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سخنرانی،پرسش وپاسخ،بحث گروهی ،ارائه کیس ،استفاده ازموادکمک آموزشی  ،وایت برد،
ویدئوپروژکتور،کامپیوتر ،اسالیدهای آموزشیPower point ،
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نقطه چین
ارائه کنفرانس بایستی به صورت سخنرانی وبااستفاده ازpower pointباشد.
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