معرفی کتاب درباره بیماریهای انكولوژي در بازار کتاب
 -1نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان
ترجمه وگرد آوری دکتر شهال انشائیه
انتشارات تیمور زاده  :تهران – میدان هفت تیر -ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی – شماره 5
تلفن 88329090
قیمت  750تومان
 -2مجموعه سواالت و پاسخها در پیشگیری از عوارض شیمی درمانی
ترجمه وتنظیم فرحناز بهروزی شاد
انتشارات گسترش اندیشه :تهران – خیابان کریمخان زند  ،خیابان ایرانشهر  ،خیابان یگانه – پالک  20واحد 1
تلفن 88831573
قیمت  700تومان
 -3پزشک بیماریهای خون وسرطان من
دکتر پژمان آذرمینا
انتشارات تیمور زاده  :تهران – بلوار کشاورز  ،خیابان  16آذر – ساختمان 112
تلفن 8951112
قیمت  650تومان
 -4سرطان ( از سری مجموعه کتاب سبز )
تالیف مصطفی امیری  ،هومن ریاضی
انتشارات حیان :خیابان کارگر شمالی  ،قبل از بلوار کشاورز  ،کوی عبدی نژاد  ،شماره 22
تلفن 88971700
قیمت  450تومان
 -5رو در رو با سرطان
تالیف استرن – اسکرس – ترجمه  :جمعی از پزشکان
انتشارات تیمور زاده  :تهران – بلوار کشاورز خیابان  16آذر – ساختمان 112
تلفن 88951112
قیمت  4950تومان
 -6راهنمای پزشکی خانواده در مورد سرطان
تالیف پروفسورگارت ریس – ترجمه  :دکتر فرهاد همت خواه
انتشارات عصر دانش  :خیابان انقالب – روبروی دبیرخانه دانشگاه تهران – پالک 1462
تلفن 6649370
قیمت  1200تومان.
 -7رهایی از سرطان
تالیف هاروی دایاموند – ترجمه دکتر حسن فشارکی زاده
انتشارات حیان :کارگر شمالی – قبل از بلوار کشاورز – کوچه عبدی نژاد
تلفن 88971700
قیمت  790تومان
-8آنچه باید درانجام شیمی درمانی بدانیم ( برای پزشکان و پرستاران )
تالیف دکتر فاطمه اصفهانی
ناشر جهاد دانشگاهی علوم پزشکی  ،مرکز پخش انتشارات تیمور زاده
تلفن 88951112 :
قیمت  120تومان
 -9سرطان پستان
تالیف دکترصفایی و دکتر راب استین
ترجمه دکتر عطیه اکبری – مریم برزگر
ناشر مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه شهید بهشتی (مستقر در بیمارستان شهدای تجریش)
تلفن 22718000-9 :
 -10راهنمای بیماران سرطانی
تالیف دکتر روزبه بنی آدمی
ناشر هیواسا
سفارش از طریق سایت www.rouzbeh.net
قیمت  1750تومان
 -11سرطان پستان
ترجمه مرتضي مدني نژاد
شركت به نشر1380 ،
تلفن021-88962301 :
 -12سرطان پروستات
ترجمه مرتضي مدني نژاد
شركت به نشر1382 ،
تلفن021-88962301 :
 -13راههاي ارزيابي و پیشگیري سرطان
نوشته كلدتیس ،استاين
ترجمه فاطمه ديوساالر مهاجر،
 1381انتشارات حیان
تلفن88971700 :
 -14پیشگیري از سرطان
گردآوري و تألیف دكتر علي بهادر
انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شیراز1386
تلفن0711-2122443 :
 -15سرطان ،سازگاري و پرستاري
نگارش صديقه سالمي ،حمیدرضا تكه
انتشارات سالمي1377 ،

