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E- آًاتَهی، اطلس تعاهلی آًاتَهی اًساى  

E -  آًاتَهی تزًذُ جایشُ اطلس تعاهلی آًاتَهی

اًساى است. ایي هزجع واهل اس آًاتَهی تذى اًساى 

هَجَد در ٍب، اپل، آی فَى ٍ دستگاُ ّای اًذرٍیذ 

ساختواى ّای  5455است. وطف تیص اس 

تزچسة پشضىی   305555آًاتَهیه ٍ تیص اس 

تزجوِ ضذُ است. تصاٍیز هَجَد درایي ٍب سایت 

، رادیَگزافی، ًوَدار SCAN CT ،MRI-تِ صَرت

تطزیحی ٍ تصاٍیز ّستِ ای است. ایي ٍب سایت 

  ستاى سًذُ لاتل دستزسی است. 9در

 وتاتخاًِ داًطىذُ پزستاری الیگَدرس

 هعزفی چٌذ ٍب سایت

"ًزم افشار رادیَلَصی در ایي هطالعِ هحثَب تزیي 

الىتزًٍیىی آًاتَهی، یه سزٍیس اضتزان است 

وِ جایگشیي اطلس آًاتَهی همطعی سٌتی 

هطزٍح تا تصاٍیز همطعی ضذُ است. ایي ًزم افشار 

در تفسیز رادیَلَصیه تسیار هفیذ است. اس جولِ 

در رادیَلَصی اسىلتی عضالًی وِ هعایٌات ًیاس تِ 

ضٌاسایی ساختارّای آًاتَهیه خاظ تِ طَر 

هعوَل هی ضَد. هحصَالت ایي ٍب سایت ضاهل 

 تخص ّای سیز است.

E-ANATOMY 

E-CASES 

QELVAR QUIZ 

E-MRI 

عضَیت  REGISTERضوا هی تَاًیذ در لسوت 

 خَد درایي ٍب سایت را اًجام دّیذ.



 دستزسی آساى داضتِ تاضیذ
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Visible body        هذل سِ تعذی آًااتاَهای

ٍفیشیَلَصی تذى اًساى هی تاضذ وِ تِ هٌظَر 

آهَسش تصزی ٍجذاب آًاتَهی ٍفیاشیاَلاَصی    

تزای داًص آهَساى ٍداًطجَیاى رضتاِ ّاای     

پشضىی ٍهتخصصاى هزالثت ّای تْاذاضاتای    

طزاحی ضذُ است.تیص اسیه هیلیاَى ًافاز       

، اپاال،   I padاسطاازیااك دسااتااگاااّااْااای     

دستگاّْای اًذرٍیذ، هىیٌتاش ٍرایاًاِ ّاای     

ضخصی اسآى استفادُ هی وٌٌذ.ایي ٍب سایت  

ضاهل : آًاتَهی ٍ فیشیَلاَصی،اطالاس ّاای        

آًاتَهی، آًاتَهی ٍعولىزد،آًاتَهی دساتاگااُ      

اسىلتی، اًیویطي ّای فیشیَلَصی ٍللاة ٍ    

گزدش خَى ٍهغش ٍسیستن عصثی هی تاضذ. 

 4555هحصَالت ایي ٍب سایت درتیص اس     

والج ٍداًطگاُ لاتل دستزسای های تااضاذ.         

داًطجَیاى هی تَاًٌذ تا پزداخات ّاشیاٌاِ       

اساطالعات ٍ هحصَالت ایي سایت چاِ تاِ       

صَرت خزیذ آًالیي ٍچِ تِ صَرت خزیذ اس   

والج استفادُ وٌٌذ.ایي سایت لاتلیت عضَیت  

های تاَاًایاذ       storeًیش دارد.ضوا درلسوت  

 خزیذ خَد را تِ صَرت آًالیي اًجام دّیذ.

 

ایي سایت تَسط دوتز رّام صادلی فارق           

التحصیل داًطگاُ علَم پشضىی ضْیذ تْطتی      

هزاجعِ  «ارتما اطالعات پشضىی       »جْت  

وٌٌذگاى راُ اًذاسی ضذُ است ٍ گزداًٌذگاى        

آى تزای رسیذى تِ ایي ّذف توام تالش خَد     

را اًجام هی دٌّذ.وارتزاى سایت هی تَاًٌذ تا         

تَجِ تِ ًیاسّای خَد اس لسوتْای هختلف          

سایت تْزُ السم را تثزًذ.اهىاًات هختلف           

سایت ضاهل اًجوي ّای گفت ٍگَ، گالزی          

تصاٍیز،اطالعات دارٍیی هثل عَارض ٍهَارد       

هصزف ٍ...تست َّش، عالهت یاب، هعایٌِ         

پستاى، تٌاسة اًذام، هحاسثِ والزی،تخویي      

سهاى سایواى، ًوایص اسالیذ، آسهَى               

خَدضٌاسی، آسهَى ّای رٍاى ضٌاختی           

،هحاسثِ ضادی، طزاحی ضخصیت ،هحاسثِ       

طَل عوزاست.ّوچٌیي ضوا هی تَاًیذ درایي      

ٍب سایت عضَ ٍتِ دریافت فایل ّای ایي            

سایت تپزداسیذ.ایي سایت ّوچٌیي تصاٍیز        

آًاتَهی تا ویفیت هٌاسثی ًیش دراختیار ضوا         

لزار هی دّذ.درلسوت جست ٍجَ ًیش هی          

تَاًیذ تِ هطالة هَجَد درسایت دستزسی         
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