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ینیکست بط هاگنامرد ، نانز هس شخب ،رسناک وتیتسنا یزکرم نامتخاس – ینیمخ ماما ناتسرامیب-1
14 يلا 10 :تعاس هبنشراهچ و هبنشود – هبنش یاهزور :شریذپ
61192544 و  61192517–9 : نفلت ،بیرقدمحمرتکد نابایخ،زرواشک راولب یاهتنا :سردآ
درد هاگنامرد -انیس ناتسرامیب-2
 هبنشجنپ و هبنشود – هبنش یاهزور :شریذپ

(294 يلخاد)  667010441–9 : نفلت دابآ نسح نادیم هب هدیسرن ،ينیمخ ماما نابایخ :سردآ
: یهاگشناد داهج درد یسررب و هعلاطم زکرم-3
يلبق تقو اب هبنشکی یاهزور :شریذپ

88510702–88517180 :نفلت  15 کالپ،رجاهم دیهش هچوک،نادنخ دیس هب هدیسرن،يلامش یدرورهس نابایخ :سردآ
ینیکست بط هاگنامرد ،یژولوکنا شخب ،ناخ كچوک ازریم ناتسرامیب-4

88897761-3 :نفلت  يلامش (الیو) يهلا تاجن نابایخ -دنز ناخمیرک نابایخ :سردآ        
درد هاگنامرد ، (ع) نیسح ماما ناتسرامیب-5

77558001-5 :نفلت  (دابآ ماظن) يندم دیهش نابایخ - نیسح ماما نادیم :سردآ        
نارهت درد نامرد و لرتنک یصصخت قوف كینیلک-6

88202431 :نفلت  3دحاو-لوا هقبط -4 کالپ-32 نابایخ - ید ناتسرامیب زا رت نییاپ -رصع يلو نابایخ :سردآ        
 درد هاگنامرد – (ص) مرکا لوسر ترضح ناتسرامیب-7

 و 66515000-9 :نفلت  اه هبنشراهچ و هبنشکی یاهزور شریذپ شیاین نابایخ-ارآرهش نابایخ-ناخراتس– نارهت :سردآ        
64352565

 درد هاگنامرد – یروشناد حیسم رتکد ناتسرامیب-8
 و 20105050 :نفلت     جوز یاهزور شریذپ  جاهتباروپ نابایخ یاهتنا-دابآراد نابایخ-رنهاب نابایخ-نارواین-نارهت :سردآ        

27122537
ناریا درد یسررب و هعلاطم نمجنا-9

 دمحم رتکد بطم -177 کالپ – دابآ تنج و نیهاش نیب – رون نادیم زا دعب – يناشاک...تیآ نابایخ-نارهت :سردآ
44069051 :نفلت يفیرش

درد كینیلک-(ص) ءایبنالا متاخ ناتسرامیب-10
 :نفلت2کالپ يمسای نابایخ – یدرگتسد نابایخ هب هدیسرن – كنو نادیم زا رتالاب – رصع يلو نابایخ-نارهت :سردآ

88884040 و 88779095



درد هاگنامرد-یژولوتامور شخب-یتعیرش رتکد ناتسرامیب-11
84901 و 88220000 :نفلت دمحا لآ لالج نابایخ يلامش رگراک نابایخ-نارهت :سردآ

شیرجت یادهش ناتسرامیب-12
(يلبق تقو نییعت اب) 22724204 :نفلت یرادرهش نابایخ-شیرجت-نارهت :سردآ

اسآ یصصخت دنچ درد كینیلک-13
 دنولا نامتخاس 31 کالپ نیرفآ تسب نب شبن ارسک ناتسرامیب زا رتالاب دنولا نابایخ نیتناژرآ نادیم نارهت :سردآ
مراهچ هقبط
 (يلبق تقو نییعت اب رهظزادعب و حبص) 88785669 و 88787452 و 88787911 :نفلت
رارحالاوبا ديون رتکد -09123092208 :هارمه

www.painpersia.com :تیاس

********

.ديئامرف لاسرا ناميارب ار دوخ يحالصا تارظن و يليمكت بلاطم تسا دنمشهاوخ

info@oncoinfo.irEmail:


