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وزارت (بر اساس مجوز کمیسیون بررسی نشریات کـشور » های قرآنی مجلۀ آموزه «
 از پـاییز و ٧٧۶٩٣/٣ و به شمارۀ ٢۴/٣/١٣٩١در تاریخ ) علوم، تحقیقات و فناوری
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