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مبتال به سرطان  یمارانب یبرا یورزش هاییتفعال یراهنما

 ی پستان با ادم لنفاو
 

 

 371-088-1398-39-5 شابک:

 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ناشر:

       388 شمارگان:
              کیامرثی  چاپ و صحافی:     نتشارات پادیناا آرایی و طراحی جلد:فحهص 

 ریال          قیمت:

 8517351788کدپستی  9 –تهران: خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پنجم، پالک 
 info@ssrc.ac.ir ssrc.ac.ir 11793833( نمابر: 838) 11187118تلفن: 

 .است محفوظ فناوری و تحقیقات علوم، وزارت ورزشی علوم و بدنی تربیت پژوهشگاه برای حقوق کلیه

 3131مالنوری شمسی، مهدیه،     :                   سرشناسه     

 یمهدیه مالنوری شمس/ مولف: یمبتال به سرطان پستان با ادم لنفاو یمارانب یبرا یورزش هاییتفعال یراهنما  :           وان و نام پدید آورعن

 .3131 انتشارات، تهران: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی،  :                مشخصات نشر 
 ص18  :             مشخصات ظاهری

 371-388-1318-81-5  :                         شابک
 فیپا  :       وضعیت فهرست نویسی
 Physical Exercise Guidelines for Breast Cancer Patients with Lymphedemaعنوان اصلی: :        یادداشت                

 فعالیت ورزشی:                        موضوع

 Physical Exercise:                        موضوع 
 سرطان پستان:       موضوع                  

 Breast Cancer:      موضوع                   
 ولف، م- 3131،مهدیه،مالنوری شمسی:         شناسه افزوده        
 . انتشارات:  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی        شناسه افزوده        

 873RC :              رده بندی کنگره

 330838/333  :              رده بندی دیویی
 5783777   :        شماره کتابشناسی ملی

مهدیه مالنوری شمسیدکتر  تالیف:

رقعیقطع:             9318 اولتهران،  نوبت چاپ: 

مصور،جدول، نمودار.رقعی 



 

  پيشگفتار

 اخير هايسال در دانشگاهي علمي حوزه يك عنوان به ورزشيعلوم و بدنيتربيت

 داشته اجرايي و پژوهشي آموزشي، هايزمينه تمامي در را رشدي به ور روند

 فراهم شناسايي، ريزان،برنامه و مسئوالن توجه مورد مهم مسائل از يكي. است

 لومع كارگيري به و ورزشي علوم دانش توليد براي الزم هايزمينه تقويت و سازي

 زني و المللي بين ميادين و قهرماني ورزش هايعرصه در يافته توليد ورزشي

 و بدني تربيت هپژوهشگا جهت همين به. است عمومي سالمت و همگاني ورزش

 براي خود، پژوهشي و آموزشي علمي، هايسياست راستاي در كه ورزشي علوم

 مياسال ايران در فناوري و دانش روزافزون توسعه منظور به هايافته آخرين انتقال

-عاليتف پيشبرد براي مناسب بستري كردن فراهم با دارد نظر در شده، نهاد بنيان

 مل،ع و علم تلفيق به كمك و فرهنگي علمي، سطح ارتقاي نيز و پژوهشي هاي

 پژوهشگاه راستا، اين در. بردارد كشور ورزش علمي نيازهاي رفع در مؤثر گامي

 هايتالش از برگرفته تخصصي -ورزشي -علمي هايكتاب انتشار به اقدام

 اميد .است نمود ورزشيعلوم و بدنيتربيت آموختگاندانش و محققان متخصصان،

 تجه در مؤثري هايگام متعال، خداوند فضل به كتب، اينگونه انتشار با است

 .باشيم برداشته ايران اسالمي جمهوري نظام عاليه اهداف تحقق

  ورزشي علوم و بدني تربيت پژوهشگاه 

 فناوري و تحقيقات علوم، وزارت                                                              
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