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 قابل توجه فارغ التحصیالن داروسازی در ایران
 

 موقعیت ارزشیابی مدرک و شروع کار در انگلستان در زمینه داروسازی
 

این  فارغ التحصیالن داروسازی در ایران می توانند برای ارزشیابی و تطبیق با استاندارد های انگلستان و امکان کار در برنامه یکساله ای به
برای اطالعات بیشتر با واحد آموزش شرکت خدماتی ایران و انگلیس . از مزایای کاریی و ویزایی در آینده بهره ببرندمنظور شرکت کنند و 

 .تماس بگیرید

 

 شرکت خدماتی ایران انگلیس
 واحد آموزش
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تئوری در زمینه های اصلی و کلیدی این رشته در نظام داروسازی انگلستان ارائه در این برنامه آموزشهای عملی و 

و بگونه ای طراحی شده که فارغ التحصیالن داروسازی در کشورهای دیگر مثل ایران بتوانند با نظام . می شود
ن این دوره فارغ التحصیال. داروسازی در انگلستان آشنا شده و صالحیت کار در داروخانه ها را بدست آورند

یی تایید شده را پیدا خواهند کرد با این بینش که سازشایستگی ورود و شرکت  به دوره یکساله  در سازمانهای دارو

 .در نظام داروسازی انگلستان وارد شده و ثبت نام کنند
 

و مطمئن  آنستکه شما را بعنوان یک فارماسیست حرفه ای  با معلومات ، آموزشی عملی وتئوری هدف نهایی این

برای اطالعات بیشتر با واحد آموزش شرکت خدماتی ایران و انگلیس تماس .  .با آخرین اطالعات موجود تربیت کند
 .بگیرید

 

 شرکت خدماتی ایران انگلیس
 
(شب بوقت تهران 01بعداز ظهر تا  2ساعات تماس تلفنی )  

 فکس
88000817444400 

 

 
 :تلفن

88000844077000 
 

  
Viber , watsup and Line free call or text 

88001688444404 
 

 مکالمه یا تکست رایگان با وایبر، واتس آپ و الین  

88001688444404 
 

info@iranukservice.com 

mailto:info@iranukservice.com


  

 

[Type text] 
 

 

Email: info@iranuksrvice.com website: www.iranukservice.com . International Tel.: 00442088411222 

 

 انگلستان
00447500666848 

Viber , watsup and Line free call or text 

www.iranukservice.com 
 

(بوقت تهران 00تا  70ساعات تماس تلفنی )  

 

 
فعال در ایران، انکلستان و اروپا آماده مشاورت و اجرای و اطالع رسانی به  شرکت خدماتی ایران انگلیس برای انجام پروژه های ایرانیان داخل که نیاز به فعالیتهایی  در خارج از ایران دارند  با همکاری شرکت های

 .زنیدربط است لطفا چنانچه مایل نیستید ایمیل یا رایانه الکترونیک در این موارد برای اطالع خودتان یا دوستانتان دریافت کنید بما ایمیل بشرکتهای ذی
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