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شرایط ارسال مقاالت

مؤسسه خیریه شـــمس صاحب امتیاز نشریه است و 
تمــام عواید فــروش نشـریه در راستای اهداف خیریه 

هزینه خواهد شد.

اشتراک ساالنه
. هزینه اشتراک ساالنه نشریه «سروش شمس» 

برای سال ۱۳۹۷ مبلغ ۶۰۰هزار ریال است.  
. اشتـــراک بیش از ۱۰ نسخه از هر شمــاره، مشمول 

۲۰ درصد تخفیف است.
. هزینه پست نشـــریه در داخل کشور بر عهده دفتر 

نشریه است. 
. هزینه ارســـال نشـــریه به خارج از کشور بر عهده 

متقاضی است.

نحوه اشتراک
۱. تکمیل فرم اشتــراک در وب سایت

 نشریه، به آدرس:
http://shamsngo.ir/magazine/subscribe

و پرداخت آنالین از طریق سامانه
شماره حساب    به  اشتـــــــراک  مبلــــغ  واریــــز   .۲
۴۳۶۲۵۳۷۳/۵۰  بانک ملت شعبه میدان توحید به 
سرطان  مهار  و  شناخت  غیردولتی  مؤسسه  نام 

(خیریه شمس) و تماس با دبیرخانه نشریه. 

بـــرای اطالع از محورها و شـــرایط ارســـال مقاله به 
نشانی زیر مراجعه نمایید:

                                 http://shamsngo.ir/magazine/article

برای دریافت اطــالعات بیشـــــتر و ارائه 
شمــاره   به  نشـــریه  دفتر  با  می توانید  پیشنهاد ها، 

۰۲۱۶۶۵۷۸۵۲۲ یا با ایمیل نشریه تماس بگیرید. 
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چگونه می توانید به ما کمک کنید؟ ما که هستیم و چه می خواهیم؟

مجلـــه «ســـروش شـــمس» به عنـــوان مجلـــه 
اختصاصی ســـرطان اســـت و زیر نظر مؤسسه 
مـــردم نهاد شـــناخت و مهـــار ســـرطان (خیریه 
شمس) می کوشد تا با بهره مندی از دانش و تجربه 
محققان و متخصصان انســـتیتو کانســـر و سایر 
محققان و متخصصان کشـــور نســـبت به آگاهی 
مردم و بیماران مبتال به ســـرطان اقدام کند و به 
شناخت و مهار سرطان در ایران عزیز کمک رساند.    

ما جمعی از پزشـــکان متخصص و اســـتادان و 
و  نویســـندگان  و  دانشـــگاهی  پژوهشـــگران 
هنرمنـــدان و کنشـــگران مدنی، خـــود را جزئی 
کوچک از ســـرزمین و مردمان ایران می دانیم و 
بر آنیم که سفیر امید برای مردم عزیز و بیماران 

مبتال به سرطان و خانواده آن ها باشیم. 

مـــا اطمینـــان داریـــم که می شـــود از ســـرطان 
پیشگیری کرد. ســـرطان قابل درمان  است و آغاز 
این بیمـــاری، پایان دنیا نیســـت! تالش می کنیم 
آگاهی مردم در خصوص پیشگیری، تشخیص به
 موقع بیماری، تشـــخیص و درمان اســـتاندارد و 
مراقبت هـــای حمایتی و تســـکینی ســـرطان را 

افزایش دهیم.   

«ســـروش شـــمس» به خود می بالد که در کنار 
بیمـــــاران مبــــتال  به سرطان، شفــــا  یافتـــگان 
و خانواده هـــای رنجــــــــدیده و خیــــــــرین نیک
 اندیـــش، پا گرفته اســـت تا پیک امیـــد و پیام آور 

سالمتی باشد!
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کلیــه امــور سردبیـــــری، تحریـــــریه، هنــری، فنــی و 
همکاری های علمی- اجرایی مجله «سروش شمس» 
بــه  صــورت داوطلبانه انجام می شــود. ایــن کار نیک با 
همراهی و کمک شما توسعه خواهد یافت. شما می توانید 

با روش های مختلف در این کار خیر همراه ما باشید:
۱. به عنوان محقق و متخصص مطالب و مقاالت خود را 
و  پذیرش  شرایط  از  اطالع  (برای  کنید  ارسال  ما  برای 
مراحل انتشار مقاالت به وب سایت مجله مراجعه کنید.)  

با  خانواده  اعضای  یا  سرطان  به  مبتال  بیمار  به عنوان   .۲
ارسال تجارب و دل نوشته های خود جهت چاپ در مجله 

سروش شمس به سایر بیماران امید و آگاهی بدهید. 
یا سازمان خود را برای  گزارش موسسه  می توانید   .۳

چاپ در مجله سروش شمس برای ما ارسال کنید.  
۴. به عنوان هنرمند، می توانید آثار مرتبط با سالمت و 
امید به زندگی خود را برای ما ارسال کنید تا برای اطالع 

مردم و بیماران در مجله چاپ کنیم. 

۵. می توانید به جمع داوطلبان دبیرخانه نشریه بپیوندید 
ویرایش،  مصاحبه،  گزارش،  خبر،  تولید  زمینه  در  و 
امور هنری، وب سایت، تبلیغات شبکه های اجتماعی و 

غیره با ما همکاری کنید. 
۶. با نذر فرهنگی و خرید اشتراک مجله سروش شمس و 
اقوام،  و  خانواده  اعضای  همکاران،  دوستان،  به  آن  توزیع 
کارمندان، مراجعه کنندگان سازمان، اداره، بیمارستان،  مطب و 

غیره به افزایش آگاهی و اطالعات مردم و بیماران کمک کنید. 

۷. می توانید اسپانسر مجله شوید و با ارسال کمک های 
درآمدهای  کنید.  کمک  رسانه  این  تولید  تداوم  به  مالی 
نشریه «سروش شمس» بر اساس اهداف خیریه شمس 

صرف بیماران مبتال به سرطان خواهد شد. 

۸. اگر در خارج از ایران زندگی می کنید، می توانید با تهیه و 
توزیع نشریه در جوامع ایرانی مقیم خارج از کشور به 
از  انتشار مطالب سروش شمس در جمع ایرانیان خارج 

کشور کمک کنید. 


