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 خن مدیریت س

 

شد.   سپری  گابریک  دیابت  انجمن  فعالیت  از  سال  چهاردمین  دستاوردامسال  ریزی  برنامه  کمیته  جلسات  سال  این  دهای ر 

از رسالت گابریک که رشد و سالمتی انسان ها است را در    اد وسیع تری گابریک، ابعخیلی خوبی داشت بصورتی که چشم انداز  

( و BSCمستند کاملی از پیش بینی برنامه و فعالیت ها، سنجه ها بصورت کارت متوازن متعادل)  ،گرفت و برای اولین سالبر

 شد.  در نظر گرفته 98بودجه دریافتی سال 

زیبای   انداز  با چشم  گابریکیان  هم  "امیدوارم  هم  به   هیچ آینده راه  برای  دیابت  آن  در  که  را خواهیم ساخت  کس ای 

قدم های موثر در این راستا   "تهدید و نگرانی نبوده، بلکه فرصتی جهت حرکت در مسیر سالمت و رشد انسان باشد

  شکر ویژه ازا دارد یک تای متعهد و دلسوز خود بسیار تکیه دارد و ج. جهت تحقق این آرزوی بزرگ، گابریک به سفربردارند

 وجود تک تک این عزیزان، با آرزوی سالمتی و رشد برای آنها، داشته باشم. 

، با کمک آقای دکتر محمود شفیعی که گابریکیان ایشان را پدر دلسوز گابریک می نامند، گابریک توانست از لحاظ 98در سال  

 ماموریت گابریک برای همه ما ستودنی است. تری داشته باشد. تواضع، پشتکار و تعهد ایشان نسبت به مالی نگرانی کم 

ا که  استقامتی  علیرضا  دکتر  آقای  از  دارد  باشم،  جا  داشته  ویژه  است، سپاس  گابریک  مدیره  هیئت  و عضو  دلسوز  پزشکان  ز 

خورد و بدین صورت گابریک تجربه جدید خود را در این    فعالیت های مدافعه گری دیابتی ها در این سال با کمک ایشان رقم 

 مینه شروع نمود. ز

نوآورانه آموزش آنال برنامه  برای  خوشحالم که در این سال، گسترش جغرافیایی  راه دور(  از  به  افراد  ین دیابت )آموزش  مبتال 

نوع   آموزشی  1دیابت  جامع  طرح  قالب  در  کشور  سایت  -کل  صورت  29در    1پژوهشی  تهران  و  کشور  گرفت.    شهرستان 

 ت برای هیچ کس تهدید و نگرانی نباشد. امیدوارم بزودی کل کشور را پوشش دهیم تا دیاب

دوره تولد کودکان شیرین در راستای   10خوبی به گابریکیان داد، برگزاری از کارهای دیگری که در این سال انجام شد و حس  

ت بود، مفتخریم کودکان در محیطی شاد و به یادماندنی  های زندگی در کنار آموزش خود مدیریتی دیابرشد و توسعه مهارت

 ین آموزش ها را گذراندند.ا

از دست دادن سرکار خانم شرقی نجفی که یکی از عزیزان و    متاسفانه در کنار دستاوردهای بزرگی که در این سال داشتیم،

زن دیابتی از یادها نخواهد رفت و یادشان در  خیرین گابریک بود، غم بزرگی را در دل گابریکیان نشاند.  کارهای نیک آن نیک  

 ودانه خواهد بود. گابریک جا

هی محترم  اعضای  گابریک،  خوب  کارکنان  همه  مهربان،  خدای  از  پایان  داوطلبئتدر  نیروهای  و   مدیره،  حقیقی  حامیان  و 

 حقوقی بابت آنچه به دست آمد سپاسگزارم. 

 

 

 هرمز کیخان زاده  

  املمدیر ع
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 قائم مقام سخن 
 

انجمن    درگذراست  هاسال همفکر  مندیبهرهبا    کیگابر  ابتید  رسانی اطالع و  و  ارشاد  محترم    ی از    هیئت و    امنا هیئتاعضاء 

و داوطلبان    رانیو نوآور ، سف  کوشسختاز کارکنان و همکاران    برخورداری  با  و خود    خیراندیشو    نظر صاحبمتفکر،    هیریمد

  ک ی   هیم و توانمند، در ساشناخو  یو اسپانسرها  کوکاری خداشناس و ن  نیریو خ  وفادار  ان یحام  دریغ بی  هایحمایت  و با  ثارگریا

کردن اهداف   ادهیاز آن در جهت پ  شی پ  هایسالمانند    1398، توانسته است در سال    یاز کار گروه  گیریبهرهو    ی خرد جمع

ر  دکه    هاییتوفیق از    یاز پرداختن به برخ  بلد. قگرد  نائل  یاکنندهیدوارما  یدستاوردهاو به    خود گام بردارد  یبرنامه راهبرد

 .دینما یسپاسگزار مانهی صم اندبوده  اری تیموقع ن یبه ا ل یکه ما را در ن یزان یعز تکتکاز  دارد  جا ،ایم داشته الس نیا

را    کیگابر اول خدمت خود  برا  اندازچشم  بادوازده سال  ام   رسانیآگاهی   یتالش  پ در جه  دیو  عوار  یریشگیت    ر یض خطاز 

د  ابتید با  که  آنان  دستاوردها  .نمود  ی رسپ  ،کنندمی  یزندگ  ابت ینزد  به  توجه  ا   بخش رضایت  یبا  با  انجمن    ن یحرکت 

  مردم تشکل    اندازچشم  دارد  جاکه    دیرس  جهینت   نیبه ا  کی گابر  ییاجرا  تیریانجمن، مد  تیسال فعال  نیزدهمیدر س   ،اندازچشم

 . وجود دارد  ید یدو اصل کل دیجد  اندازچشم . درو ارتقا بخشد تکامل خود را نهاد

در انجمن،    یم یشدن کار ت  نهادینهحرکت، در   نیاز ا   یاله  تیما به حما دیکه عالوه بر ام   اندازچشم ن یا یی جراانه اپشتو :اول

من  جه به انت کاس  تبلوریافته  انیو حام  انریاعضا، سف  نیو همچن  گریاقشار د  متنوع و  های بخشگسترده    یو همکار  هاحمایت

  "ساخت   میرا خواه  ایآینده همراه هم    "جمله شروع کند که  نیخود را با ا  دیدج  انداز چشمکه    بخشدمیرا    ییتوانا  نیا

 . اندهمراه اندازچشمباهم در راه تحقق  ذینفعانبلکه تمام  نیست  تنها کیگابر اندازچشمدر   نکهی مهم ا

نها  :دوم ن  گر یکه د  نداز اچشم  ییمقصد  ناام  یاز عدم آگاه  یگرانبه  تنها    ی دیو  دارند مطرح    ابت ید  که  ن آناخالصه نشده  و 

در    است  این  برتکیهبلکه    ستندین نگران  دیتهد  کسهیچ   ی برا  ابتید  "سازیممیکه    ایآیندهکه   خود   یبرا  ،"نباشد  ی و 

سالمت   ر یجهت حرکت در مس  ی فرصت  "به  یو نگران  دی دته  نیااست که    نیو در دنباله آن هدف ا  ، خانواده و جامعهدیابتی

  .دشو لیتبد "و رشد انسان

 . کند یاری کیدر گابر مانیکردن آرزوها ادهیما را در پ شهیکه مانند هم میبزرگ بخواه ی از خدا  باهمهمه  دییایب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمد تقی چراغچی باشی 

 قائم مقام مدیر عامل
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 در یک نگاه 98ال ستاوردهای گابریک سد
  قالب در ورشک کل 1نوع افراد مبتال به دیابت  برای( دور  راه از آموزش) دیابت آنالین  آموزش نوآورانه برنامه جغرافیایی گسترش ❖

 کشور و تهران ستان شهر 29  در  مدون اجرای و 1 سایت پژوهشی-آموزشی جامع طرح

  هایهزینه  دارو،  پزشکی،  تجهیزات   ینتأم  قالب  در  اهحمایت   این)   دیابت  مبتالبه  مددجوی  کودک  300  بیش  از  حمایت  تداوم ❖

   .(است زندگی اولیه مایحتاج نمیتأ بعضاً و  درمانی

 دارو و تجهیزات مورد نیاز با کمک همیاران مهربان گابریک ینتأمدر سیل گلستان با  دیدهیب آسحمایت از کودکان  ❖

د ❖ مشاوره  و  آموزش  م  8به    ابت یارائه  به  هدف  درنف  47403  زانیگروه  ساعت  و    ابتید  مبتالبهافراد    یتوانمندساز   یتاراس  ر 

در  ابت ید یریتیخود مد یهاچالشبا اصول و  یدرمان   تیم  یآگاه شیافزا طورینهمو  ابت ید یریتیخود مد یبرا نیشاهاخانواده

 در کشور  ابتید یهامراقبت  تیفیک شیافزا یراستا

د ❖ استاندارد  د  ابتیآموزش  افراد  در    37267  زان یم  به  یشانهاخانوادهو    یابتیبه  ساعت  تسه  98سال  نفر  به   یدسترس  لیو 

 ی اجتماع یهاو شبکه یمجاز  یفضا قیزش از طرره و آمومشاو 

تنها مرکز آموزش   عنوانبه   و  98نفر ساعت در سال    10136  زانیبه م  یبه جامعه پزشک  ابتیآموزش مراقبت استاندارد درشد   ❖

 ن یخصص ن و متشکاپز نفر از 1300 زبانیم ابتید  المللیینب  ونیفدراس

 38شهر تهران با حضور    یعلوم پزشک  یهادانشگاه فوق تخصص غدد    ارانیدست  یدوره آموزش تخصص   نیموفق چهارم  یبرگزار ❖

 رشته  نیا ارانینفر از دست

  ی ” در کنگره جهان"Telehealth facilitates national access to DSMESبا عنوان    1  یتساارائه پوستر طرح   ❖

   یدر کشور کره جنوب  ابتید المللیینب  ونیفدراس یان ب زیبه م ابتید

 ی و کادر پزشک یدرمان  میگسترش آموزش استاندارد به ت یدر راستا تهران یدوجانبه با دانشگاه علوم پزشک یهای رهمکا  ❖

ب   ی همکار  نامهتفاهم انعقاد   ❖ سازمان  درمان   مهیبا  راستا   یروهاین   ی خدمات  در  اس  یمسلح  آموزش  بهگسترش    تیعجم  تاندارد 

 سازمان   نیپوشش ا تحت

 دیابت  یریتیخود مد آموزش کنار در یزندگ یهامهارت رشد و توسعه در راستای  نیریش کودکان تولددوره  10ی برگزار ❖

 22به مشاورین همتای گابریک تا ساعت  ترآسانمشاوره آنالین دیابت در اینستاگرام و دسترسی  یانداز راه ❖

 به اطالعات دقیق  و نیاز جامعه کرونا ا شیوعمات جدید ب نوآوری و خلق خد ❖

 افزایش مشارکت داوطلبان در آموزش و حمایت از کودکان دیابتی وهای داوطلب و توانمندسازی نیر ❖
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 یهاارزش سازمانی و نهادینه کردن  یهارساختیزپیشرفت فصل اول: 

 گابریکی

 ( 1-1کشور )در سراسر  ابتیبه آموزش د یو دسترس هارساختیزتوسعه 

 اطالعاتی انجمن   ی هاستمیس

در    های سیستم مختلفی  از    هایحدوا اطالعاتی  یکی  تحت  که  دارند  وجود  یعنی    ایشبکه  هایمدلانجمن  مایکروسافت 

Domain    یاClient-Server  کامپیوتر  اندشده  اندازیراه یک  انجمن  در   Windows  عاملسیستمبا    server  عنوانبه. 

