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را مورد بازدید قرار دهند، هیچ دانشجویی حق اعتراض در امور بازرسی مامورین 
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کلیه مقررات فوق را مالحظه و قبول تعهد می کنم که کلیه آیین نامه الرستان 

 فوق را رعایت نمایم.
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