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 )درصورت ثبت نام از طرف سازمان مهر سازمان نیز درج گردد(

 

 :است . )بصورت خالص(ریال 000/600/4هر نفر   شهریه ثبت نام 
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  5واحد  15پالک  -بسطامی کوچه-پالیزیباالتر از میدان -سهروردی شمالی -آدرس دبیرخانه: تهران 

 88763657فکس مستقیم:   88515421-88515526-88515328تلفن : 
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