Server 2012    کوجود ایدارد  سروره  ایفا  File Serverنقش    تنهایی به  ن  گابریک  در مجموعه  با    کندمی  را  همچنین  و 

تکنولوژی   از  بر روی همان    صورتبه  Hyper-V  Windows Server 2012و نصب دو    virtulizationاستفاده  مجازی 

  بر را در مجموعه    ویروسآنتیرکزی  سرور مو    Domain Controllerمجزا نقش    کامالً  صورتبه   هرکدامکه    سرور نصب شد

 دارند. عهده

برگزاری   از پلتفرم    هایکالسدر این سال جهت  راه دور  نقطه    skyroomاز  از هر  فرد  استفاده کردیم بدین طریق که هر 

 بتواند در کالس شرکت نماید. 

  vpnامل  مورد شه این  پنا نمود کبرای باال رفتن سرعت اینترنت، انجمن اقدام به نصب دکل مخابراتی با پشتیبانی شرکت س

 . استاختصاصی برای گابریک نیز  

خانواده    هاینه هزیکلیه   توسط  اینترنت  نیاز است سپاسگزاری    تأمینشرقی نجفی    یادزندهنصب دکل و پشتیبانی  گردید که 

 ن عزیزان داشته باشیم. ویژه از ای

گرفتیم بدین    voipتماس از راه دور    های سیستم  به ارتقای  قوی اینترنت در انجمن، در این سال اقدام  زیرساخت با توجه به  

 شد.  پذیرامکانمنزل با خطوط انجمن طریق تماس از 

 بانک اطالعاتی اعضا و ذینفعان 

خود را از اعضای دیابتی و پزشکان به اطالعات کلیه خیرین   هایحیطهسیستم یکپارچه و مکانیزه اعضا و ذینفعان    در این سال

 . خیرین گردید کلیه دریافتی از ٔ  درزمینهسیستم قادر به گزارش دهی   ینا صورتبدیناد و  انجمن گسترش د
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 ( 1-2) انجمن ییتوان اجرا یجهت ارتقا یینظام اجرا تیتقو

 گابریک   دوم سالهپنج راهبردی  یزی ربرنامه

  و   معاونین  ز ا  کبرم  یزی رامهبرن  کمیته  اعضاء  حضور  با(  1402تا    1398)  گابریک ساله  پنج  راهبردی   برنامه  دومین  تدوین

را  اندازچشم  ییزربرنامه  کمیته.شروع گردید  ارشد  مدیریت   آن  در  که  ساخت  خواهیم  را  ایده آین  هم   همراه  به"  انجمن 

تغییر   "باشد انسان رشد و سالمت مسیر در حرکت جهت فرصتی بلکه نبوده، نگرانی و تهدید کسهیچ برای دیابت

 ، نیز مدنظر قرار گیرد. است هاانسانشد و سالمتی  ر که از رسالت گابریک تریوسیعداد که ابعاد 

قابل ذکر است که گسترش مشارکت   است.  شدهتعریفحوزه به شرح ذیل    7در    ر پیدا کرد وف عمده راهبردی نیز تغییدااه

بردی قرار  یکی از اهداف راه  عنوانبهبرای گابریک است،    اهمیت   حائز که بسیار  نیروهای داوطلب    توانمندسازی فعال مردمی و  

 گرفت 

 گابریکی  یهاارزش کردن  نهادینه و سازمانی هاییرساختز پیشرفت . 1

 کاربردی یهاپژوهش و مشاوره ش،آموز در فتشرپی . 2

 ارتباطات گسترش  و همگانی آموزش . 3

 دیابت به مبتالیان حقوق از  دفاع  وانسان دوستانه  حمایت اعضا، تکریم . 4

 حقوقی  ذینفعان ،هاسازمان با همکاری گسترش . 5

 ها آن یدارسازی پا و مالی منابع درش . 6

 داوطلب ینیروها توانمندسازی و دمیرم فعال مشارکت گسترش . 7

اله برنامه  هر س،  ساس چشم انداز و اهداف عمده راهبردیبرا صمیم گرفته شد که  ت  ؛نبجواییرات جامعه در کلیه  غوجه به تبا ت

 ی تنظیم گردد. جه دریافتبودو  (BSCبه همراه سنجه و کارت امتیازی متوازن ) عملیاتی آن سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10 
 

 . استدوم  سالهپنج  برنامه یراهبرد  هایاولویت( Goalsعمده ) هایف دهجدول زیر شامل  

 گابریکی یهاارزش سازمانی و نهادینه کردن  هاییرساختز پیشرفت 1

 و دسترسی به آموزش دیابت در سراسر کشور  هایرساختزتوسعه  1.1

 نانجم  ییاجرا توان یجهت ارتقا  یینظام اجرا تیتقو 1.2

 و کارکنان رانیمد یتوانمندساز 1.3

 ی ک یکردن فرهنگ گابر نهیو نهاد سازییجار 1.4

 ارتقا اشتیاق شغلی  1.5

 کاربردی  یهاپژوهش پیشرفت در آموزش، مشاوره و  2

 ارتقای کمی و کیفی آموزش خودمدیریتی دیابت گابریک 2.1

 ( Peer Support) مشاوره همتاارتقای کمی و کیفی  2.2

 یت آن در کشور یتی استاندارد و اهمتفهیم آموزش خودمدیر 2.3

 HCPارتقای کمی و کیفی آموزش مدیریت دیابت به  2.4

 کاربردی  یهاپژوهشارتقای  2.5

 همگانی و گسترش ارتباطات آموزش 3

 IDFبا  مؤثرو ارتباط  المللیینب برندینگ   3.1

 اعضا ادافزایش تعد 3.2

 دیابت خودمراقبتی پیشگیری و  ٔ  ینهدرزمی هی عمومش آگاافزای 3.3

 گابریک هاییتفعالافزایش آگاهی عموم جامعه از برند و  3.4

 ( با ذینفعان Evidence based CPبرنامه ارتباطی مبتنی بر شواهد ) سازییادهپتدوین و  3.5

 ابتبه دی  قوق مبتالیانو دفاع از ح انسان دوستانهتکریم اعضا، حمایت  4

 دگاری اعضامیزان رضایت و مان  ایشافز 4.1

 کاهش هزینه سرباری مبتالیان به دیابت در رابطه با نوار تست قند خون و آموزش خود مراقبتی ساالنه 4.2

 تالش در راستای کاهش تبعیض و باورهای غلط جامعه نسبت به مبتالیان به دیابت 4.3

 مددجویان  یتوانمندسازو مبتال به عوارض دیابت و  تبضاعیب بالیا، اعضای  آسیب دیدگان ان،ایتی از پناهندگافزایش خدمات حم 4.4

 حمایت از حقوق مبتالیان به دیابت 

 حقوقی ینفعانو ذ هاسازمانگسترش همکاری با   5

 فنی و مالی  ایهیت حماجلب  ن در مجامع جهانی وشناساندن بیشتر انجم منظوربهمرتبط  المللیینب  یهاسازمان گسترش همکاری با  5.1

 دولتی مرتبط  یهاسازمان اری، توسعه و تحکیم همکاری با قربر 5.2

 گسترش و تحکیم همکاری با اسپانسرها   5.3

 (CSR) ی اجتماعجهت دریافت مسئولیت  هاشرکتبرقراری و گسترش همکاری با   5.4

 ای هیمب  هاییتحماجهت  سالمت یهاارگان برقراری همکاری با  5.5

 نهاد مردم یهاسازمان ی با راری مشارکت و همکار رقب   5.6

 هاآن  یدارسازیپارشد منابع مالی و   6

 رشد منابع مالی  6.1

 هاینههزرشد مشارکت در  6.2
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 پایدارسازی منابع مالی  6.3

 VIPارائه سرویس مراقبت دیابت  6.4

 ی افزایش منابع درآمدزایی مورد 6.5

 لبداوطتوانمندسازی نیروهای  فعال مردمی وگسترش مشارکت  7

 و باشگاه سفیران تقویت کمی و کیفی و ارتقای ماندگاری نیروهای داوطلب تخصصی  7.1

 داوطلبین و کمک به کنترل بیماری آنان  یتوانمندساز 7.2

 ت کمی و کیفی باشگاه همیاران قویت 7.3

 

اهداف   مبنای  اهداف  ریزیبرنامهه  کمیت  دوم،  سالهپنجبر  ابتدای    انجمن  هر    بر  98سال  را   واحداساس  و    100در    معاونت 

ماهیانه   صورتبهبرای انجمن در نظر گرفته شد که    هایسنجهبر اساس اهداف  .  که در پیوست ارئه گشت    تنظیم نمود  فعالیت

جدول     ایان سال نیز در  در اول سال تعریف شد و درصد تحقق آن در پ هاسنجهاین   .شدمیدرصد تحقق آن به پرسنل گزارش 

 . است ذیل گزارش شده

 

 



 

12 
 

98ال  سنجه های س

عنوان سنجه 

%6491.43%7020.69افزایش تعداد دوره های سایت 1

%2996.67%3042.86افزایش دسترسی به آموزش سایت 1 در شهرستان ها )تعداد شهرها(

%3,437,005,687126.57%2,715,438,79150.00افزایش کمک به مددجویان از طریق حمایت مالی - قلک سامان )ریال(

%16,881112.50%15,00620.00نفر ساعت آموزش از طریق اسکای روم و سایت 1)غیر حضوری(

%10,136101.36%10,000158.00نفر ساعت آموزش پزشکان و پیراپزشکان

%2,179113.15%1,9265.00نفر ساعت مشاوره )حضوری، آنالین و تلفنی(

%18,20763.66%28,6000.00نفر ساعت آموزش حضوری گروهی برای بیماران و دوره پیشگیری

%7,41582.39%9,00050.00مشارکت بیشتر نیروهای داوطلب در راستای تحقق اهداف گابریک )نفرساعت(

%0.00%5,000150.00باال بردن مزایای کارت )تعداد کارت دیابتی فعال(

%7,12579.17%9,00034.33عضو جدید

%23,00046.00%50,000300.00تعداد عضو در ایستا گرام

%474135.43%35075.00برندینگ بیشتر انجمن در فضای شهری )بیلبورد روز(

%1,00058058.00راه اندازی دو قلک جدید )پلکسی / کاغذی جهت شهرستان(

%30,562,222,53992.39%33,078,140,15761.97دریافتی های کل سال 

پیش بینی سال 98

18.62%

درصد تحققرشد نسبت به سال 97

85.36% 55532

تحقق سال 98

47403



 

 

 

    98  سال   های  یافتی بودجه در

درصد تحققتحقق سال 98پیش بینی سال 98نام حساب تفصیلینام حساب معیننام حساب کل

5,024,946,0652,664,000,00053%

5,024,946,0652,664,000,00053%

597,811,550605,935,000101%

1,045,270,000614,011,50059%

750,000,000319,968,00043%

350,000,00010,000,0003%

1,423,500,0001,000,000,00070%

1,000,000,000881,360,00088%

2,050,000,0001,965,000,00096%

123,400,0001,900,000,0001540%

2,685,000,00000%

120,000,00000%

0105,600,600

10,144,981,5507,401,875,10073%

1,678,054,8001,161,470,00069%

2,000,000,0002,750,000,000138%

500,000,000364,840,00073%

850,000,000910,000,000107%

1,500,000,000500,000,00033%

6,528,054,8005,686,310,00087%

2,681,784,2624,787,637,691179%

1,788,760,2201,270,430,70071%

592,101,470824,641,744139%

34,615,000108,900,000315%

1,137,250,0001,240,928,495109%

209,958,00061,060,00029%

100,000,00000%

300,000,00000%

0167,600,000

400,000,000283,410,00071%

970,250,000733,494,87076%

450,000,0001,477,673,920328%

2,520,173,4413,305,386,987131%

195,265,350458,657,800235%

11,380,157,74214,719,822,207129%

090,215,232

33,078,140,15730,562,222,53992% جمع

خیرین ویژه  با کمک هیئت مدیره   - مراقبین سالمت 300

قلک سامان - کفاره و ...

