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 سایت سالهتی ترای ّوِ

 ضاهل اهکاًاتی از قثیل: 

آهَزش تیواری ّا: کِ اًَاع تیواری ّا، -1

اختالالت جسوی ٍ رٍاًی ٍ ضیَُ هقاتلِ تا آًْا 

 را هعرفی هیکٌذ.

ًطر علوی ٍهقاالت: کِ ضاهل کلیِ خذهات  -2

 ًطر علوی هیثاضذ.

اطالعات دارٍیی: ًام، هَارد هصرف ٍهٌع -3

هصرف، عَارض ٍ دستِ تٌذی دارٍّای شًریک 

 ایراى.

کتابخانه دانشکذه 

 پرستاری الیگودرز

  8  ا ر د ش   ا ش       ا ه   

  ر ر چ د       ذ         

 س ا ش   

تاالرّای گفت گَ: اًجوي ّای آًالیي ترای  -4

گفت ٍ گَ درتارُ تیواری ّا ٍ ضیَُ ّای سالن 

 زیستي.

آزهًَْای سالهت: تست ّای رٍاًطٌاسی ٍ  -5

 آزهًَْا ی ارزیاتی ٍضعیت سالهت.

ٍاشُ ًاهِ ّای پسضکی: ضاهل تیص از -6

ٍاشُ تخصصی در حَزُ علَم پسضکی ٍ 22222

 زیستی از لغتٌاهِ دٍرلٌذ.

تیوار پصٍُ ٍ غیرُ  -8هرکس خذهات پصٍّطی  -7

 از اهکاًات ایي سایت هی تاضذ.

 

http://www.telehealth.ir


Instant anatomy        یک ٍب سایت آًااتاَهای

کوک آهَزضی ترای تذى اًساى هی تاضذ.ًَیسٌذُ  

ایي ٍب سایت دکتر راترت ٍیتاکار هاتاخاصا         

اطفال از داًطگاُ کوثریج اًگلستاى است. ایي ٍب  

 سایت ضاهل پٌج تة زیر هی تاضذ:

1 .HEAD AND NECK 

2 .THORAX 

3 .ABDOMEN 

4 .ARM 

5 .LEG 

ّرکذام ازایي تة ّا خَد تِ زیرهجواَعاِ ّاای      

دیگری تقسین هی ضَد ٍ هی تَاى تاا اًاتاخااب       

ّرکذام تِ تصاٍیر آًاتَهی ٍ هعرفی تخاص ّاای     

هختلف آى دسترسی پیذا کرد. تخص ّای دیاگار    

 audio padcast ،videoایي ٍب سایت ضاهل: 

padcast   ،lecture   ،cd-roms،questions   ،

about guestbook قسوت ٍsearch   .هی تاضذ 

 InstantAnatomy. ٍب سایت 4
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اخاتاصاارات       -1سایتی پسضکی است کِ ضاهال 

اختاصاار پاسضاکای،         222222پسضکی: تیص از  

زیست فٌاٍری، صٌایع دارٍیی ٍتْذاضتی کاِ از      

جاهع تریي اختصارات پسضکی هَجَد در ایٌترًت 

 هی تاضذ.

فرٌّگ لغت پسضکی: ضاهل تعریف ّساراى ٍاشُ  -2

پسضکی کِ ّن از طریق جست ٍجَ ٍ ّان تار         

 اساض حرٍف الفثا قاتل تازیاتی هی تاضذ.

3-  search       دارٍّا: کِ ضاهل دارٍّاا، اطاالعاات

دارٍیی ٍ... هی تاضذ کِ تر اساض حرٍف الفاثاا ٍ       

 ازطریق جست ٍجَ قاتل تازیاتی هی تاضذ.

اخثار پسضکی: کِ آخریي اخثار را در حاَضاِ     -3

 پسضکی ٍ دارٍ در جْاى در اختیار قرار هیذّذ.

ٍسایل ٍ تجْیسات پسضکی ٍ جراحی: ضااهال    -4

اتسار پسضاکای ٍجاراحای       3522تعریف تیص از 

 هیثاضذ.

اهکاًات دیگر: ضاهل جست ٍ جَ تیوارستاًْا،  -5

ضرکت ّای دارٍسازی، ضرایط پَست ٍ غایارُ     

 هی تاضذ

. 

 

http://www.medilexicon.com

