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: در صورتي كه حضور هريك از افراد شركت كننده در جلسه دفاع در دانشكده امكان پذير باشد جلسه به تبصره
  صورت نيمه حضوري برگزار خواهد شد ولي مراحل انجام كار طبق فرآيند باال خواهد بود.


