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	 آموزش	و	پرورش
کمىسىون	 	وزارت	آموزش	و	پرورش 	اىران 	الف 	بهداشت	صنعتى 2	 	اىمنى	صنعتى 1

فروست ج عنوان ب برنامه	رىزى	و	تألىف	کتابهاى	درسى	رشتٔه	کودکىارى
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به	اجانب	بپرهىزىد.
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