تخفیفات

جشن تولد کودکان دیابتی

استند

محصوالت

روز شیرین حقوقی

حمایت از مددجویان

عید قربان

روزي شیرین براي تلخی

جام چوگان، گالري و ...

گلریزان 2 و ...

همایش هاي غیر از فاندریزینگ

دوره آموزشی فلوهاي غدد

قائم مقام مدیریت

برنامه آموزشی ویژه پزشکان

همایش تازه هاي دیابت یا ... 

برنامه آموزشی مدیریت

دوره هاي آموزشی

دیابت رویکرد کاربردي

دوره آموزشی آنالین 

مالی

معاونت ارتباط و مشارکت  

معاونت آموزش، پژوهش و مشاوره 

بسته هاي آموزشی

حق عضویت

مسئولیت اجتماعی

مناسبت ها و سمینارها

هفته ملی و برنامه هاي جانبی

سعدآباد

ارائه خدمات متقابل

برگزاري دوره هاي آموزشی

معاونت مشارکت هاي مردمی، خدمات حمایتی و مدافعه گري 

واریز به گابریک

قلک

فطریه



 

 

 فرایندهای سازمانی   ی مستندسازدوین و  ت

گسترش   و  بهبود  سال  انی،  سازم  هازیرساختجهت  باز  98در  طراحی/  به  راستای  شروع  در  سازمانی  فرایندهای  نگری 

عاد استاتیک مدیریت منابع  رویکرد یکپارچه و همسوی اب سازیجاری د از اطمینان از . باور داریم بعایمکردهکالن  هایاستراتژی

دانش،  توانیم مینسانی؛  ا مدیریت  نظیر  دینامیک  ابعاد  در  باالتر  بلوغ  سطح  پروری،   وارد  توسعه    جانشین  و  استعداد  مدیریت 

 شویم. کارتیمی و ... 

را  فرایندهای سازمانی  مستندسازی  و  فرایندهبا شناسای  تدوین  فرایندهای  دامنه  تعیین  و  کاری  فراین  ای  آغاز  تدوین  رو  دها 

مربوط در    هاینامهآیینو    هافرمو تغییر    روندهای کاری  مستندسازیمامی نیروهای عملیاتی  ت  کردیم. الزم به ذکر با همراهی

جهت بهبود و بازنگری فرایندها ی  جریان فرایندها و سنجش میزان اثربخش  نمودارانجام است. در مراحل بعدی با ترسیم    حال

 . گام خواهیم برداشت

 انسانی  رویین 

. بوده استشرح زیر به  8139سال شاغل در انجمن در  کارکنانساختار سازمانی و   
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 ت. اس  98ول به فعالیت در سال مشغست کارکنان جدول زیر لی

استخدام   مدرک تحصیلی  سمت نام و نام خانوادگی ردیف

98سال   

نیروی 

لبداوط  

فرد  

 دیابتی

س فوق لیسان  مدیرعامل  هرمز کیخان زاده  1  MBA 
 



 فوق لیسانس مشاوره  روانشناس سازمانی  شقایق بیکدلی  2





( 98محسن سودمند )از شهریور  3 اس سازمانی نشنروا   دکترا روانشناسی  

 دکترا )پزشک عمومی(،  قائم مقام مدیرعامل  محمد تقی چراغچی باشی آستانه  4
MPH 



 مشاور عالی  فرحناز برخوردار 5

و مدیریت  معاونت پشتیبانی 

 منابع 

 فوق لیسانس مدیریت اجرایی 

کارشناس   امیر گودرزی  6 IT  افزار نرم کارشناس    

انسانی  منابع سشناکار  صداقت راتا 7 بالینی  روانشناسی لیسانس فوق     

( کامپیوتر) مپل دی فوق کارشناس مسئول اداری  اردشیر زندیان  8    

 دیپلم )علوم انسانی(  کارمند خدمات  حسین خادم حسینی  9

 
 

   پنجم ابتدایی کارمند خدمات  علی علی نژاد 10

اری( رشناس )حسابداک مدیر مالی  علیرضا نوری  11    

21 ی حسابدارکارشناس  حکیمه امیر آزاد   کارشناس )ریاضی کاربردی(  
  

 

( 98د خردا) ینادرشمسی   13     کارشناس حسابداری  کارشناس حسابداری  

احمدزادهسا پری 14   یهامشارکت   معاونت 

  و حمایتی خدمات مردمی،
گری  مدافعه  

(یشناسست یزکارشناس )     

15 
 

ی تشیع مهدیه   و مددکاریس کارشنا 

حمایتی  خدمات  

)مدیریت بازرگانی( کارشناسی    




( 98شهریور )المیرا عالی پناه  16     

  یهاکمک کارشناس  الهام فکار  17

 مردمی 

یک( افگر) یکارشناس   

  یهاکمک کارشناس  فرشته ساداتی  18

 مردمی 

دانش(  کار ودیپلم )  

  و پژوهش زش،آمو معاونت سارا صداقت 19

ره اومش  

پزشک عمومی -دکترای پزشکی  
  

 

20 
 

علمی و   ارشد کارشناس طیبه دهقانی 

  مدرس ارشد – آموزش دیابت

 کارشناس )تغذیه(
  

 

علمی و   ارشد کارشناس سیما عباسی 21

مدرس ارشد  – آموزش دیابت  

کارشناس   -کارشناس )تغذیه(

)روانسنجی(  ارشد  
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و  علمی  ارشد ناسکارش مریم عزیزیان  22
مدرس ارشد  – ش دیابتآموز  

)تغذیه(  کارشناس ارشد   
 

 

کارشناس علمی و آموزش  مینا زینلی  23

مدرس دیابت  -دیابت  

    کارشناسی ارشد تغذیه

( 98 مردادماه) انسارا عباسی 24   -آموزشکارشناس علمی و  

 مدرس دیابت 

دانشجوی کارشناس ارشد  

 پرستاری

  

 )اسفند ا زادهخدکدکتایون   25

98 )  

  -کارشناس علمی و آموزش

 مدرس دیابت 

    کارشناس ارشد تغذیه

62 )پزشک عمومی( را دکت مدرس مهمان  ترمه نوروزی       

72 دانشجوی   -رشناس )تغذیه(اک مدرس مهمان  سرمه رئیس زاده  

کارشناسی ارشد )روانشناسی  
 بالینی( 

   

82 مهرآبادی  مرضیه   وزش کارشناس علمی و آم  

ابت س دیمدر – دیابت  

  سلولی بیولوژیدانشجو دکتری)

( مولکولی  

   

  پشتیبانیمدیر مشاوره و  اکرم میراحمدی  29

دیابت  وزشآم  

    کارشناس )علوم سیاسی( 

30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

کارشناس مشاوره و   فریبا کرمی 

آموزش دیابت  پشتیبانی  

 کارشناس )زبان انگلیسی( 
  

 

و   کارشناس مشاوره نزهت الملوک رسولی  31

آموزش دیابت  پشتیبانی  

( کامپیوترکاردانی )دانشجوی   
  

 

کارشناس مشاوره و   شبنم طیبی  32
آموزش دیابت  انیپشتیب  

)گرافیک( کارشناس    

نی شیما شمیرا 33 کارشناس مشاوره و   

آموزش دیابت  پشتیبانی  

 کارشناس )الهیات( 
 

 

43   و مشاوره کارشناس شادی نوری آذر 

دیابت  آموزش پشتیبانی  

  کارشناس )جغرافیا( 

دمهری  دالرام  35   و مشاوره کارشناس 

دیابت  آموزش پشتیبانی  

بیو شیمی  دانشجو   

ی و  مدیر روابط عموم علی بنکدار تهرانی  36

دیابت  یرساناطالع   

   دکترای پزشکی 

73  
 

کارشناس روابط عمومی و  مریم طباطبایی
دیابت  یرساناطالع   

تر( رشناس )کامپیواک  

 
 

83 کارشناس روابط عمومی و  شراره صدقی 

دیابت  یرساناطالع   

  /(مدیریت بازرگانی) لیسانس

)روابط عمومی(  پلمیدفوق   

  

93 زاده  دولت سهیال  اعضا  با ارتباط مدیر  ( تجربی علوم) دیپلم    

اردیبهشت  ) یمعدنفرشید  40

89 )  

ارتباط با اعضا کارشناس  (افزارنرم ) سکارشنا    
 

 

برزگپور  هما  41 )کامپیوتر(  پلمیدفوق  کارشناس ارتباط با اعضا      

( 98د بهناز فروغی )مردا 42 ی کارشناس علوم آزمایشگاه کارشناس ارتباط با اعضا      

های همکارمدیر توسعه و  فیروزه مشایخ  43    دیپلم )اداری و بازرگانی(  

فرجودی  مهوش 44 ار ویراست   کارشناس  
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 علمی تیموی انسانی نیر

 : است زیر شرح به گابریک  آموزشی هایکالس برگزاری در مدرسین از یک هر مشارکت میزان

 

  ابتدای   از  که  بوده  انجمن  قدیمی  مدرسین  از  یکیرا اعالم کردند. ایشان    خانم دکتر ترمه نوروزی پایان همکاری خود  98در سال  

  همچنین .  پرداختند  می  دیابت  به  مبتال  افراد  برای   یآموزش  های  کالس  برگزاری  به  گابریک  علمی  تیم  کنار  در  ،انجمن   تاسیس

تجربیات   .گردید  می  برگزار  انجمن  در  نوروزی  ترکد  توسط  تشکیل،  ابتدای  از  نیز  گابریک  استرس  کنترل  دوره و  نیک  خاطرات 

 ست. های ما جاری اواره در قلبشیرین همکاری با ایشان هم

 

 

 ابتال به دیابت همکاری  سازمانی ت سم درجه و رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی 

 ع یکت نودیاب  تمام سال  مدیر تیم علمی  پزشک عمومی  -یاحرفهدکترای  صداقتسارا 

درنیمه دوم   کاریپایان هم مدرس مهمان  پزشک عمومی  -یاحرفهدکترای  وزی نور ترمه

 سال

- 

 - تمام سال  مدرس مهمان  تغذیه  -رشداسی اکارشن مینا زینلی

 - تمام سال  مدرس مهمان  روانشناسی کارشناسی ارشد  -کارشناسی تغذیه دهسرمه رئیس زا

 دیابت نوع یک سال تمام  وقت پاره  -مدرس تغذیه  -کارشناسی طیبه دهقانی 

 - ل تمام سا وقتتمام  -مدرس سنجی کارشناسی ارشد روان-کارشناسی تغذیه  سیما عباسی 

 - تمام سال  وقتتمام  -سمدر روانشناسی بالینی  -کارشناسی ارشد تارا صداقت

 - تمام سال  وقتتمام  -مدرس تغذیه  -کارشناسی ارشد عزیزیان مریم 

 دیابت نوع یک تمام سال  وقت پاره  -مدرس لی بیولوژی مولکو دانشجوی دکترای مرضیه مهرآبادی

