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 نسخه138560بنیاد امور بیماریهای خاصناهنجاریهای مادرزادی1

 نسخه600بنیاد امور بیماریهای خاصآموزش مراقبت از خود در بیماران تحت پرتو درمانی2
 نسخه350مرکز تحقیقات غدد درون ریز و  راهنمای عملی نفروپاتی دیابتی3
 نسخه900بنیاد امور بیماریهای خاصآیا من در معرض خطر به ابتال به دیابت هستم4

 نسخه1393150مترجم- کوپایی، امینورزش برای بیمارن هموفیلی5

اصول آموزش در مبتالیان به دیابت6
مرکز تحقیقات غدد درون ریز و 

متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
 نسخه250

آنچه نیاز است درباره سرطان کبد بدانیم7
موسسه تحقیقات، آموزش و 

پیشگیری سرطان
 نسخه139166

 نسخه1388250تومورهای مغزی8
 نسخه1390764بنیاد امور بیماریهای خاصبیماری دیابت و رژیم غذایی9

 نسخه1388800چندگام برای سالمت استخوان ها10

 نسخه1389330مترجم- رضائی قلعه، حمیداستانداردهای مراقبت بالینی از کودکان و بزرگساالن مبتال به تاالسمی در انگلستان11

 نسخه1392435جهان بخش سفیدی، فاطمهراهنمای کاربردی تغذیه در مبتالیان به ویروس 12

 نسخه100بنیاد امور بیماریهای خاص(بروشور)کم خونی و بیماری مزمن کلیه 13

 نسخه700(بروشور)سرطان پروستات 14

 نسخه137952میرخانی، حمیداصول بخش مراقبتهای ویژه جراحی قلب15

16
گام به گام برای داشتن قلب سالم در بیمارانی که 

.دیالیز می شوند
 نسخه1389150

 نسخه138190پولمن، کریس(ام اس)راهنمای درمان مولتیپل اسکلروز 17

 نسخه1389600بنیاد امور بیماریهای خاصسالمت پستان18

آنچه نیاز است درباره سرطان معده بدانیم19
موسسه تحقیقات، آموزش و 

پیشگیری سرطان
 نسخه1391950

 نسخه1391300مترجم- زینلی، علی اکبرگفتگو با کودکان درباره سرطان20

 نسخه1391600درباره من21

(1395آبان ماه )لیست منابع اهدایی مرکز تحقیقات سرطان 



 نسخه894رافت، جهانگیرشیمی درمانی و شما22

 نسخه13911000مجیدیان، سمیرافشارخون باال و پیشگیری از سکته مغزی23

24
An information package on special 

diseases
 نسخه150

 نسخه200مترجم- تبریزی، مهدیتاالسمی آلفا25

 نسخه1391550مترجم- الهوتی، ساراهمه چیز درباره تاالسمی26

 نسخه280بنیاد امور بیماریهای خاصکودکان و پیشگیری از دیابت27

 نسخه1389500بنیاد امور بیماریهای خاصآمادگی برای یک زندگی جدید28

 نسخه1389195امامیان، کیانراهنمای مدیریت بالینی تاالسمی29

 نسخه13771320بنیاد امور بیماریهای خاصمرگ مغزی و پیوند اعضا30

31
حاملین ژنتیکی تاالسمی غیرعالمت دار چه کسانی 

هستند؟
 نسخه13911000بنیاد امور بیماریهای خاص

 نسخه1391700سرطانی که دیگر بهبود نمی یابد32

راهنمای عملی بستری کردن بیماران دیابتی33

مرکز تحقیقات غدد درون ریز و 

متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی 

تهران

 نسخه300

آنچه نیاز است درباره سرطان کولون و رکتوم بدانیم34
موسسه تحقیقات، آموزش و 

پیشگیری سرطان
 نسخه1391700

 نسخه1386290میرمیران، پرویناصول تنظیم برنامه های غذایی35

36
آنچه نیاز است درباره سرطان مثانه و مجاری ادراری 

بدانیم

موسسه تحقیقات، آموزش و 

پیشگیری سرطان
 نسخه13913950

 نسخه1383370الفتریو، آندروالدانستنی های تاالسمی37

 نسخه1389455کوشش، محمدرضابهداشت روانی در بیماران خاص38

 نسخه750الفتریو، آندروالاختالالت سلولهای داسی شکل39

راهنمای عملی دیابت نوع دو40

مرکز تحقیقات غدد درون ریز و 

متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی 

تهران

 نسخه200