 -16روان شناسي سرطان
دكتر نیل فیور ،ترجمه فريد جواهر كالم
انتشارات پائیز
 -17اثر تغذيه بر درمان سرطان
ترجمه دلدار تدين
انتشارات تابان1380 ،
تلفن55800776 :
 -18شناخت سرطان ،پیشگیري و مقابله
دكتر رضا فرزان چي
كتاب ماد1373 ،
تلفن6665663 :
 -19زندگی با سرطان سینه
تألیف و ترجمه :نرگس بوذری  ،زیر نظر دکتر مرتضی عطری
انتشارات مذاکره 1386 ،
تهران خیابان کارگر جنوبی خیابان لبافی نژاد غربی بن بست دوم جنوبی پ 288
تلفن66924595 :
قیمت  1800تومان
 -20درمان سرطان با غذا
نویسنده :قمر خواست خدا
انتشارات نویدشیراز 1386 ،
تلفن0711-2226662 :
 -21پیشگیری و غلبه بر سرطان با مواد غذایی و خوردنیها
نویسنده :دکتر پانریک کوبلین
مترجم :مرتضی فکور
انتشارات بهراد 1378
قیمت  1200تومان
 -22سرطان های دستگاه گوارش
نویسنده :دکتر محسن امینی  -دکتر مؤیدعلوی
مؤسسه فرهنگی انتشارات نوردانش 1381
خیابان انقالب خیابان  16آذر مقابل درب غربی دانشگاه تهران پالک 24
قیمت  1200تومان
 -23شکست سرطان
نویسنده :کاترینا آلیس
ترجمه  :رشاد مردوخی
نشرالبرز 1387
خیابان انقالب روبروی دانشگاه تهران انتشارات گوتنبرگ
تلفن88417446 :
قیمت  6900تومان
 -24راهنمای پیشگیری سرطان
نویسنده :دکتر رضا جمالیان
انتشارات اطالعات 1374
تلفن29993242 :
 -25مراقبت و حمایت از بیماران سرطانی
تألیف :دکترمیر  -دکتر ملکی
انتشارات اطالعات 1385
قیمت  2700تومان
تلفن29993242 :
 -26مراقبتهاي پرستاري در سرطان و دستگاه گوارش
تألیف :منیر نوبهار
انتشارات بشري 1381
خیابان انقالب خیابان قدس پالك  7واحد 4
تلفن66406415 :
 -27دانستنیهاي پروستات (بزبان ساده)
گردآورنده و تدوين :حسین جوان
انتشارات تیمورزاده 1381
بلوار كشاورز ابتداي خیابان  16آذر
تلفن88951112 :
 -28نقش تغذيه در پیشگیري از سرطان ها ( بويژه سرطان پروستات)
نوشته :لیلي ناظمي
انتشارات چهر 1382
خیابان انقالب روبروي درب اصلي دانشگاه تهران
تلفن664117101-66469889 :
 -29تغذيه و سرطان
تألیف :دکترمحمدرضا نیاكان الهیجي
انتشارات شهراب 1375
خیابان انقالب خیابان ارديبهشت بن بست بهاره پالك 213

تلفن :مركز نشر علوم دانشگاهي 66466825
 -30راهنماي تغذيه بیماران مبتال به سرطان
ترجمه و تلخیص :رضا اماني -مهري اماني
مؤسسه فرهنگي فیض (تبريز) 1379
تلفن041-3319059 :
 -31پیشگیري از سرطان با تغذيه
تألیف :دکترعلیرضا امیدي زاده-دكتر سانیا سلجوقیان
انتشارات به نشر 1378
تهران خیابان انقالب روبروي درب اصلي دانشگاه تهران
 -32تغذيه و سرطان
ترجمه و تدوين :ترانه ناظري
مؤسسه فرهنگي نوردانش 1377
خیابان  16آذر پالك 24
تلفن66417308 :
 -33دانستنیهای سرطان
نویسندگان :دکتراکرم جمشیدزاده و دکترفاطمه ناموران
قیمت  1300تومان
انتشارات نویدشیراز 1386 ،
تلفن0711-2226662 :
 -34سرطان و روابط خانوادگی
ترجمه :دکترمژگان سرافرازی
قیمت  500تومان
انجمن امداد ایران 1387 ،
تلفن0111-2222665 :
 -35سرطان بهترین رویداد زندگی من
نوشته :الرنس آرمسترانگ
ترجمه :حمیدرضا ابوالحسنی
انتشارات جیحون – روبروي دانشگاه تهران –تلفن66404532 :
 -36مجموعه كتابهاي راهنماي بیماران درباره بیاريهاي مختلف سرطان به زبان ساده
مجموعه كتابهاي راهنماي بیماران با عناوين متنوع،ترجمه كتابچه هاي مؤسسه ملي سرطان( )NCIاست و
در اين كتابها علل،عالئم،تشخیص،درمان،اقدامهاي حمايتي و همچنین روشهايي براي مقابله با انواع سرطان
مطرح شده است:
.1

