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معدل کلمعدل نیمسال قبلتعداد واحدهاي گذراندهتعداد واحدهاي ترم جاري
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این قسمت توسط دانشجو تکمیل شود

کارشناس محترم امور آموزش ؛
با سالم؛ 

.احتراماً، جهت بررسی و اظهارنظر ، لطفاً 
:                           امضاء مدیر امور آموزشی :                                 تاریخ
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