 دیابت نوع یک تمام سال  مدرس مهمان  رستاری دانشجوی کارشناسی ارشد پ سارا عباسیان 

 -   98شروع همکاری در اسفند  وقتتمام  -مدرس تغذیهکارشناس ارشد  زاده  داکتایون کدخ
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 ا کرون   زمان شیوع  ان درسازم  یها تیفعال  ی بسترساز

به مخاطبان روبرو نمود. عمل به   رسانی خدمتو نحوه  تیریرا با چالش مد ی ادیز هایسازمان، 98اسفندماه  ل یکرونا در اوا وعیش

پ  یبهداشت  هایتوصیه  اقدامات  اعضا  کسویاز    رانهیشگ یو  از  محافظت  زمره    یو  در  )که  کرونا   هایگروه انجمن  برابر  در  پرخطر 

سوآیندمی  بشمار از  خالق  کیگابر  ، رگید  ی(  با  تا  نمود  مصمم  فعال  یراهکارها  افتنیو    تیرا  ادامه  امکان  و   تینوآورانه، 

 .دیبه اعضا را فراهم نما رسانیخدمت

محافظت از پرسنل در برابر   یبرا  یبهداشت  داتیتمه ی عالوه بر اجرا کیگابر میت ن، یراستا و پس از مشورت با متخصص نیهم در

کرونا  گیریهمه یبه اعضا در روزها رسانیخدمتگسترش  زیو ن هافعالیترا در جهت ادامه  ماتیمتص از  ایمجموعها، کرون

 ود. نم ییاجرا

انجمن    یاعضا ز یکاهش خطرات کرونا و محافظت از کارکنان انجمن و ن ک،ی نوع  ابت یعمده پرسنل انجمن به د یتوجه به ابتال با

برابر   ت  ییاالب  اریبس  تیلواو  از  یریگ  همهایندر  لذا  است.  کل  نظر  دربا    کیگابر  تیریمد  میبرخوردار  از    هیگرفتن  اعم  جوانب، 

  ی امن برا   طیشرا  جادیا  باهدفرا    یماتی مجموعه تصم  ابت،ید  تیریمد  یآموزش  هایدورهو    یفرد  هایمشاورهاعضا به    ازین  شیافزا

 اتخاذ نمود: وناکر یدر روزها تیفعال

  م یت  ،رسانی خدمت  ی برا  نیآنال  یاز راهکارها  مندی بهره  یایو مزا   ی فناور  هایزیرساختسترش  : با توجه به گیدورکار  تیتقو.  1

ابتدا  کیگابر کل  یاز  به    یحضور  هایکالس   هیاسفندماه  را  اعضا  نیآنال  هایدورهخود  تا  نمود  منتقل  دور  راه  از    یک یگابر  یو 

 افتیاز کرونا در  مؤثر  ی ریشگیپ   نیو همچن   خون   قندبهتر    تی ریدم  یالزم را برا   هایآموزش  منزل،به خروج از    ازین بتوانند بدون  

 . ندینما

با انتقال    ز ین  نیو مدرس  نیمشاور  ،یت  یآ  میاعم از ت  نیآنال  ی آموزش  هایدوره   یدر برگزار  ریدرگ  هایگروه  هیراستا، کل  نیهم  در

  ی در جهت تداوم خدمات به اعضا  ،ی تبهداش  هایتوصیهل به  از راه دور، ضمن عم  یکار  هایلیتفعابه منزل و انجام    زاتیتجه

 گام برداشتند.  یک یگابر

آنال.  2 تداوم  ابتید  نیمشاوره  از ش  ویژهبهاعضا،    سؤاالتبه    یی و پاسخگو  یفرد  هایمشاوره:    ترین مهماز    ی ک ی کرونا،    وعیپس 

  زیو ن  نیمشاور  یمساعد برا  طیشرا  جادیا  تیبه اهمبوده است. با توجه    دیجد  یکار  طی شرا  یبرا  ریزیبرنامه در    کیاهداف گابر

خدمات مشاوره همتا در انجمن را   ن،یآنال صورتبهارائه مشاوره   رساختیز تیبر آن شد تا با تقو کیبه مشاوره، گابر ازمند یافراد ن

بخشد و  اندازیراهضمن    ن یبنابرا  ؛بهبود  آن  میت  ژهیصفحه  ا  کیگابر  نیال مشاوره  مشاوره  ه خدمارائ  نستاگرام،ی در  در    نیآنالات 

تا ساعت    یروزها افزا  10هفته  بتوان   افتی  ش یشب  اعضا و رفع    ت یدر جهت حما  ،ازپیشبیش  میتا  و    مؤثرآنان    هاینگرانیاز 

 . میکارآمد باش

  نمود می جاب یا ازمند، یو ن درآمدکم هایهخانواد ی برا آمدهپیش هایچالشسال و   انیشدن به پا ک ی: نزدانیاز مددجو  تیحما.  3

و    مربوط  یبهداشت  هایتوصیه ه  ب  توجه  تا ضمن تعهدات  به  کرونا، عمل  اهم  ارانیهم  هایکمکاز    داریامانتبه  از    ت یانجمن 

لذا    ییباال  اریبس باشد.  با    یمددکار  می ت  ،یکار  های شیفت  ر ییتغ  باوجودبرخوردار  توانست    زات یتجه  ق، یدق  ریزیبرنامهانجمن 

به  یابتید  یمددجو  300  یبرا  موردنیاز  یپزشک  برا  یایه هداهمرا  را  نو  از طر  سازیآماده  زانیعز  نیا  یسال  پست ارسال    قیو 
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مرسوالت را    هیکرونا در کشور، کل  روس یاز گسترش و  یریشگیدر جهت پ   ز ین  رانیپست ا  ی. الزم به ذکر است شرکت ملدینما

 .نمایدمی یضدعفونارسال، مراحل  یو در تمام مؤثر صورتبه

 تیریو مد  ابتید  رامونیاعضا پ  ییانجمن در قبال آموزش و راهنما  تیکرونا: با توجه به مسئولاره  درب  یرساناطالع و  زش  آمو.  4

 و  هااطالعیه،  هایافته   ن یدتریشد تا جد  لیانجمن تشک   رانیو مد  نیاز کارشناسان، مدرس  ایویژه  میگوناگون، ت  طیدر شرا  یسالمت

اعضا قرار    اریدر اخت  ینکات کاربرد  صورتبهاستخراج نموده و    یلمابع عاز منکرونا را    تیریدو م  یریشگیمربوط به پ   هایآموزش

  جاد یانجمن ا  سایتوبکرونا در    وع یمربوط به ش   هایآموزشاطالعات و    یجهت بارگذار  زین   ایویژهراستا، صفحه    نیدهد. در هم

 باشد.  داشتهقرار  نیطب مخا رایت در اخ یبه زبان فارس رسانیع اطالمرجع  عنوانبه تا  دیگرد

  وعیش   ن یهمچن  ، یقلم  هایانسولین  ه یچند ماه از بروز مشکالت مربوط به ته  باگذشت:  ابتیبه د  انیاز حقوق مبتال  تیحما.  5

مرتبط،    هایسازماناز    ی مطالبات قبل  یر یگیضمن پ   کیگابر  یمدافعه گر  میت  روس، یو  نیاز گسترش ا  ی ریشگیپ   تیکرونا و اهم 

د اهم  تأکیدبا    گریبار  به    اسب من  ی ترسدس   ت یبر  شرا  یقلم  هایانسولینافراد  مسئول  گیریهمه  ط یدر  با  مکاتبه  و    ن یکرونا، 

 . قراردادرا در دستور کار  ربطذی هایسازمان
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 (1-3) مدیران و کارکنان یتوانمندساز 
  دسازی پرسنلنمنتوای  راستا  در  تخصصی  هایفعالیتمربوطه شروع به    هاییاستراتژدر راستای    98واحد منابع انسانی در سال  

 است.  شدهگزارشدر ادامه  هافعالیتموارد و  ایخالصهگام برداشته است.  و نیروی داوطلب

 و نیروهای داوطلب پرسنل  آموزشیی  هادورهبرگزاری  

ضور با ح  این سال  در،  استی از اهداف انجمن  انجمن یک   و موفقیت  یوربهرهبا توجه به اینکه آموزش پرسنل جهت باال بردن   ❖

داوطلب نیز به همراه پرسنل    هاییرویناست تعدادی از    ذکرقابلهمچنین    مختلف، توان علمی کارکنان ارتقا یافت.  یهاکارگاه   رد

  98در سال    یسازمانبرونو    یازمانسدرونآموزشی    یهادوره الزم به ذکر است کل نفر ساعت    مختلف شرکت کردند.  یهادوره در  

زیر    . است  نفر ساعت   1719  لبوط دانیروهای  و  نل  پرسبرای     ی سازمانبرونو    یسازماندرون  هاکالس  گزارش   یلتفصبهدر جداول 

 است.  شدهگزارش

 خارج از انجمن:  یهادوره 

 یدهدآموزش افراد  تعداد نام دوره

 دارلونرگس خزانه  -بهناز فروغی 2 مالی نیتأم

 مینا زینلی  -م درخشان زادهمری -اسیانرا عبسا -دارلو نرگس خزانه 4 نه خیریه آل تابستامدرسه 

 فرحناز برخوردار  -فائقه جعفری 2 اشتیاق شغلی نیرو داوطلب 

 مهدیه تشیعی  1 تعامل اثربخش با نیکوکاران 

 مهدیه تشیعی  1 همایش مددکاری و مدافعه گری 

 ن فرناز مجموعا -ارینرگس اسفندی  -نظریمهرین  3 تیم سازی

نرگس خزانه  -مریم درخشان زاده -جواد نوروزیان -انباسیرا عاس 4 ه خیریه آل مدرسه پاییز

 دارلو 

 فرحناز برخوردار  -تارا صداقت 2 بازآموزی منابع انسانی

 مریم درخشان زاده -آرین اخوان 2 تولید محتوا در سمن 
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ن داخل انجم یهادوره برگزاری   

افزایش دانش دیابت در   باهدف برای کلیه پرسنل    انسانی  نابعو م  لمی و آموزش، جلسات بازآموزی توسط واحد ع1398در سال  

 هادوره،  کمیته فرهنگی گابریک با بررسی و آسیب شناسی سازمانی  همچنین.  شد  برگزارمشاوره    هبود مواردپرسنل و کمک به ب

سازمانی مختلف  سطوح  در  بهبودتوسعه    منظوربه  آموزشی  کا  و  و  مدیران  زندگی  کرتعادل  برگزار  اسرکنان    نفر   مجموع .  تده 

 : استبازآموزی به شرح زیر  هایدورهشرح است.   بوده  905 سازمانیدرون هایدوره ساعات آموزش

