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سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه برای سه سال هنرستان تدوین شده است .بنابراین تا پایان
دوره متوسطه و در تداوم آن استفاده در محیط کار واقعی ،در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
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