راهنماي بیماران سرطان،پروستات جلد اول

.2

راهنماي بیماران  ،تومورهاي مغز

.3

راهنماي بیماران  ،بیماري هوچكین

.4

راهنماي بیماران  ،سرطان تیروئید

.5

راهنماي بیماران  ،لوكمي

.6

راهنماي بیماران  ،لنفوم غیر هوچكین

.7

راهنماي بیماران  ،مولتیپل میلوم

.8

راهنماي بیماران  ،سرطان رحم

.9

راهنماي بیماران ،راهكارهاي مزاقبتهاي بهداشتي پستان

 .10سرطان معده
 .11سرطان دهان
 .12سرطان تخمدان
 .13شناخت بیماري سرطان پروستات جلد دوم
 .14سرطان پروستات (جلد )3
 .15سرطان پستان (جلد )1
 .16سرطان ريه
 .17سرطان پوست
 .18سرطان پستان (جلد)2
 .19سرطان پانكراس
براي تهیه كتابها به انتشارات تیمورزاده مراجعه نمايید:
 -1كتابفروشي  16آذر  :بلوار كشاورز،ابتداي خیابان  16آذر،پالك  -68تلفن )021( 83383

-2

كتابفروشييييي باقرخان :انتهاي بلوار كشيييياورز،خیابان دكتر محمد قري
66591515

،تقاطع باقرخان،شييييماره  -23تلفن:

 -37بیماريهاي پروستات به زبان ساده
دكتر احمدمحمودآبادي
انتشارات كردگاري 1386 ،
تلفن هاي دفتر تهران 77650159،7763134 :و تلفن دفتر مشهد0511-8405055 :
 -38سرطانهاي شايع دستگاه گوارش به زبان ساده
دكتر احمدمحمودآبادي
انتشارات كردگاري تلفن هاي دفتر تهران 77650159،7763134 :و تلفن دفتر مشهد0511-8405055 :
 -39لوكمي (سرطان خون) به زبان ساده
دكتر احمدمحمودآبادي
انتشارات كردگاري 1386 ،
تلفن هاي دفتر تهران 77650159،7763134 :و تلفن دفتر مشهد0511-8405055 :
 -40تغذيه و آشپزي براي پیشگیري از سرطان
ترجمه دكتر محمد نخعي
انتشارات شهرآب – روبروي دانشگاه تهران – پاساژ فروزنده – تلفن66961100 :
 -41سرطان ناگزير به صدمه زدن نیست
ترجمه سكینه (مهري) خرازي
انتشارات هژير – تلفن 88901339 :و  – 88800644قیمت  1500تومان
 -42تسكین درد سرطان
مترجمین علي دل پیشه  ،فرحناز جوكار
انتشارات كیاط  – 1378تلفن88778323 :
 -43همه خرچنگها ترسناك نیستند
مترجمین ناهید رشید و نسرين گلدار
مؤسسه گسترش فرهنگ و مطالعات  – 1386تلفن88794218 :
 -44عمر طوالني  ،بدون سرطان
نوشته وحید عرفاني
مؤسسه گسترش فرهنگ و مطالعات  – 1386تلفن88794218 :
 -45راهنماي عملي كنترل درد
ترجمه دكتر محسن دهقاني
انتشارات رشد  -1378آدرس :روبروي درب اصلي دانشگاه تهران – تلفن 66498386
 -46سرطان كوسه ها را شكار نمي كند
ترجمه وحید بشريه
انتشارات طرح نو  -1375آدرس :خیابان خرمشهر (آپادانا) – خیابان نوبخت – كوچه دوازدهم – شماره 14
 -47بیماريهاي پستان ،پیشگیري  ،تشخیص زود هنگام
تألیف دكتر اعظم السادات موسوي  ،دكتر نادره بهتاش  ،دكترمحمد طاهر رجبي
انتشارات تیمور زاده  -1378آدرس :بلوار كشاورز – ابتداي خیابان  16آذر تلفن 88951112 :
 -48تو در باره سرطان چه مي داني ؟
ترجمه سمیه نورعلي
مؤسسه گسترش فرهنگ و مطالعات – تلفن88794218 :
 -49نقش مركبات و خرما در پیشگیري از سرطان
نوشته محمد فرخي
مؤسسه گسترش فرهنگ و مطالعات– تلفن88794218 :
 -50سرطان و ضیافت شیطان (نمايشنامه)
نوشته امیر دژاكام
انتشارات افراز –  1300تومان  -مؤسسه گسترش فرهنگ و مطالعات – تلفن88794218 :
 -51مبارزه با سرطان راهی نو برای زندگی
نوشته :دکتر ديويد سروان -شرايبر