 مدرس  یدهدآموزش افراد  جلسه  نام دوره

 مینا زینلی  و سفرا کلیه پرسنل 1 خوانی برچسب دوره آموزشی 

 زیان عزی مریم و سفرا کلیه پرسنل 1 ل ورزشآشنایی با اصو

 سیما عباسی  کلیه پرسنل و سفرا CGM 1 یآموزش دوره 

 سارا صداقت  واحد مشاوره و آموزش دیابت SMBP  SMBG 2 /کارگاه آموزشی

 تارا صداقت  آموزش دیابتواحد مشاوره و  14 مشاورین  یتوانمندساز یهادوره

 دکتر محسن سودمند کلیه پرسنل 1 ارتباط جرات ورزانه 

 تینا کریمی  نلپرس کلیه 1 رکز بر تغذیهمتمذهن آگاهی 

 دکتر محسن سودمند و نیروهای داوطلب  کلیه پرسنل 5 مدیریت هیجان 

 سودمنددکتر محسن  کلیه پرسنل و نیروهای داوطلب  2 مواجهه با اضطراب کرونا

 دکتر محسن سودمند مدیریت ارشد و معاونت و مدیران  10  خودشناسی یآموزش دوره 

 مهندس هرمز کیخان زاده  طلب اوهای دنیرو کلیه پرسنل و 1 مدیریت پروژه 

 مهندس هرمز کیخان زاده  کلیه پرسنل و نیروهای داوطلب  1 مدیریت تعارض 

 مهندس هرمز کیخان زاده  کمیته باشگاه سفیران اعضای  7 استراتژیک  یزیربرنامه مدیریت 

 

 ( 1-5)  یکیگ گابرفرهن کردن نهیو نهاد یسازی جار

 ی کارکنان کمیته رفاه

جلسات متعددی را برگزار کرده است و در راستای    استبا حضور اعضا که شامل تعدادی از مدیران و کارشناسان ی رفاه کمیته

 یابد: زیردست هایموفقیتتوانسته است به رفاه و آسایش جسمی و روحی گابریکی،  هایارزش فزایشا

 و شب یلدا  گابریکی شنبهپنج و سنللد پرری توجمن مانند برگزاتفریحی برای پرسنل در محل ان هایبرنامهبرگزاری   -1

  هایارزش مسابقه ارزش  بیشتر  تفهیم جهت)  گابریکی پنجشنبه مسابقات برگزاری چگونگی ٔ  درزمینه همکاری -2

 ( قرارداد روز این برنامه اصلی محور  را گابریکی پنجشنبه در گابریکی

 ر پرسنل بیشت رفاه ات اداری جهتکانام تهیهو  افت و ایمنی انجمن م نظسیستبهبود  -3

 با تخفیف برای پرسنل  آنفوالنزا تهیه واکسن -4

 تهیه لباس فرم اداری پرسنل  -5
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 پنجشنبه گابریکی 

 سال پیاپی با حضور کلیه کارکنان و نیروهای داوطلب انجمن برگزار شد. هفتمین گابریکی برای شنبهپنج

  هایارزشبرای سال جدید با توجه به    گذاریهدفن و  مدیراانه انجمن توسط  بر ارزیابی عملکرد سالیبا مروری  این روز    هرساله

ا و عدم امکان برگزاری دورهمی حضوری،  با توجه به شیوع کرون  .گرددمیگابریکی در طی روزی شاد و مفرح سپری    شدهنهادینه

 مجازی کرد. صورتبه و برگزاری جشن ریزیبرنامهتیم مربوطه اقدام به 

سا شروع  برا  98ل  در  تحقاهدافی  سازمانی    هامأموریتق  ی  وظایف  و 

گردید و در طی سال کلیه کارکنان مجموعه با اتحاد   گذاریپایهانجمن  

تالش کرده و در آخرین روز سال و یکپارچگی برای رسیدن به اهداف  

را    سالهیکزحمات    پاسبه اهداف ساعات خوشی  به  رسیدن  سپری و 

 نمودیم. 

مه ساعات  نخستین  کیخان  در  هرمز   گذارپایهو    مؤسس زاده  ندس 

از تالش   در مورد   سالهیک  جمعیدستهانجمن ضمن تشکر و قدردانی 

آن    هایمأموریتو    اندازهاچشم از  پس  نمودند.  سخنرانی  جدید  سال 

پرداختند.   واحدهالکرد سالیانه  یکایک مدیران سازمان به تفسیر به عم

داوطلبهمچنی نیروهای  شرح    ن  سال    هایفعالیتبه  در    98خود 

 .تندداخپر

جهت نهادینه کردن  طنز به اسم خبرنگار گابریکی    ایمسابقهدر ادامه  

 برنده داده   هاگروهیادبود هدیه به  رسمبه .شد برگزار سازمانیفرهنگ
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 یکاربرد یهاپژوهش در آموزش، مشاوره و  شرفت یپفصل دوم: 

 (2-1) کیگابر تابی د یتیریخود مدآموزش  یفیو ک یکم یارتقا

 آموزش  ساعت  و هاسنجهآمار  

 هایخانواده  ابت،ید مبتالبهاعم از افراد   نفعانیذ هیکل آموزش  ؛یکاربرد هایپژوهشدر آموزش، مشاوره و   شرفتیپجهت   گابریک

  47403میزان  توانستیم به    98در سال    . شته استرا مدنظر داآموزشی پیشگیری    هایدورهی و  راپزشک یو پ   یآنان و جامعه پزشک

دیاآموز  ساعت  نفر مدیریتی  استاندارد خود  راستای  ش  در  ک  ی کم  یرتقاابت  و    ابتید  مدیریتی   خودآموزش    یفیو  استاندارد 

 است.  شدهارائه گزارش تفصیلبهگام برداریم. در جدول زیر  آن در کشور ت یاهم میتفه
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. استی قبل هاسالمقایسه آن با  و 1398ر سال زش دآمو تنفر ساعو  دهیدآموزشتعداد کالس، نفرات  هندهدننشادول زیر ج  
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1398به تفکیک تهران و شهرستان در سال  دیابت مبتالبه دیدهآموزشتعداد نفرات   

 

 

 

 

 

 .است  داشته  افزایش  97 سال به  نسبت  98 سال در  انجمن یهاکالس هزینه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنندهشرکتتعداد کل افراد  نام دوره تهران کنندگانشرکت  شهرستان  کنندگانشرکت   

حضوری( )  یمقدمات  1040 743 297 

وری(ضحمتوسطه )   802 535 672  

حضوری( )  شرفتهیپ  411 321 90 

کننده شرکت تعداد کل افراد  نام دوره  

آنالین( )  یمقدمات  340 

آنالین(متوسطه )   245 

آنالین()  شرفتهیپ  40 

 96سال  مبلغ در نام کالس 

 )ریال( 

 97سال در  مبلغ

 )ریال( 

 98سال  رد لغبم

 )ریال( 

062 540,000 متوسطه ,000 690,000 

 790,000 690,000 650,000 پیشرفته

 450,000 370,000 370,000 تکمیلی
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 ی آموزشی آنالین هادورهافزایش ظرفیت برگزاری  

های آموزش آنالین ه بر دورهوعال  1398در سال    استاندارد دیابت،دیابت به آموزش    تالبهبمتسهیل دسترسی همه افراد   منظوربه

 شد.  صورت آنالین برگزاربه 2های مقدماتی و متوسطه و پیشرفته نوع یک و نوع  دوره PSITE-1بارداری و 

 GDMویژه مادران مبتالبه دوره آنالین دیابت بارداری:  . 1

 هاهای آنادهونسال و خا  40تر از  کم 1یابتی نوع  : ویژه افراد د(PSITE-1) دوره آنالین گلوکوکارد کیدز . 2

 دوره مقدماتی آنالین  . 3

 دوره متوسطه نوع یک آنالین  . 4

 دوره پیشرفته آنالین  . 5

 

 (PSITE-1) دوره آموزش آنالین گلوکوکارد کیدز

ی،  صفهان، تبریز، رشت، سارشهر شامل شهرهای کرمان، یزد، ا  29در    PSITE-1دوره آموزش آنالین    64،  1398در سال  

کاشان زنجان،  بوشهر،  قم،  تربت  ،کرج،  بندرعباس،  ایالم،  الر، اردبیل،  نیشابور،  همدان،  کرمانشاه، مشهد،  حیدریه، سنندج، 

 ر، شهرکرد، شیراز، فسا، قزوین، گرگان، یاسوج و بیرجند با موفقیت برگزار شد.سبزوا
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به در نظر داشتن سیاست رشد این   توجه  را مشاهده   98و    97  ،96  هایسال وان درصد رشد در  تمیزیر  تصویر  ها، در  دورهبا 

 .انددیدهآموزشنفر همراه  786دیابت نوع یک و  مبتالبهنفر فرد  1376ها در طی این دوره نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان نفر از این کودک  1721و    انددرآمدهکودک دیابتی به عضویت گابریک    1839الزم به ذکر است در این طرح آموزش رایگان  

 . اندکرده آموزش دریافت 
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  همکار، مراکز اسامی  به  ذیل جدول  در که کردند همکاری  گابریک دیابت انجمن   با همکار مرکز 35 ها،دوره این  برگزاری منظوربه

 ت. اس شده اشاره دهندهآموزش و متخصص
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 ( 2-2) (Peer Supportهمتا )وره مشا یفیو ک یکم یارتقا
دیابت افزایش  به  توجه  فدراسیون    با  جهان،  کنار    المللیبیندر  در  و    تأکیددیابت  بهداشت  متخصصین  به  دسترسی  لزوم  بر 

ارتقای  المس اهمیت  بر  دیابت    خود  هایمهارتت،  در نمایدمی  تأکیدمدیریتی  بسزایی  نقش  همتا  مشاورین  شواهد،  براساس   .  

دارند.  -ارتقای خود دیابت  دیابتمدیریتی  انجمن  رو  این  در  از  آموزش خود  گابریک  همتا    -کنار  مشاورین  از  دیابت،  مدیریتی 

مشاورین همتای دیابت افرادی هستند که خود به    .گیردمیبه دیابت کمک    الپشتوانهای برای کنترل قند خون افراد مبت  عنوانهب

های مشاوره، در جهت ک یکمک تکنل دیابت خود برآمده و با  اندارد، از عهده کنترستا  هایآموزش بوده و با دریافت    الدیابت مبت

افراد   به سایر  رفتار،  کمک    بتالبهمتغییر  افراد  کنندمیدیابت  در  رفتار  تغییر  تسهیل  همتا،  مشاور  نقش  است؛    مبتالبه.  دیابت 

هدفشان در کنترل قند خون    یافتن پاسخ صحیح و تحققافراد و تعیین مسیر، افراد برای    سؤاالتپاسخ دادن به    جای بهدرنتیجه  

 .شوندمی ییراهنما
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 Peer Support یهاکارگاهفعالیت مشاوره و   گزارش

  ساعت  920  زمانمدت در تلفنی مشاوره طریق از  را دیابتی  فرد 7671 تعداد 1398 سال  در انجمن مشاورین که است  ذکر شایان

 . اندنموده راهنمایی

 

ره اتاق مشاو  

ارائه  ده و خدماتی که  از کرغ آعالیت خود را  ف   1390از تابستان    اتاق مشاوره گابریک

و    شودمی  آگاه  دیابتی  مشاورین  و    صورتبه توسط  شامل  فردبه عملی  بوده،  فرد 

 موضوعات ذیل است: 

 . نمایند ی مبه انجمن مراجعه  حضوراً عضویت افرادی که برای بار اول  -1

نح   یی هامهارت آموزش   -2 تزریق  همچون  انسولین  وه  از  صحیح  استفاده  )با 

راهنما و   از دستگاه تست  آموز  CDکتابچه  استفاده صحیح  نحوه  و  شی( 

 قند خون. 

