برنامه  5ساله:
آموزش در دو بخش صورت می گیرد:آموزش عمومی :مرکز تحقیقات سرطان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی و سازمانهای ملی و بین المللی برنامه های آموزش عمومی را با بهره گیری از رسانه ها ی همگانی را اجرا می کند.
آموزش تخصصی:با برقراری کارگاهای آموزشی فوق تخصصی مانند Sentinel lymph node Biopsy in
 malignancyو آموزش رادیو تراپی حین عمل و تکنیک های جدید این اقدام را عملی می کند.
انجام طرحهای پژوهشی مبتنی بر اهداف اختصاصی مثل تکمیل اطالعات اپیدمیولوژیک سرطان ها در ایرانانتشار کتاب برای آموزش مردم ،کارشناسان ،پزشکان .انتشار مجله علمی در سطح بین المللیراه اندازی بانک اطالعات ملی و بالینیایجاد شبکه ملی و منطقه ایقطب علمیتحقیقات مستمر برای شناخت نیازهای آموزشی و پژوهشی با همکاری نهادهای اجرایی و تحقیقاتنیاز سنجیتالش در راه اندازی کتابخانه تخصصی سرطاناز دیگر فعالیت های آموزشی مرکز تحقیقات سرطان در هرسال برگزاری کنگره های بین المللی و کشوری سرطان می باشداین
کنگره ها با استقبال خوبی از طرف جامعه علمی داخلی و بین المللی و شرکت کنندگان مواجه شده است .
فعالیت های پژوهشی :
)1مرکز تحقیقات سرطان طی  5سال اول فعالیت خود با بهره گیری از همه امکانات مرتبط با دانشگاه و اعضاء محترم هیئت علمی
و کارکنان و دانشجویان تعداد  75طرح پژوهشی انجام داده و چندین طرح پژوهشی ارائه شده نیز در حال بررسی می باشد.
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 )2انجام چندین طرحهای پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی در مرکز تحقیقات سرطان در حال اجرا می باشد .
مرکز تحقیقات سرطان تا کنون چند جلد کتاب به شرح زیر منتشر کرده است:
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نام کتاب
غذا  ،تغذیه وسرطان
سرطان پستان و تحلیل فنی روش های تشخیصی آن
Diagnosis and Management of Prostate Cancer
فراسوی پزشکی جنبه های روانی اجتماعی سرطان کودکی
اطالعات عمومی برای پیشگیری و نقاشی های بالینی برای بیماران مبتال به
سرطان پستان
دلنوشته های بیماران مبتال به سرطان
تغذیه و سرطان
سرطان و بیوشیمی بالینی
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سرطان های شایع زنان در ایران
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اخالق پزشکی  ،جراح و جراحی عمومی
تشخیص ،پیشگیری و درمان چاقی با رویکرد پیشگیری از سرطان
ترجمه سرطان های شایع زنان در ایران به انگلیسی
افیوژن بدخیم و پلوروپریکارد
آسیت بدخیم
ورزش در سرطان پستان و ادم لنفاوی اندام ها
سلنیوم ،سالمت و سرطان
شیر و سرطان
راهنماهای ملی سالمت 1
راهنماهای ملی سالمت 2
رژیم درمانی در سرطان
فیزیک رادیو تراپی خان
مراقبت از بیمار مبتال به سرطان در منزل
معرفی مداخالت روان شناختی بر مبنای پذیرش و تعهد
معرفی مداخالت روان شناختی بر مبنای لوگو تراپی
مداخالت روانشناختی در بیماران مبتال به سرطان درمان شناختی
مداخالت روانشناختی در بیماران مبتال به سرطان معنویت درمانی
نقش ویتامین  Dدر پیشگیری و درمان سرطان
راهنمای معنویت درمانی
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