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 در انگلستان امور تحصیلی 

  
 
آیا نیاز به مقاالتی برای پروژه های دانشگاهی، فوق لیسانس و دکترای دارید که  *

 ؟به آن مشکل است ادسترسی شم
 

برای فرزندان خود در تعطیالت آیا مایلید اطالعاتی راجع به دوره های زبان انگلیسی * 
 تابستان در بریتانیا داشته باشید؟

 
www.iranukservice.com   *   

دانشگاهی، دیپلم، کالج  آیا مایلید فرزندان خود را برای ادامه تحصیل در مقاطع پیش* 
 و دانشگاه به انگلستان بفرستید؟

 info@iranukservice.com      * 
یا در نظر دارید برای تکمیل تحصیالت در دوره های فوق لیسانس و دکترا، اطالعاتی آ* 

 از دانشگاههای انگلستان داشته باشید؟
www.iranukservice.com     *   

آیا در خرید و سفارش مواد اولیه تحقیقاتی یا خرید و سفارش کتابهای جدید * 
 ی نیاز به کمک دارید؟انگلیس

 info@iranukservice.com      * 
آیا مایلید برای دانشگاه یا موسسه علمی خود ارتباط کاری و علمی با دانشگاههای * 

 انگلستان بر قرار کنید؟
 

www.iranukservice.com     *   
آیا نیاز به دعوت از متخصصین ایرانی و غیر ایرانی برای شرکت در سمینار های * 

 علمی و تحقیقاتی یا کار گروههای تخصصی دارید؟
 info@iranukservice.com      * 
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تانیا یک ارتباط فعالی بر قرار آیا مایلید با یکی از مراکز تحقیقاتی و تخصصی در بری* 
 کنید؟

www.iranukservice.com     *   
مایلید برای اعتبار بیشتر فعالیت های خود و یا برای گسترش خدمات، یک   آیا* 

 .شرکت در انگلستان به نام خودتان به ثبت برسانید
info@iranukservice.com      *  

 
بشما توصیه می کنیم ابتدا از مشاوره رایگان با شرکت خدماتی ایران و انگلیس شروع 
کنید و درخواست خود را از طریق ایمیل زیر با کارشناسان ما در میان بگذارید و در کمتر 

 .اریدساعت با اطالعات مفید قدمهای بعدی را برد 42از 
 
 

 شرکت خدماتی ایران انگلیس
 
(شب بوقت تهران 01بعداز ظهر تا  4ساعات تماس تلفنی )  

 فکس
88000817444400 

 
 

 :تلفن
88000844077000 

 

  
Viber , watsup and Line free call or text 

88001688444404 
 

 رایگان با وایبر، واتس آپ و الینمکالمه یا تکست   

88001688444404 
 

info@iranukservice.com 
 انگلستان

00447500666848 

Viber , watsup and Line free call or text 

www.iranukservice.com 
 

(بوقت تهران 00تا  70ساعات تماس تلفنی )  
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ی به ز به فعالیتهایی  در خارج از ایران دارند  با همکاری شرکت های فعال در ایران، انکلستان و اروپا آماده مشاورت و اجرای و اطالع رسانشرکت خدماتی ایران انگلیس برای انجام پروژه های ایرانیان داخل که نیا
 .ا ایمیل بزنیدمشرکتهای ذیربط است لطفا چنانچه مایل نیستید ایمیل یا رایانه الکترونیک در این موارد برای اطالع خودتان یا دوستانتان دریافت کنید ب

If you prefer not to receive email from us please reply and say STOP to delete you from the list.  

 


