
 علم و فرهنگ دانشگاه 

 مهندسي مكانيك گروه

 كارگاه ماشين ابزار 
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 نه مسئوليتي به عهده نخواهد داشت.هيچ گو  

ء امضا  

 تاريخ 

-------------------تلفن:   

E-mail:---------------------------------------------------
-- 