ترجمه  :دکتر مسعود ايروانی-مهندس ابراهیم کنه
ويراستار :دکتر توتونچیان
انتشارات  :آفريدگارقلم  -قیمت 60000 :ريال – سفارش خريد از طريق تلفن09124755191 :
 -52راهنماي زنان جهت تشخیص سرطان پستان
ترجمه  :دکتر بهروز كارخانه اي
انتشارات  :گنجینه سالمت  -قیمت 16500 :ريال – تلفن021-66565392 :
 -53سرطان پستان (سفر به سوي امید)
تألیف :دكتر كاوياني-دكترابراهیمي-دكتر نجفي-دكتر حقیقت-دكترمجیدزاده
انتشييييارات  :ابتكاردانش  -آدرس:تهران میدان انقالب،ابتداي خیابان آزادي،خیابان جمال زاده جنوبي،پالك144واحد- 6
تلفن021-66565339 :
 -54راهنماي جامع بیماريهاي پستان
انتشييييارات  :مركزتحقیقات سييييرطان پسييييتان جهاددانشييييگاهي -آدرس:تهران،خیابان انقالب،خیابان ابوريحان،خیابان
وحیدنظري،مركز تحقیقات سرطان پستان  -تلفن66466266-021,66469264 :
 -55تولدي ديگر (راهنماي مبتاليان سرطان پستان)
مؤلفین  :دكترسجادي-دكترالفت بخش-دكترابنیايي-دكتر حقیقت
انتشييييارات  :مركزتحقیقات سييييرطان پسييييتان جهاددانشييييگاهي -آدرس:تهران،خیابان انقالب،خیابان ابوريحان،خیابان
وحیدنظري،مركز تحقیقات سرطان پستان  -تلفن66466266-021,66469264 :
 -56راهنماي پزشكي خانواده-سرطان (عالئم ،تشخیص  ،درمان)
تألیف و ترجمه :دكترعلیرضا منجمي
انتشارات :نشرآزادمهر – سال 1389
مركزپخش :تهران خیابان انقالب خیابان فل سطین اول شم شاد پالك  15طبقه همكف – تلفن-66371293,66972156 :
021
 -57درباره سرطان كبد بیشتر بدانیم
تهیه و تنظیم :گروه فرهنگي و پژوهشي شركت كار و انديشه – سال 1389
انتشارات :پلك
مركزپخش :تهران خیابان انقالب خیابان وصال شیرازي پالك  127طبقه  4واحد  – 5تلفن021-66481065-6 :
 -58درباره سرطان پوست بیشتر بدانیم
تهیه و تنظیم :گروه فرهنگي و پژوهشي شركت كار و انديشه – سال 1389
انتشارات :پلك
مركزپخش :تهران خیابان انقالب خیابان وصال شیرازي پالك  127طبقه  4واحد  – 5تلفن021-66481065-6 :
 -59درباره سرطان خون بیشتر بدانیم
تهیه و تنظیم :گروه فرهنگي و پژوهشي شركت كار و انديشه – سال 1389
انتشارات :پلك
مركزپخش :تهران خیابان انقالب خیابان وصال شیرازي پالك  127طبقه  4واحد  – 5تلفن021-66481065-6 :
 -60مبارزه با سرطان راهي نو براي زندگي
نوشته  :سروان
ترجمه :دكتر مسعود ايرواني و مهندس ابراهیم كنه
انتشارات :آفريدگار قلم – سال  – 1389قیمت  6000ريال
مركزپخش :تهران خیابان انقالب خیابان فخررازي خیابان لبافي نژاد پالك  200طبقه دوم – تلفن021-66467305 :
 -61راهنمای بیماران درباره سرطان تیروئید
ترجمه :دكتر سعیده خرم نیا
ناشر :انتشارات تیمورزاده -میدان هفت تیر اول خیابان قائم مقام فراهانی – تلفن021-84300 :
 -62راهنمای بیماران درباره تومورهای مغز
ترجمه :دكتر مهدی ابوذری
ناشر :انتشارات تیمورزاده -میدان هفت تیر اول خیابان قائم مقام فراهانی – تلفن021-84300 :
 -63راهنمای بیماران درباره سرطان پروستات
ترجمه :دكتر محمد نوروزی – دکتر ضیغمی – دکتر رادخواه
ناشر :انتشارات تیمورزاده -میدان هفت تیر اول خیابان قائم مقام فراهانی – تلفن021-84300 :
 -64عوامل سرطان زا و روش های پیشگیری از آنها
گردآوری دکتر یحیی ذکاوت
مرکزنشر دانشگاه شیراز – تلفن0711-66411173 :
 -65درباره سرطان مغز بیشتر بدانیم
تهیه وتنظیم گروه فرهنگی پژوهشی شرکت کار و اندیشه
نشرپلک – تلفن021-66481065,6 :
 -66ارتباط تغذیه با کانسر
دکتر محمود عرب نجفی
ناشر :انتشارات جهاد دانشگاهی – 1389

مرکز پخش :خیابان انقالب بین فلسطین و چهارراه ولی عصر جن
021-66487625

مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران – تلفن -6 :

