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به استناد نامه شماره  86۴0۴مورخ  13۹۹/02/1۵هیئت نظارت بر مطبوعات ،دو فصلنامه علوم ،فناوری و کاربردهای
فضایی مجوز انتشار دریافت کرده است.
مطالب و مقاالت مندرج در دو فصلنامه ،لزوماً به معنای بیان دیدگاههای پژوهشگاه فضایی ایران و انجمن هوافضای ایران نیست.
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