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همزمان شتغال

                     

فکس       ٧٧۵٠٠١۶۵: ن
دفتر حقوقی وزارت فرهنگ

سال در كه د
يمهندس وزه
طيح در يخصص

سال( يهاردكپ 
ياسات و شناسان

هارد نسخه ن
يدلگرم افتي
دينو و ديام ني

نيال آن پروژه
يا حرفه و روز
موسس نيا اريم

يا در را ها كت

آگاه سفير ير

حزبي يا نهاد چ

آن پرسنل كه 

 كه كند مي ف

اش به مجاز ما 

                     

تلفن      ١پالک  -احمد نيا
٨١٣ طبق مجوز شماره

باشد يم يتفاع
حو ارشد سان

تخ اطالعات ر
 نسخه بصورت

كارش و يزشك
نياول چاپ از س

يدر و بود رگ
يا رفته رفته ي
پ تكامل با ان
بر بصورت يك
هم و بانيپشت 
شرك يتمام ير

ناپذي سازش ل

هيچ به كه تقل

 اند شده وضع 

موظف را ما هي
  . ييم

 كاركنان هي،

                     

کوچه  –نوبی ميدان سپاه
کليه حقوق اين اثر

 يه
رانتيغ موسسه

كارشنا و انيو
نشر گسترش و
ب اطالعات نيا
پز زاتيتجه ي
پس. رديگ يم
بزر ياطالعات ك

يپزشك يهندس
توايم  ها كت
پزشك زاتيتجه

 كه يمحترم 
اري دست و وده

 آگاهي 

استقالل كه م
 

مست ايست سه

 اي گونه به ي

آگاه سفير الل
نماي عمل عتبر

آگاه سفير في
 . باشند مي

           جراحي

ضلع جن –تهران           

آگا ريسف ره
م كي يآگاه 
دانشجو الن،ي
و يرسان بروز 
ا است؛ شده س
ياه شركت ي
م قرار كشور 
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

ج تخت

              

 

دربار
 ريسف

يالتحص
كردن،
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همكار
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م يها
ياريهم

اطالعات
يتمام

 تشكر

استق 
ع ما -

اطالعات

سفير -

قواني -
رعايت را

قواني -
بر فقط

جهت -
تجهيز


