
اشتــــراک نشــریه

ماهنامــه ســروش شــمس از عمــوم محققــان، پزشــکان، متخصصیــن، خیریــن، و صاحــب نظــران سراســر کشــور  دعــوت 
می کند مقاالت ، مطالب علمی، فرهنگی، اجتماعی و دل نوشته های خود را در محورهای ذیل به نشریه ارسال کنند. 

   نتایج یافته های طرح های تحقیقاتی در زمینه پیشگیری و کنترل سرطان 
   مطالب آموزشی و علمی با هدف آگاهی رسانی مردم، بیماران، خانواده های بیماران

  گزارش مشکالت و مسائل مهم اجتماعی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و کنترل سرطان 
   معرفی سیر تشخیص و درمان بیماران با هدف اگاهی رسانی به مردم  

   دل نوشته های بیماران
   گزارش اقدامات مهم در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی و سازمان های مردم نهاد سرطان 

   مصاحبه با صاحب نظران و پیشکسوتان حوزه کنترل سرطان 
  آثار هنری با موضوعات امید به زندگی و سالمت

   تمــام مطالــب مرتبــط بــا اهــداف کنتــرل ســرطان )شــامل پیشــگیری اولیــه، تشــخیص زودهنــگام، تشــخیص و درمــان، 
مراقبت های حمایتی و تسکینی(

برای اطالع از شرایط پذیرش و مراحل انتشار مقاالت ارسالی به آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://shamsngo.ir/magazine/article

نحوه ارسال مقاالت: 
نویســندگان محتــرم می تواننــد بــه یکــی از روش هــای زیــر بــه ترتیــب اولویــت مقــاالت خــود را بــه نشــریه ســروش شــمس 

ارسال کنند.
 shamsngo.ir@gmail.com 1- ارسال  نسخه اصلي مقاله به ایمیل نشریه  به آدرس

2- اصل مقاله همراه با فایل آن به فرمت word در قالب )CD( دفتر نشریه
http://shamsngo.ir/magazine/article  3- بارگذاری اصل مطلب و ثبت مشخصات به آدرس

آدرس دفتر نشریه: خیابان فاطمی غربی، روبروی بیمارستان امام رضا ارتش، کوچه پروین، پالک 6، واحد 16 تلفن 02166578522

سوپ شیر بروکلی
    مواد الزم

)این مواد برای 5 وعده یکنفره مناسب است:(
  3 لیوان بروکلی )شامل ساقه و گلچه، ساقه را پوست کنده  و درشت خرد  کنید(

  1/5 لیوان آب مرغ یا سبزی کم سدیم / آب
  یک قاشق غذاخوری روغن زیتون

  یک عدد پیاز کوچک ساطوری شده
  یک قاشق غذا خوری آرد
  3 لیوان شیر کم چرب

  1/2  قاشق چایخوری نمک ) اختیاری(
  1/2  قاشق چایخوری فلفل
  1/4 قاشق چایخوری پاپریکا

  1/4 قاشق چایخوری تخم کرفس
  فلفل هندی به مقدار بسیار کم ) اختیاری(

    روش پخت
در یک قابلمه روی حرارت باال، بروکلی و آب مرغ را جوش آورید. 
حرارت را کم کنید و درِ ظرف را بگذارید و به مدت 8 تا 10 دقیقه تا 
زمانی که غذا کامال نرم شود، بپزید. محتویات قابلمه را به آرامی 
خنک کرده، در مخلوط کن یا غذا ساز بریزید و به شکل پوره در 

آورده و کنار بگذارید.

در همان قابلمه روی حرارت مالیم، روغن و پیاز را بریزید و تا 
زمانیکه نرم شود )3 تا 5 دقیقه( پیاز را تفت دهید. سپس آرد را 
اضافه کنید و به طور مداوم  تا زمانیکه کامال مخلوط شود به 
هم بزنید . پس از آن شیر را به تدریج اضافه کنید و مرتبا هم 
بزنید تا غلیظ شود. پوره بروکلی کنار گذاشته شده، نمک، فلفل، 

پاپریکا، تخم کرفس و فلفل هندی را اضافه کنید و هم بزنید.

