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نام و نام خانوادگی:    کد ملی:  نام پدر:      جنسیت:    مرد         زن

تاریخ تولد:         /        /      13   شغل:     آخرین مدرک تحصیلی:     رشته تحصیلی:   

آدرس: 

تلفن ثابت:    تلفن همراه:    پست الکترونیک:   

از چه طریق با مؤسسه آشنا شدید؟   معرفی توسط        فضای مجازی      اقالم تبلیغاتی          مطبوعات   

تمایل دارید در چه برنامه هایی از چه فعالیت هایی حمایت کنید؟

 آموزش عمومی         آموزش بیماران         حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با ســـرطان        حمایت از طرح های تحقیقاتی سرطان        

  آموزش متخصصان           سایر   

اینجانـب      در مـورخ            /          /        13 بـا آگاهـی کامـل از شـرایط و اهـداف »خیریـه شـمس؛ 

مؤسسـه مردم نهـاد شـناخت و مهـار سـرطان«  عضـو ایـن مؤسسـه گردیـده و تعهـد می کنم سـاالنه مبلـغ    ریال 

)به حروف    ریال( پرداخت نمایم.  *توجه: حداقل مبلغ جهت عضویت رسمی ساالنه                                        ریال می باشد.

تمایل دارید به چه صورت از ما حمایت کنید؟     ماهانه       ساالنه       سایر    

توضیحات و پیشنهادات:  

فرم حمایت از پژوهش و آموزش
شماره عضویت:

تــاریـخ صــــدور:      /      /    13

مبلغ مورد تعهد ساالنه:      ریال

6104    به نام مؤسسه غیردولتی شناخت و مهار سرطان 3378 9045    بانک ملت  /   شماره حساب:  50/ 43625373      شماره کارت:  3168

روش های پرداخت آسان:  * اگر اینترنت بانک در اختیار دارید می توانید از پانل حساب خود، تنظیمات مربوط به حواله منظم را برای پرداخت خودکار حق عضویت به 
صورت ماهانه انجام دهید.   * با مراجعه به بانک خود درخواست نمایید تا مبلغ حق عضویت ماهانه از حساب شما کسر و به حساب مؤسسه واریز گردد.

 خیابان فاطمی غربی، روبروی خیابان اعتمادزاده،
کوچه پروین، پالک 6، واحد 16

 بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی)ره(
انستیتو کانسر، رادیوتراپی، طبقه همکف

  www.shamsngo.ir
  t.me/shamsngo
       instagram.com/shamsngo.ir   

 )021 (  66922883 - 66578522 

فرم حمایت از پژوهش و آموزش


