بٍ وبم خدا
معبيوت تحقیقبت ي فه آيری
ياحد ثبت بیمبری َب
فرم گسارش سبالوٍ ثبت بیمبری َب
بروبمٍ ملی ثبت سرطبن َبی قفسٍ صدری

عىـًان بروبمٍ ثبت
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تبریخ تصًیب

 .2تبريخ ارائٍ گشارش:خزداد 1398

 .1چىدميه گشارش سبالوٍ است؟ ايليه

 .3مزاحل اوجبم ضدٌ تبکىًن (مطبثق ثزوبمٍ ػمليبتی)( :ييضٌ مزاکش در حبل استقزار ي راٌ اوداسی)
 ثجت اطالػبت تمبمی ثيمبران سزطبوی وبحيٍ تًراکس مزاجؼٍ کىىدٌ ثٍ ياحدآ وکًلًصی ثيمبرستبن مسيحداوطًری
 پيگيزی ي ثٍ ريس ومبيی اطالػبت ثيمبران در َز ثبر مزاجؼٍ مجدد-

 .4گشارش فزاياوی مطلق مًارد ثجت ضدٌ در سبل َبی اخيز
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 .5تًسيغ جىسی مًارد ثجت ضدٌ

 .6گشارش ميشان مًرد اوتظبر ثجت ضدٌ در سبل َبی اخيز
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فوريه82-

درصد
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ژانويه00-
سال جاری

تجمعی سال های گذشته
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 .7مقبالت چبح ضدٌ
ردیف
1

2

عنوان مقالو
Clinicopathologic and survical
characteristics of malignant
pleural mesothelioma
registered in hospital cancer
registry

An Overview of Asbestos and
Malignant Pleural
Mesothelioma:
An Iranian Perspective

سال انتشار

مجلو /کنگره

2014

;Tanaffos 2014
13(2):6-12

Asian Pac J
Cancer Prev,
18 (10), 26192623

2017

اسامی نویسنذگان
دکتر کوثر نجمی
دکتر عذنان خسروی
دکتر شراره سیفی
دکتر حبیب امامی
دکتر سمیرا چایبخش
گلنار رادمنذ
دکتر کیان خذاداد
دکتر حبیب امامی
دکتر علیرضا ایل بیگی
دکتر کیان خذاداد

3
4
5
6
7

 .8کتت مىتطز ضدٌ
رديف

ػىًان کتبة

اسبمی وًيسىدگبن

سبل اوتطبر

 .9کبرگبٌ َبی ثزگشار ضدٌ
رديف

گزيٌ

ػىًان کبرگبٌ

ضزکت کىىدگبن

سبسمبن

سمبن

مکبن

ثزگشارکىىدٌ ثزگشاری ثزگشاری

 .10سميىبرَ /مبيص َبی ثزگشار ضدٌ
رديف ػىًان سميىبرَ /مبيص وًع سميىبرَ /مبيص

گزيٌ

سبسمبن

سمبن

مکبن

مىطقٍ ای

ملی

ثيه المللی

ضزکت

ثزگشارکىىدٌ ثزگشاری ثزگشاری

کىىدگبن

1
2
3
تؼداد گشارضبت سبالوٍ ارسبلی ثٍ ياحد ثجت ثيمبری َبی داوطگبٌ:

وبم ي وبم خبوًادگی مسئًل ثجت:دکتز حجيت امبمی
تبريخ:

