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بانك نيا از ي

مه حوزه معتبر
شرك يتمام ي
ت حوزه در ت
يها شركت 
نمو يقدردان و 

سفير قالل
معتقديم عميقا

. باشد مي ت

موسس آگاهي ر

آگاهي سفير ين
 . نمايند يت

استقال حفظ ين
مع منابع پايه ر

بيطر حفظ ت
نمي پزشكي ات

چراغ ات

              

 

دربار
 ريسف

يالتحص
كردن،

سيتاس
همكار
درمان
يكوچك

م يها
ياريهم

اطالعات
يتمام

 تشكر

استق 
ع ما -

اطالعات

سفير -

قواني -
رعايت را

قواني -
بر فقط

جهت -
تجهيز


