
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 خداوند جان و خردبه نام 

 

 

 1931 پاییز :چاپ اول 

 فاطمه مرزوقی :حروفچینی 

 دارا جوکار :گرافیک و صفحه آرایی ، یرویراستا

 بوشهر درمانی و خدمات بهداشتی  علوم پزشکی  انتشارات دانشگاه :ناشر 

 نزهت :چاپ 

 جلد 1000 :شمارگان 

 
بوشهر درمانی و خدمات بهداشتی  علوم پزشکی  دانشگاه ،خیابان معلم ،بوشهر

 - ۱۳۴۲ ،رجیا ور،پیبن :    سرشناسه

و خدمات  ی؛ ]به سفارش[ دانشگاه علوم پزشک پورینب یرجقاجار/ا یراندر ا یتهدر گذار به مدرن یناییطب س :  و نام پدیدآور عنوان

 [.یگران... ]و د فارسیجخل یاهسته یپزشک یقاتمرکز تحق فارس،یجخل یو عفون یریطب گرمس یقاتبوشهر، مرکز تحق یدرمان یبهداشت

 .۱۳۹۱بوشهر،  یدرمان یو خدمات بهداشت یبوشهر: دانشگاه علوم پزشک :   نشر مشخصات

 .مصور: ص. ۱۱۱ :  یظاهر مشخصات

 6-37-5032-600-978 :    شابک

 یپاف : یسیفهرست نو وضعیت

 یو عفون یریطب گرمس یقاتبوشهر، مرکز تحق یدرمان یو خدمات بهداشت یسفارش[ دانشگاه علوم پزشک]به  :    یادداشت

 شعبه بوشهر. یرانشناسیا یاداستان بوشهر، بن یسازندگ یشهرشد و اند یادبن فارس،یجخل یاهسته یپزشک یقاتمرکز تحق فارس،یجخل

 .یرنویسکتابنامه به صورت ز :    یادداشت

 ق.۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ -- یختار -- یرانا -- یپزشک :    موضوع

 ق.۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ -- یختار -- یرانا -- یسنت یپزشک :    موضوع

 استان بوشهر یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک :   افزوده شناسه

 فارسیجخل عفونییریطب گرمس یقاتاستان بوشهر. مرکز تحق یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک :   افزوده شناسه

 فارسیجخل یاهسته یپزشک یقاتاستان بوشهر. مرکز تحق یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک :   افزوده شناسه

 6۳۱Rن ۳ط۲ ۱۳۹۱ :  کنگره یبند رده

 ۹55/6۱0 :  یویید یبند رده

  ۲۹0۸۹۱۱  : یمل یکتابشناس شماره
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 رحیم کشمیری  دکتر استاد
م اخالق زپشکی  معلّ
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