 کارگاه آموزش نحوه صحیح تزریق انسولین و استفاده صحیح از دستگاه تست قند خون ویژه کودکان دیابتی.  -3

 و تحلیل نوسانات قند خون مراجعین دیابتی  سؤاالت پاسخ به  -4

 سطح پایه.  رد دیابت در زندگی،  یرتأثز دیدگاه  اوره دیابت و ازدواج اش م -5

 توجیه و تشویق افرادی که با توصیه پزشک بایستی انسولین را شروع کنند ولی تمایلی به این کار ندارند.   -6

 و والدین کودکان تازه دیابتی شده.  اند یرفته نپذمشاوره انگیزشی با افرادی که دیابت خود را   -7
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 دیابت   نوع   اساس  بر  دیابتی  یها مشاوره شگزار

 

 مشاوره   موضوع   اساس  بر  دیابتی  یا همشاوره گزارش

 

 ی آموزشی مختلف هاکارگاهبرگزاری  
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 HCP (2-4 )به  ابتید تیریآموزش مد یفیو ک یکم یارتقا
پ  و  پزشکان  ب  نیاول  عنوانبهمحترم،    راپزشکانیآموزش  مواجه  تشخ  ماران یخط  مد  صیدر  اهم   ت، باید  تیریو    ای ویژه  تیاز 

 کیگابر  تیفعال  ابت، یو مراقبت از د  صیتشخ  هایدستورالعملمداوم    رات ییو تغ  یم پزشکلع  ییایبا توجه به پو  . وردار استرخب

  روزرسانی بهو  یآگاه  شیدر افزا ییبسزا تأثیر ،ی بر اساس منابع جهان دیجد هاینامهدرس نیو تدو یاز مراجع بررس  ی ک ی  عنوانبه

 .بهداشت و سالمت کشور داشته است اندرکاراندست یکاربرددانش 

انسول  یآموزش  هایرهود من  د  هایپایه  ن، یدوست  نظام    مراقبتی  خودو    ابتیآموزش   ازجمله  هیاول  یبهداشت  هایمراقبتدر 

وزارت    یاهکت و همربا مشار  عمدتاًکه    باشندمی  دیابت  مبتالبهو همچنین بیماران    یراپزشک یپ-یجوامع پزشک   ژهیو  هایبرنامه

 .گرددمیبرگزار  ابتید ٔ  درزمینهفعال  هایشرکتسطح کشور و  یعلوم پزشک  هایهدانشگا ،یآموزش پزشک شت، درمان وبهدا

 است.  شدهگزارشدر ادامه  تفصیلبه توانست رشد چشمگیری در این حوزه داشته باشد که  98گابریک در سال 
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 ی دکاربر   یکرد رو  یابت،د  ی علم  یشهما

 ابت، رویکرد کاربردی کلیات نهمین دوره دی

 : گروه هدف •

o 18 پرستاری، مامایی، علوم تغذیه و بهداشت عمومی آبان : 

o 19   یسم،متخصص قلب و عروق، فوق تخصص غدد و متابول ی،متخصص داخل  ی،پزشک عمومآبان:    20و  

 یه فوق تخصص کل

 دکتر علیرضا استقامتی  دبیر علمی: •

 عادل جاهددکتر سید  دبیر اجرایی: •

 دکتر سارا صداقت :معاون اجرایی •

 وف الفبا(:)به ترتیب حر اساتید برنامه •

دکتر سارا   یان،درخشان یدکتر هد: آبان 18 •

دکتر   یزیان، عز یمخانم مر ،خانم تارا صداقت ،صداقت

 یمقامقائمزهرا 

دکتر   ،ددکتر عادل جاه یبدی،م ییآقا یدرضادکتر حم یربیگلو،ام  یرضادکتر عل ی،استقامت  یرضادکتر عل: آبان  20و   19 •

  ،دکتر سحر قره  ،یمقامقائمدکتر زهرا  ی،دکتر هنگامه عبد ،دکتر سارا صداقت ،پناه ینحس دکتر فرهاد ،فرزاد حدائق

 یری احمد نص یردکتر ام

 محورهای برنامه: •

 : آبان 18 •

o  قند خون دهندهکاهشمرور داروهای 

o  دیابت مبتالبهبا افراد  مؤثرمهارت ارتباط 

o انسولین درمانی  یهالشاچ 

o  قب دیابت اردیابت در تیم م دهندهآموزشنقش 

 آبان: 20و  19 •

o   صورتبهمرور گایدالینهای مدیریت دارویی دیابت case-based 

o  باال در دیابت فشارخونمدیریت 

o  باال در دیابتمدیریت چربی خون 

o مدیریت نفروپاتی دیابتی 

o  هایینانسولبا  ریت پای دیابتی، آشنایی آموزشی جانبی در رابطه با مدی یهاکارگاه premixed ،یاهچالش  

 باال و تکنیک تزریق انسولین  فشارخونمدیریت 
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 گزارش کلی برنامه 

دیابت رویکرد کاربردی: کنندگانشرکتساعت -نفر  

 جمع کل نفر ساعت  میانگین حضور کارگاه  حضور ناقص  حضور کامل در همایش  روز 

 103 917 آبان  18
 

1020 4126.5 

 1953.5 520 120 71 449 آبان  19

 1904.5 521 120 46 475 آبان  20
     

7984.5 
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کاربردی: ساعت کادر اجرایی دیابت رویکرد -نفر  

 ساعت  نیروهای اجرایی 

 527 پرسنل گابریک 

 493 *سفرا

 کنندگانشرکتپک   2000 ی بندبستهساعت   149سفرا: *

 

 

 

 

 

 

 

 
 ها:هزینه

 )تومان( لغ مب  دارمو

 642,900 آژانس و پیک 

 13,856,154 چاپ یهانهیهز

 3,072,500 خودکار و ساخت مهرخرید پوشه، 

 653,650 هزینه پذیرایی 

 3,856,160 جوایز 

 5,600 کارمزد کارت به کارت

 3,354,000 آبان 20  0 19هزینه بازآموزی 

 2,162,000 آبان 18هزینه بازآموزی 

  27,602,964 مجموع 
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 1398سهم برنامه از سنجه های سال 

93%

7%

سهم برنامه از پیش بینی درآمد سال

پیش بینی درآمد کلی سال  درآمد اسپانسری دیابت رویکرد کاربردی

56%44%

سهم برنامه از پیش بینی نفر 

ساعت آموزش پزشکان

پیش بینی نفر ساعت آموزش پزشکان و پیراپزشکان

نفر ساعت آموزش پزشکان و پیراپزشکان
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ی برنامه
ت کل

 کیفی
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 ویژه دانشجویان فوق تخصصی غدد  Diabetes Care: A Holistic Approach”"ی  برگزار

 

 پیوسته  مراجعه  رغمعلیبا افراد دیابتی    توسط گروه پزشکی    مؤثر مناسب، و ارتباط    آموزش  که  دهندمی   نشان  علمی  هاییافته

  است   حالی  در  این  و  کرد  خواهد  کدیابت کم  همبتالب  افراد  رد   عوارض  بروز  به پیشگیری از  دارو،  صحیح  رفمص  و  پزشک  به  هاآن

  تواند می  آن توسط گروه پزشکی نیز  هایچالشکنترل روزمره دیابت و     هایچالش  و  دیابت  مدیریت  در  بیماران  توانمندسازی  که

گابریک    مؤثردر آن   راستا  اد  فرا  توانمندسازی  متابولیسم در جهت  فوق تخصص غدد و  ن دستیاراآموزش    باهدفباشد، در این 

تا   کرد  خواهد  تالش  عوارض  از  پیشگیری  و  دیابت  به  دیابت    ایجامعهمبتال  بهینه  مدیریت  با  بتواند  دیابتی  افراد  تا    وبسازد 

اتید  مودیم با کمک استالش ن  و آموزشیدر این همایش انگیزشی  از عوارض آن سالمت، مولد و امیدوار زندگی کنند.    پیشگیری

برای این گروه در کنترل هر    ینجدیدترا انتقال  برتر غدد و ب افراد    بهترچهمطالب علمی و ایجاد انگیزه بیشتر  واقع   مؤثردیابت 

 . شویم

  زار تی برگشهید بهش های تهران، ایران وروزه که با حضور دستیاران فوق تخصصی غدد و متابولیسم از دانشگاهدر این همایش یک

ریزی ورزشی در دیابت، مراقبت از دیابت  ، برنامه ICRو    ISFتعیین ضرایب  یدرات پیشرفته و  شد، مفاهیمی نظیر شمارش کربوه

( case-basedهای عملی )در شرایط بیماری و نیز مفاهیم مربوط به توانمندسازی بیماران در مراقبت از دیابت، در قالب بحث

یری از  ایپرتروفی، پیشگ ص و مدیریت لیپوهدر رابطه با تشخیجانبی این برنامه  های  در کارگاه   خاطبینگرفته و م موردبررسی قرار

تکنولوژی   و  مفاهیم  با  آشنایی  ورزش،  در  خون  قند  استانداردهای  CGMافت   ،SMBG    و جدیدترین  تا  دیدند  آموزش 
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  نفر از دانشجویان  38در این برنامه مجموعاً    یابد.  انتقالمخاطبین    ترین مطالب علمی مطابق با استانداردهای روز دنیا بهکاربردی

 ی غدد )داخلی و اطفال( حضور داشتند. فوق تخصص
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اصفهان  هایرزیدنت آموزش فلوهای غدد و   روزه یکهمایش   

 هاآن ممنظ مراجعه بتال به دیابت در کنارگروه پزشکی با افراد م مؤثرمناسب و ارتباط  آموزش که دهندمی نشان علمی هاییافته

تیم درمانی   از سوی دیگر کرد. خواهد  دیابت کمک مبتالبه افراد  در عوارض  بروز به پیشگیری از ، دارو صحیح مصرف  و پزشک به

رسانی  ع انجمن اطال ازآنجاکههای کنترل روزمره آن دارند. چالش و  دیابت مدیریت در بیماران توانمندسازینقش پر رنگی در 

دیابت بتوانند سالمت، مولد و امیدوار زندگی کنند، برای دومین سال   همبتالبراد ای بسازد تا افا جامعه بت گابریک تالش دارد تدیا

 ذکرشدهآشنایی این گروه با مفاهیم  باهدف هارزیدنتپیاپی کارگاه تخصصی آموزش دستیاران فوق تخصص غدد و متابولیسم و 

 . شد برگزار

فی زاده و سرکار خانم دکتر هاشمی  دکتر مستو  سرکار خانم  )به ترتیب حروف الفبا(علمی این همایش اساتید برتر غدد    کمیته

 پور نیز با ارائه سخنرانی در این برنامه حضور داشتند. 

