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همه جانبه را مد نظر قرار داد و تمامی ابعاد آنرا با توجه به نیازهای اطالعاتی در نظر گرفت .با توجه به
موضوع مطرح شده تیم اجرایی پروژه بر اساس عناوین زیر تنظیم شده است.
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