در ارزیبثی صحیح آهَزش دارد، یىی از هْوتر

. دلیك ضوب ًطبًِ احترام ثِ حمَق داًطجَیبى ٍ اسبتیذ داًطگبُ است
تمریجب  اغلت گبّی ثٌذرت
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