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  نهم ورکشاپپاسخ 
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 طراحی موضوع

 ترسیم پالن سقف شیبدار)شیروانی (طبق مشخصات زیر است نظر در

 زاویه شیب سقف در تمام جهات یکسان است -

 دفع آب باران فقط به سمت خارج مجاز است. -

 قف )آبرو( در تمام جهات یکسان استتراز لبه پایین س  -
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