 -67پرستاری سرطان
تألیف مژگان بقائی
چاپ مؤسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب مبین – تلفن021-88982040 :
 -68سرطان درماني
تألیف ماكس گراسون
ترجمه ماشااهلل فرخنده
انتشارات نسل نوانديش 1390
آدرس :تهران-میدان ولي عصر ابتداي خیابان كريمخان زند انتشارات نسل نوين – تلفن88942247-9 :
 -69امیدواري براي بیماران سرطاني
تألیف جین پترز
ترجمه ماشااهلل فرخنده
انتشارات نسل نوانديش 1390
آدرس :تهران-میدان ولي عصر ابتداي خیابان كريمخان زند انتشارات نسل نوين – تلفن88942247-9 :
 -70تغذيه و سرطان
ترجمه و تدوين مجله دنیاي تغذيه – تابستان 1384
انتشارات دنیاي تغذيه تلفن66435666-8 :
 -71آنتي اكسیدانها (انقالبي در سالمتي سرطان)
دكتر احمد ساعدي،محمد طاهري 1387 -
انتشارات دنیاي تغذيه تلفن66435666-8 :
 -72شیمي درماني
تألیف دكتر دكتر خسرو شیباني،دكتر رضازاده ،انجمن سرطان ايران 1389
انتشارات ارجمند  :تهران بلوار كشاورز بین كارگر و 16آذر پالك  292تلفن88977002 :
 -73آشنايي با شیمي درماني
ترجمه نادره بیاني  ،دكتر مهسا گلچین،دكتر بهزاد اشرفي
انتشارات انديشه آوران  :تهران بلوار كشاورز بین كارگر و  16آذر پالك  322همكف تلفن 88951678 :و 09121507578
 -74شفاي كامل ( راهنماي گام به گام بیماران و خانواده هايشان براي غلبه بر سرطان)
سیمونتون و گريتون ترجمه مهوش عزيزي
انتشارات روشنگران و مطالعات زنان – تلفن مركز پخش 88723936-88722665 :
 -75دگرگوني در پزشكي ( مباحثي درباره شیوه درمان سرطان ها)
مامبرتي و سرافین ترجمه مجید راستي 1389
انتشارات جوانه رشد :خیابان انقالب روبروي درب اصلي دانشگاه تهران پالك  1232تلفن664044006-66498386 :
 -76پیروزي بر سرطان (چگونه مي توان بر سرطان غلبه كرد؟)
گرگ اندرسون ترجمه دكتر مرتضي اسعدي 1376
انتشارات گفتار تلفن22277986 :
 -77آنچه الزم است زنان درباره سرطان پستان بدانند
تألیف و ترجمه فرخنده حیاتي و آرزو شاهسواري 1389
انتشارات آرتین طبا تلفن88971400 :
 -78آنچه باید در مورد سرطان پستان بدانیم
نویسندگان دکترمجد،دکتر وزیری،دکتر اسدی 1389
مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی ایران تلفن88989427 :
 -79سرطان پیشرفته (چه چیزی را اآلن باید بدانید)
ترجمه دکتر گیتی حاجبی 1390
نشر باران اندیشه ایرانیان تلفن88616508 - 09121765125 :
 -80زندگي با سرطان پستان
تألیف دكتر مرضیه يوسفي و دكتر آرش بدايت 1386
انتشارات تیمورزاده تلفن021-83383 :
 -81پیشگیري از سرطان (شیوه جديد زندگي)
نوشته ديديد سروان شرايبر-ترجمه لیلي سروش،الله امیني 1390
تهران خیابان ولي عصر روبه روي پله اول كوچه دل افروز پالك  17ساختمان كتاب سرا تلفن021-88716104 :
 -82شیمي درماني (آنچه در مورد آن بايد بدانید)
نوشته مريم آقابراري – عباس فراهاني
انتشييييار ات رو يان پژو  -تهران خ یا بان انقالب روبروي دبیر خا نه دانشييي گاه تهران سيييياخت مان امیركبیر طب قه  2تلفن:
 021-66486373و 021-66486366