شمارش    رینظ  یمیمفاه  ،شد  برگزار  هارزیدنت و    سمیغدد و متابول  یفوق تخصص  ارانیروزه که با حضور دست  کی  شیهما  نیدر ا

د  یورزش  یزیربرنامه ،  ICRو     ISF  ضرایب  نییتعو    شرفتهیپ  دراتیکربوه د  ابت،یدر  از  ن  یماریب   طیدر شرا  ابتیمراقبت    ز یو 

توانمندساز  میمفاه به  از د  مارانیب  یمربوط  قالب    ابت،یدر مراقبت    قرارگرفته   موردبررسی(  case-based)  یعمل  هایبحثدر 

  ی و تکنولوژ  میبا مفاه  یینار ورزش، آشاز افت قند خون د  یریشگیپ  ،یپرتروفیپوهایل  تیریو مد  صیشخبرنامه در رابطه با ت  نیا

CGMاستانداردها د  SMBG  ی،  کاربرد  نیدتریتا جد  دندیآموزش  استانداردها  یعلم  طالبم  نیتریو  با  دن  یمطابق  به   ایروز 

 . ابدیانتقال  ن یمخاطب

 

 ( Basics of Diabetes Education)  دیابت  زش آمو هایپایه  آموزشی  های دوره  برگزاری 

 تدریس  آموزش   دوره  3  ساالنه   کشور،  در  دیابت  مدرس  تربیت  هایدوره  وجود   عدم  و  دیابت  رسدم  آموزش   یتاهم   به  توجه  با

سال    که  ؛شودمی   برگزار  گابریک  در  دیابت در    98در  آموزشی  دوره  این  2این  شد.  برگزار    و   پزشکان  برای  هادوره   دوره 

  ارشد  مدرسین  توسط  و  است  شدهتدوین   ساعته  16  هایرهود  قالب  در  دیابت  اقبتیرم  خود  آموزش  به  مندعالقه  شکاناپزپیر

 . شودمی برگزار انجمن
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 : از اندعبارت دوره این برگزارشده عناوین

• Introduction to Standards of Diabetes Self-management Education 

• Pathophysiology of Diabetes,Diabetes Monitoring (SMBG & HbA1c) 

• Patients Pharmacologic Therapy Education Strategies 

• Advanced Carb counting and Meal-planning Workshop 

• Exercise in Diabetes 

• Acute Complications: Education and Prevention Strategies 

• Chronic Complications: Education and Prevention Stategies 

• SMBG Hands-on Training Workshop 

• Insulin injection Hands-on Training Workshop 

 :برگزارشده هایدوره  شرح

تعداد افراد   ساعت هر دوره  BDE ردیف

 کنندهشرکت

 نفر ساعت آموزش

 128 8 16 شهریور 7تا  5 1

 160 10 16 بهمن  16تا  14 2

 (2-5) ی کاربردیهاپژوهشارتقای توان پژوهشی انجمن و اجرای 

 همکاری پژوهشی با مراکز پژوهشی داخل کشور 

   "در دیابت  ابرازشدهپرسشنامه هیجان  یابی اعتباری و هنجاریابی، روایی سنج"

طرح استاد    :مجری  و  ساوه  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  عمومی  روانشناسی  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  درایش  نسیم  خانم 

 باشند. راهنما جناب آقای دکتر هومن نامور می

نمونه و  آمار:  آماری  جامعه  و  دیابت  افراد  هایخانوادهپژوهش،    ی جامعه  البرز  تهران،  استان  در  معتبر  درمانی  مراکز  به  که  ی 

 20 سؤال و  تعداد اساس بر نمونه حجم  ها پاسخ خواهند داد.و با رضایت کامل به پرسش  اندکردهانجمن دیابت گابریک مراجعه  

 .ودشمی زده تخمین نفر 300 نمونه حجم که  بود  خواهد نفر 15 تعداد پرسشنامه  در مؤلفه  هر و سؤال

نتیجه آنالیز این پژوهش در سال    98ی این طرح در سال  ریگنمونهنتیجه:   پایان رسید.  به  بعد از سه ماه  به   99شروع شد و 

 اطالع انجمن گابریک رسیده است. 

کودکان    بینیپیش" در  تنهایی  ناگویی    مبتالبهاحساس  و  خودپنداره  شایستگی،  ادراک  اساس  بر  یک  نوع  دیابت 

 . "هیجانی است

طرحجم فاطمه    : ری  و    زادهقاسمخانم  علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  عمومی  روانشناسی  ارشد  کارشناسی  دانشجوی 

 باشند.و استاد راهنما جناب آقای دکتر مسعود قاصدی می تحقیقات تهران
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 یک نوع  دیابت مبتالبه نکودکا تنهایی احساس بینیپیش باهدف همبستگی  نوع  از توصیفی تحقیق این:  آماری  جامعه و نمونه

 .است هیجانی  ناگویی و خودپنداره شایستگی، ادراک  اساس بر

 و مقاالت   کتب، از  استفاده با  و ای کتابخانه روش به  که توصیفی صورتبه اول  بخش   ، شد  خواهد انجام بخش دو در تحقیق  این 

 قرار موردبررسیآماری   هایروش با و پرسشنامه یروآگرد و  توزیع و میدانی صورتبه دوم بخش و  ؛گیردمی انجام هانامهپایان

تکمیل    مبتالبهکودک    60 پژوهش، آماری جامعه  .گیردمی طریق  از  افراد  است.  یک  نوع  طرح    نامهپرسشدیابت  این  وارد 

 .شوندمی

 است. بریک نرسیده اگنتیجه آنالیز این پژوهش به اطالع  98به پایان رسید و تا سال  98ی این طرح در سال  ریگنمونهنتیجه: 

بر    " الگوی آموزش تعاملی مبتنی  نوین در بهزیستی روانی کودکان دیابتی   هایرسانه طراحی و سنجش اثربخشی 

 ( به بیمارستان امام خمینی )ره کنندهمراجعه

  واحد   اسالمی،  ادزآ  از گروه مدیریت دانشگاه  دکترا رشته مدیریت رسانه  مقطع  دانشجوی  آقای ابراهیم ابوالقاسمی  :مجری طرح

 . باشندمی علی دالور دکتر جناب آقایو استاد راهنما  علوم تحقیقات

آزمون با گروه آزمون و پساین پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است. این روش نیمه آزمایشی با طرح پیش: آماری جامعه و نمونه 

 . شودمیکنترل اجرا  

 نان ادامه دارد. همچو  هشدشروع   98ی این طرح در سال  ریگنمونه:  نتیجه
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 و گسترش ارتباطات یآموزش همگان فصل سوم:

  IDF  (3-1)با مؤثرو ارتباط  یالمللنیب نگیبرند

  2019  پوسان   IDF یالمللنیب کنگره 

  خ ی، در تارددگرمیجهان برگزار    یاز کشورها  یک یدر   IDF ابتید  یجهان  ونیبه همت فدراس  باریکسال    2  ابتید  یکنگره جهان

 . شد برگزار یکشور کره جنوب پوساندر شهر  2019دسامبر  6تا  2

م  نیا دن  کنندهشرکت  4000از    شیب  یزبانیکنگره  از سراسر  طول    ایرا  در  و  داشت  عهده  آموزش حدود    176بر    295ساعت 

ارائه به  وربم  هاینوآوری  نیهمچن  و  یپژوهش  یدستاوردها  ،یعلم  هاییافته   ترینتازه  سخنران  آموزش  به    ابتید  تیریمد  وط 

 .پرداختند

ب  نیا  در   های انجمن  ریهم چون سا  کیگابر  ابتیو انجمن د  حضورداشتهاز سراسر جهان    زین  ابتیانجمن د  155از    شیکنگره 

وIDF عضو  کشورهای بخش  در  جهان  ژه ی،  معرف   یدهکده  به  دن   ابتید  هایانجمن  یکه  معرف  ایسراسر  به  دارد،   یاختصاص 

 ت. خود پرداخ ایهفعالیت 

 Telehealth  facilitates“ با عنوان PSITE-1 شدن پوستر طرح آموزش رفتهیبه پذ توانمیکنگره  نیا یدستاوردها گرید از

national access to DSMES”  و ارائه آن در بخش Poster display شدهارائهپوستر    987  نیاز ب   درمجموع  .اشاره کرد  
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 . شدمیمربوط  قایو شمال آفر انهیقه خاورم منط ( بهدرصد 6ستر )پو 60تنها  داد،یرو نیدر ا

 (3-2) اعضا تعداد شیافزاعضویت و 
 کانالاست. در ادامه اطالعات جمعیت شناختی و نفر   116841برابر با   98سال  تعداد کل اعضا تا پایانمطابق جداول زیر 

 است.  شدهارائه تفصیلبهآشنایی اعضا 

 

 .گرددمیاست که سیر چهار سال گذشته در نمودار زیر مشاهده ر بوده نف 7125 جدیدضا  اع تعداد 98در سال 
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 کانال آشنایی اعضای جدید 
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97مقایسه با سال  و   98در سال اعضا   شرح تماس ماهانه   
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 ( 3-3) ابتید یخود مراقبتو  یریشگیپ ٔ  نهیدرزم یعموم یآگاه  شیافزا

 هفته ملی دیابت 

 د« یه خود محافظت کنعار »از خانوادابت امسال با شیددر هفته ملی  

کردیم   جامعه   یهاام یپتالش  مردم  همه  گوش  به  را  سالمتی 

و نشر   با چاپ  با این هدف  دیابت در   یهاهیتوص  نیترتازهبرسانیم. 

تمامی   برای  آموزشی،  بروشورهای  این   ییهامجموعهقالب  در  که 

مردم    رای ب  ی رساناطالع   باهدفهفته    یهاییگردهماجامعه  عموم 

هفته ملی دیابت ارسال گردید.   یهاامیپمتنوعی برگزار کرده بودند،  

 ی صورت گرفته در هفته ملی دیابت: هاتیفعال

 وآتشآبدر خصوص دیابت و عوارض آن در پارک  یسازآگاهی و روادهیپبرنامه  -1

 م ابت به عموم مردو ارائه مشاوره در خصوص دی یرساناطالع  باهدفحضور در پارک الله  -2
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 در خارج از انجمن   برگزارشده ی آموزشی هادورهافزایش تعداد 

 ی آموزشی خارج از گابریک هادوره 

آموزشی خارج از انجمن اعالم    هایدورهتیم علمی آمادگی خود را برای برگزاری    ،94از سال  دیدگاه نو    سازیپیادهدر راستای  

بد و  کالس کرد  ترتیب  خ  هایین  ساآموزشی  از  دارج  ح زمان  دو  و    مراقبتی  خودآموزش  وزه  ر  دیابتی  افراد  ویژه  دیابت 

 شد به شرح زیر برگزار پیشگیری از دیابت ویژه افراد در معرض خطر

 هاسازماندوره پیشگیری از دیابت در  •

 شد.  زاربرگ آبادعباس اراضیشرکت نوسازی  به درخواست "پیشگیری از دیابت" محتوایدوره با  1  ،1398سال  در

 تعداد نفرات  عناوین  تاریخ سازمان 
 نفر   15 دیابت و پیشگیری    ماهبهمن 5 آباد عباس  شرکت نوسازی اراضی
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 ( 3-4) کیگابر یهاتیفعالعموم جامعه از برند و  یآگاه  شیافزا

 پزشکی  یها مکاناز طریق    ی رسان اطالعارتقای 

 ب پوسترصکز درمانی جهت نپیراپزشکی و مرامراجعه حضوری نزد جامعه پزشکی و 

برای ارسال بروشور و    یزیربرنامهمهم واحد ارتباطات و مشارکت انجمن برای معرفی گابریک به مخاطبانش،    یهاتیفعالیکی از  

 تبلیغاتی به مطب پزشکان و سایر مراکز درمانی است.  یپوسترها

 و بیمارستان مراکز درمانی هاداروخانه پزشکان 

9 3   52 

 

 های خاص ن در همایشانجم  معرفی

همایش سراسری   -1 در  گابریک  دیابت  انجمن  متابولیک    یهاتازهحضور  و سندرم  در شهر    31تا    29تیروئید  فروردین 

 مشهد

در   -2 گابریک  دیابت  انجمن  بازآموزی  حضور  دوره  سومین  آن    یامنطقههمایش  عوارض  و  دیابت  از    4الی    2مراقبت 

 در تبریز مردادماه

 در اصفهان  متابولیسم و غدد هایتازه سراسری همایش هفتمین و المللینیب  همایش پنجمین -3

