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بر مبنای چنین رسالتی ،نشریهی «پژوهشنامهی آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان» تنها نشریهی
علمی -پژوهشی ،با فاصلهی انتشار هر دو فصل یک بار ،در این زمینه خواهد بود که مقاالت اصیل و
یافتههای علمی اندیشمندان و محقّقان دانشگاهی را در این سطح علمی به چاپ خواهد رساند.
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