 -83معجزه سیستم دفاعي بدن (پیشگیري از سرطان)
نوشته دكتر منوچهر جعفريان
تلفن تهیه و سفارش021-88063559 :
 -84گیاهان دارويي و مكمل غذايي ضد سرطان
تألیف و ترجمه اعظم نورمحمدي-رقیه رحماني
انتشار ات نهضت پويا
 -85سرطان محبوب من
نوشته دكتر ابوالفضل اقوامي
نشر مرنديز – مشهد میدان تختي خیابان آبكوه  9مجد شمالي  13شماره  90تلفن 051-7274765 :و 021-66964164
 -86تغذيه و فعالیت بدني در سرطان
نوشته دكتر ابوالفضل اقوامي
نشر مرنديز – مشهد میدان تختي خیابان آبكوه  9مجد شمالي  13شماره  90تلفن 051-7274765 :و 021-66964164
 -87مدارا با سرطان
نوشته دكتر ابوالفضل اقوامي
نشر مرنديز – مشهد میدان تختي خیابان آبكوه  9مجد شمالي  13شماره  90تلفن 051-7274765 :و 021-66964164
 -88درمان سرطان با نوني
تألیف پروفسور پیتر – ترجمه عبداهلل خامنه
ناشييير ابتكار دانش – میدان انقالب ابتداي خیابان آزادي خ جمالزاده جنوبي سييياختمان  144واحد 6تلفن-66565392 :
021
 -89اگر مي خواهید به سرطان مبتال نشويد
نوشته وحید عرفاني 1390 -
نشر آسیم – تهران خیابان مطهري خیابان میرعماد خیابان 1ث 3پالك پ 3تلفن 88740992-4 :و 8875033
 -90زيستن به شیوه ضد سرطان
نوشته سروان-شرايبر 1390 -
نشر آسیم – تهران خیابان مطهري خیابان میرعماد خیابان 1ث 3پالك پ 3تلفن 88740992-4 :و 8875033
 -91سرطات
نوشته دكتر گرت ريس مترجم دكتر بهناز منصوريان 1388
نشر پیدايش – تهران خیابان انقالب خیابان فخر رازي خیابان ژاندارمري غربي پالك  86تلفن021-66970270 :
 -92سالتي با تغذيه صحیح (پیشگیري و كنترل بیماري ها
نوشته حسین میرحیدر 1389 -
انتشارات اطالعات – تهران خیابان انقالب روبروي دانشگاه تهران تلفن  66460734و 29993455-6
 -93راديوتراپي و مقابله با حالت تهوع و استفراغ
ترجمه مرتضي مدني نژاد –
به نشر  –1381تهران خیابان انقالب روبروي درب اصلي دانشگاه تلفن88962301 :
-94دانستني هاي كم خوني (فقرآهن)
نوشته دكتر علي خدابنده
انتشارات سائسي تهران نو فلكه لوزي خیابان  11/31پالك  12طبقه اول تلفن 77476489 :
 -95سرطان و عوامل محیطي
مترجم دكتر زهره صناعت – تازه هاي ط

1388

 -96پیشگیري از سرطان
مترجم دكتر حسینفرهاديان
دفتر نشر نیكوقلم – ساري میدان خزر اول كمربندي غربي ساختمان تجهیزات صنايع مازندران تلفن 0151-48109
 -97بررسي و درمان درهاي سرطاني
نوشته دكتر سي علیرضا بامشكي – معصومه حسن پور
دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1384
 -98شناخت و درمان بیماري سرطان
نوشته جمیله هاديزاده 1388 -
انتشارات طال آملي تلفن 09111007587 :و 09113210475
-99امراض از آسمان نمي آيند (پیشگیري از سرطان)
نوشته دكتر منوژهر جعفريان
دفتر پخش تهران خیابان مالصدرا پالك 142
 -100علل،تشخیص و راههاي جلوگیري از سرطان سینه
نوشته ترانه ناظري
مؤسسه فرهنگي نور دانش خیابان انقالب خیابان  16فروردين پالك  24تلفن66417308 :

 -101صد پرسش و پاسخ درباره سرطان زنان
مترجمین جعفرنژاد-تفضلي-گلمكاني-عابديان
انتشارات سخن گستر – مشهد خیابان ابن سینا بین ابن سیناي  16و پاستور شماره  174تلفن0511-8439955 :
 -102سرطان پستان
مؤلفین دکتر فرح فرزانه و آذر مشهوری
انتشارات رسانه تخصصی –  1390تلفن66737133-09123049109 :
 -103سرطان زنگ بیداری من
گردآوری محمد خاکساری نژاد
انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز تلفن0711-2122443 :

***************

از ناشران محترم خواهشمندیم ما را در غنی ساختن مراجع و کتابها با ارسال سایرعناوین مرتبط یاری
فرمایید
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