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 به عنوان کاربردی، مهندسی تکنولوژی و کارشناسی حرفه ای ارشد-کارشناسی حرفه ای، مهندسی فناوری، مهندسی فناوری ارشد، علمیرشته ها و مقاطع تحصیلی که عبارات 

.رشته های تحصیلی مذکور اضافه گردیده باشد، قابل قبول می باشد
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