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سرشناسه:
عنوان و نام پدیدآور:

مشخصات ناشر:
مشخصات ظاهری:
شابک:
وضعیت فهرستنویسی:
یادداشت:
موضوع:
موضوع:
موضوع:
شناسه افزوده:
شناسه افزوده:
شناسه افزوده:
ردهبندی کنگره:
ردهبندی دیویی:
شماره کتابشناسی ملی:

دارآفرین ،حسین -1343،
مدیریت و راهنمای کنترل کیفیت و نگهداشت تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی/تدوین
و گردآوری حسین دارآفرین؛ ]ویرایش محمود خانیکی[ ؛ گروه همکاری و تدوین
محمود خانیکی ] ...و دیگران[ ؛ به سفارش انجمن علمی آسیبشناسی ایران،
آزمایشگاه مرجع سالمت کشور.
تهران :مشق شب1394 ،
453ص :.مصور (بخشی رنگی) ،جدول ،نمودار (بخشی رنگی).
7-43-7252-600-978
فیبا
گروه همکاری و تدوین :محمود خانیکی ،مسعود دونلو ،امیرحسین بحرالعلومیان،
مرتضی صدیقی ،احسان رضوی ،آیلین اذری یام ،مرجان رهنمای فرزامی،مهری علی
اصغر پور.
آزمایشگاه های پزشکی  --کنترل کیفیت
آزمایشگاه های پزشکی --تجهیزات
تشخیص آزمایشگاهی --نگهداشت
خانیکی  ،محمود
انجمن علمی آسیب شناسی ایران
آزمایشگاه مرجع سالمت کشور
23 1394د9ک RB36 /3/

616/0756
4033953

عنوان :مدیریت و راهنمای کنترل کیفیت و نگهداشت تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی
سفارش :انجمن علمی آسیب شناسی ایران ،آزمایشگاه مرجع سالمت کشور
تالیف و گردآوری :دکتر حسین دارآفرین
تدوین :دکتر محمود خانیکی
گروه همکاری:
دکتر محمود خانیکی ،دکتر مسعود دونلو ،مهندس امیرحسین بحرالعلومیان ،دکتر مرتضی صدیقی ،مهندس
احسان رضوانی ،دکتر آیلین آذری یام ،دکتر مرجان رهنمای فرزامی ،دکتر ساینا صابرتهرانی ،خانم مهری
علی اصغرپور ،دکتر زهره نوذریان ،مهندس سوان دانیال ،مهندس حسین روز بخشیان  ،دکتر علیرضا
کروریان ،مهندس محمدتقی طوقی  ،خانم لیال حاجی بیگی ،دکتر مژگان شاه حسینی  ،خانم مهناز صارمی ،
آقای منصور ناصری هرسینی
ناشر :انتشارات مشق شب
لیتوگرافی ،چاپ و صحافی :پیام گرافیک
صفحه آرایی :سید محمد وکیل ،مسلم عرب باصری
واژهنگاری :سید محمد وکیل ،پریسا مسعودی  ،غزاله برومند
شمارگان 1000 :جلد
قیمت 1500000 :ریال
نوبت چاپ اول :آذر ماه 1394
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