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 هكاًيك هٌْذسي داًشكذُ

 

 ارتعاشات مکانیکی :  ـَاى دسس عٌــــ

 کاسشٌاسي: هقطـــع تحصيلـي 

  3:     تعـــذاد ٍاحـــذ

سیاضي هٌْذسي  –دیٌاهيك : ًياص دسس یا دسٍس پيش
________________________________ 
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