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 ( 94) رضا امام المللی بین دانشگاه -تخصصی ن زبا تولید، مدیریت •
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 ,MATLAB, GAMSع و داده کاویمهندسی صنای تسلط بر نرم افزارهای برنامه ریزی و تحلیلی  ✓

MINITAB, Super Decision,  MS Office ( Excel, MS Project, Power point, Word) 
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