*  115 کیلوکالری، 4/5 گرم چربی، 7 گرم پروتئین در هر وعده

سوپ بوقلمون یا گوشت گوساله
    مواد الزم 

)این مواد برای 14 وعده یک نفره مناسب است(:
  450 گرم سینه بوقلمون یا گوساله لخم

  یک عدد پیاز خرد شده
   2 عدد هویج خرد شده

  2 ساقه کرفس خرد شده
  8 لیوان آب مرغ کم نمک یا آب گوشت گوساله

  یک قوطی کنسرو گوجه فرنگی یا گوجه فرنگی شسته و خرد شده  
)400 گرم(

  یک قاشق چایخوری نعناع خشک
  یک قاشق چایخوری آویشن خشک

  1/2 لیوان ماکارونی فرمی ریز )مخصوص سوپ(
  یک بسته اسفناج  خرد شده فریز شده )300 گرم(

  یک قوطی کنسرو لوبیای سفید یا نخود، شسته شده در آبکش )400 گرم(
  نمک و فلفل به میزان دلخواه

  پنیر پارمیسان رنده شده در صورت تمایل
    روش پخت

در یک قابلمه روی شعله متوسط، پیاز و بوقلمون را تفت 
دهید تا بوقلمون کامال پخته شود. هویج و کرفس را اضافه 
کنید و 10 دقیقه یا تا زمانی که نرم شود تفت دهید. آبگوشت، 
گوجه فرنگی، نعناء و آویشن را اضافه کنید و هم بزنید. پس از 
جوش آمدن غذا،  شعله را کم کنید و بگذارید تا به مدت 20 
دقیقه بپزد، گه¬گاهی غذا را هم بزنید. پس از آن ماکارونی، 
اسفناج و لوبیا را اضافه کنید و تا زمان نرم شدن ماکارونی )10 
دقیقه( صبر کنید و گاهی غذا را هم بزنید. با اضافه کردن نمک 
و فلفل غذا را طعم دار کنید. در صورت تمایل روی آن پنیر 

پارمیسان رنده کنید.
*  120 کیلوکالری، یک گرم چربی، 13 گرم پروتئین

دو سوپ مغــذی و پـــر کالــری
منبع:  کتاب تغذیه در بیماران مبتال به سرطان،  نشر چاپار

مؤسســه خیریــه شــمس صاحــب امتیاز نشــریه اســت 
و تمــام عوایــد فــروش نشــریه در راســتای اهــداف 

مؤسسه هزینه خواهد شد.

اشتراک ساالنه
هزینه اشتراک ساالنه نشریه سروش شمس برای سال 1397 

مبلغ 600هزار ریال است.  

   اشتراک بیش از 10 نسخه از هر شماره شامل 20% تخفیف می باشد.

عهده دفتر نشریه  به  )داخل کشور(  پست نشریه  هزینه   
می باشد. 

   هزینه ارسال نشریه به خارج از کشور به عهده متقاضی است.

نحوه اشتراک
  43625373/50 حساب  شماره  به  اشتراک  مبلغ  واریز   .1
بانک ملت شعبه میدان توحید به نام مؤسسه خیریه شمس

2. تکمیل فــرم اشتــراک در وب ســــایت نشــــریه بـــه آدرس

 http://shamsngo.ir/magazine/subscribe 
3. ارســـــال رسیــــد پرداخـــــت به ایمیـــــل نشـــریه  به آدرس

shamsngo.ir@gmail.com 
به شماره  با دفتر نشریه  توانید  بیشتر می  اطالعات  برای   

02166578522 یا ایمیل تماس بگیرید. 

آدرس دفتر نشریه: خیابان فاطمی غربی، روبروی بیمارستان 
امام رضا ارتش، کوچه پروین، پالک 6، واحد 16

دعـــوت بـــه ارســـال مقــــاله 

بگیرند و  برای کسانی مناسب است که می خواهند جان  بار  این  پیشنهاد سرآشپز 
تر شوند. قوی

اگر اضافه وزن دارید، با کمک متخصص تغذیه خود مواد آن را تغییر دهید تا 
انرژی اضافه دریافت نکنید.

ماهنــامه خیــریه شــمس
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