 پیراپزشکی مخصوص گروه پزشکی و  کاربردی رویکرد دیابتچهارمین برنامه جامع  -4

 کریمرباط بهداشت شبکه بهورزان، پرستاران، سالمت،  مراقبین آموزش برنامه -5

 اصفهان  هایرزیدنت  و فلوها آموزش -6

 ای غدد تهرانآموزشی فلوه امهبرن -7
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 عمومی   یها مکان  قیاز طر  ی رسان اطالع یارتقا 

 و گذرهای سالمت هانمایشگاه حضور در 

سال   در    98در  بیشتر  حضور  با  توانستیم  داوطلب  نیروهای  همراهی  و    ازجملهعمومی    هایمکانبا  کتاب  نمایشگاه  حضور 

 گابریک را افزایش دهیم.   هایفعالیتراجع  رسانیاطالع طقه نمری با شهرداری  سالمت با همکا هایگذرگاه مختلف و  هایغرفه 
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 بیلبورد( ) های تبلیغاتی حامی در تبلیغاتی محیطیشرکت مشارکت

تماعی  مسئولیت اج حمایتی و  هایتموقعیمعرفی انجمن و ایجاد  منظوربه  هاشرکتو  هاسازمانطی مذاکرات صورت گرفته با 

: ذیل صورت گرفته است هایمشارکت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروع اکران  آدرس نام شرکت

 روز  13 کردستان جنوب به شمال لبوردیب  ایآس  یشرکت نوند ندا

روز  7 ادکنک ن ب جش لبوردیب  آرا  مایس  یغاتیشرکت تبل  

ماه 3 انقالب ابانیخ لبوردیب  ایآس  یشرکت نوند ندا  

ماه 5 بام لند  دیمرکز خر لبوردیب  بام لند  دیمرکز خر  

ماه 4  سانا  دیمرکز خر لبوردیب  سانا  دیمرکز خر  
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  انیو دفاع از حقوق مبتال انسان دوستانه تیاعضا، حما میتکرفصل چهارم: 

 ابت یبه د

 ( 4-1) اعضا یو ماندگار تیرضا زانیم شیافزا

 سیزدهمین جشن بزرگ بادکنک قندی 

همر و  و حمایت  مهربان  لطف خداوند  اعضای خوب،  به  گاباهی  دیابت  فعالیت خود شد. ریک  انجمن  از  وارد چهاردهمین سال 

ما   و  است،  بزرگ  سعادتی  بسی  دیابتی  جامعه  به  خدمت  و  تالش  سال  خانواده    اکنونهمسیزده  و    هزارنفری  113به  دیابتی 

 . مکنیمید افتخار دوستان غیر دیابتی که یار و همراه همیشگی ما برای رسیدن به اهداف بزرگ گابریک بودن

نفری از دوستان    600در سالن تالش برگزار شد، که میزبان جمع    مردادماه  3جشن بزرگ بادکنک قندی در روز پنجشنبه مورخ  

 میان بزرگوار بودیم. سنی مختلف، خیرین و حا هایگروهدیابتی در 

از   برپایی    هایشرکتدر این رویداد جمعی  با  نیز  از پیشکس  یشگاهی و همچنیننما  هایغرفهحامی انجمن  وتان عرصه  گروهی 

 ساختند.   پرشورهنر، بازیگری، تئاتر و موسیقی، گابریک را همراهی نموده و با حضور گرم خود، جشن امسال 
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 برگزرای تولد شیرین 

دیابت    مبتالبهکودکان    با توجه به اهمیت توانمندسازی  98در سال  

اعض  1نوع   وفاداری  افزایش  راستای  در  پروو  گابریک  به  تولد ا  ژه 

ی هدف از برگزاری تولد شیرین نگاه کل  کیدر    .غاز گردیدشیرین آ

برای رشد توسعه  ایجاد بستری   خودزندگی در کنار    هایمهارت  و 

آموزشی و    هایبرنامهبا طراحی    نامهبردر این  است.    دیابت  مدیریتی

جهت  ؛انگیزشی  توانایی    موقعیتی  و    گیریتصمیمافزایش  صحیح 

رفتارهای   مثبانجام  و  ما  تسازگارانه  شیرین  است.    کودکان 

بیایند  ایگونه به با مشکالت زندگی روزمره خود کنار  بتوانند  و   که 

امید داریم با این نوع از آموزش باعث ارتقای بهداشت روانی  ربه کنند.  تجبین فردی را    مؤثربتوانند روابط مناسب و    حالدرعین

   و رفتارهای سالم در سطح جامعه شود.، افزایش سالمت ای روابط انسانیدیابت، غن مبتالبهجامعه 

 شیاست با افزابه ذکر    انیشا.  اندکرده شرکت    هابرنامه نفر کودک در این    179و    شد  برگزارتولد شیرین    10،  98در طول سال   

نیرو    ساعت  نفر  405)ب  وطلدا  یروهایه از نبرنام  ریدرگ  ییاجرا  یرویاز ن   درصد  80داوطلب بالغ بر    یروهاین  کارگیریبه  تیظرف

   .دیگرد تأمین داوطلب(
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   تدوین و انتشار متون آموزشی

 1398سال های انجمن دیابت گابریک در گزارش فصلنامه

 ی مهرآباد هیمرض ،ییطباطبا میمر: ییاجرا رانیمد

 یمهوش فرجود: راستاریو

 یی طباطبا میمر: یهنر ریمد

 

 

   36 شماره  _فصلنامه بهار 

 مهرداد  یمجتب دیشماره: دکتر س ن یا ریسردب

 مهرداد  یمجتب دیدکتر س سرمقاله 1صفحه 

 سم یتخصص غدد و متابول فوق

 یی کدخدا رضایعل یگفتگو با آقا ورزش  –از زیان یک دیابتی  2صفحه 

 یدکتر هنگامه عبد ورزش  –از زبان پزشک 

 سمیریز و متابولتخصص غدد درون  فوق

 سیما عباسی  ورزش  -س دیابت از زبان مدر

 مریم عزیزیان  ی، دشمن کنترل دیابتپرتروفیپوهایل 3صفحه 

 سیما عباسی  عروقی در دیابت -کاهش خطرات قلبی 6صفحه 

در افراد مبتال به  بالینی نوسان قند خونپیامدهای  7صفحه 

 دیابت

 مریم عزیزیان 

اثرات بلندمدت مصرف متفورمین در پیشگیری از  

 دیابت

 ینا زینلی م

 تارا صداقت، سعید فتح الهی  سازهای سرنوشتهای منفی به لحظهتبدیل تجربه 8 صفحه
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 37شماره  _ فصلنامه تابستان

 ی شماره: دکتر فاطمه آقا مهد ن یا ریسردب

 ی دکتر فاطمه آقا مهد مقالهسر 1صفحه 

 کودکان  سمیتخصص غدد و متابول فوق

 یدکتر پرستو رستمو  نینو لیالدکتر  گیاهی داروهای  –از زبان پزشک  2صفحه 

 سمیریز و متابولتخصص غدد درون  فوق

 مینا زینلی  داروهای گیاهی  -از زبان مدرس دیابت 

 ن مریم عزیزیا سؤاالت رایج تزریق انسولین 3صفحه 

 سیما عباسی  قند خون کنترلمصرف صحیح داروهای خوراکی و 

مصرف های ایی، توصیه مدیریت دیابت در سفرهای هو 6صفحه 

 دارو 

 سیما عباسی 

 طیبه دهقانی و سیما عباسی  1عروقی در دیابت نوع -های قلبیبیماری 

 طیبه دهقانی و مرضیه مهرآبادی  1پیامدهای چاقی در دیابت نوع  7صفحه 

 تارا صداقت و سارا عباسیان  های بهتر تربیت کنید خود را برای عادت  8صفحه 

 

   38ماره ش _ فصلنامه پاییز

 اوش یدکتر منصور سشماره:  ن یا ریسردب

 اوشیدکتر منصور س سرمقاله 1صفحه 

 سم یتخصص غدد و متابول فوق

 ی قاسم بایدکتر فری، دکتر بنفشه شاه نظر روزهای بیماری  –از زبان پزشک  2صفحه 

 سمیریز و متابولتخصص غدد درون  فوق

 لی مینا زین روزهای بیماری  -از زبان مدرس دیابت 

 سیما عباسی  ی بعد از ابتال به دیابتدنیا 3صفحه 

 دهقانی طیبه  ترس از افت قند خون

های مؤثر در چاقی در افراد مبتال به دیابت مکانیسم  6صفحه 

 1نوع 

 مرضیه مهرآبادی 

 مریم عزیزیان  آنچه الزم است در مورد پای دیابتی بدانیم 7صفحه 

 سیما عباسی  ع  تال به دیابت نومب وزنانعوارض اورولوژی در مردان  

 تارا صداقت  شرایط دشوار همیاری با فرزندمان در مقابله با  8صفحه 
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 چاپ نشده است   – 39شماره  _ فصلنامه زمستان

 افرین ترایدکتر مشماره:  ن یا ریسردب

 افرین  ترایدکتر م سرمقاله 1صفحه 

 سم یتخصص غدد و متابول فوق

 دکتر محمدرضا رضوانفر ی، آقاص سایپردکتر  المت خواب س –از زبان پزشک  2صفحه 

 و بزرگساالن  کودکان سمیتخصص غدد و متابول فوق

 طیبه دهقانی  سالمت خواب -از زبان مدرس دیابت  

 سیما عباسی  ت در نوجوانیهای مدیریت دیاب چالش 3صفحه 

 مینا زینلی  فوت و فن دیابت در هنگام ورزش 

 سیما عباسی  مارای آینده قلب شمیراث قد باال ب  6صفحه 

 مریم عزیزیان  به دیابت در دوقلوهای همسان و ناهمسان  ابتال خطر 

 تارا صداقت  ورود به دنیای ذهنی نوجوانان 8صفحه 
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 جزوه و کارت شناسایی دیابت(   ت مختلف )فصلنامه، کتب،آمار عرضه نشریا

تا با داشتن این کارت در هنگام بروز هر   بت برای افراد دیابتی استارت شناسایی دیادیگر انجمن صدور و تمدید ک  هاییت فعالاز  

در حال   بساچهودن فرد صورت پذیرد،  تا اقدامات الزم را با توجه به دیابتی ب  حادثه، مسافرت و ... از دیابتی بودن فرد آگاهی یابند

فراست ک  شدهمشاهده   کراتبه حاضر   به  بروز حادثه  قندی    هاارستانیمبد دیابتی در  ه در موقع  که علت آن عدم   شدهیق تزرسرم 

فرد   از دیابتی بودن  بر مزیت  استآگاهی  برای    نآنالی  صورتبهانجمن    یهافصلنامهافراد دیابتی که کارت دارند    ذکرشده، عالوه 

و  توانندیمهمچنین    و    ارسال خواهد شد  هاآن د  یبرا   ژهیاز خدمات  ذشوند.    مندبهره  یابتیجامعه  به  است  الزم  به  کر  توجه  با 

بنابرا  دیکارت جد  افتیکارت جهت در  دیتمد  موارد  هیکل  د،یجد  ابتید  ییاز کارت شناسا  ییرونما تمد  نیارجاع شده و   د ی درصد 

   .است یافتهکاهش کارت 

ملی آموزش دیابت"فروش    یمارهاآ رایاستکتاب    4که شامل    "بسته  ارسال  دیابت،  فروش کارت شناسایی  آسان  گان جزوه کنترل  ، 

 . گرددی مدر جدول زیر ارائه  98دیابت و ارسال رایگان فصلنامه در سال 

 97نسبت به  98درصد تغییر سال  98سال  97سال  96سال  شرح

 + %53 2022 1437 1515 کارت شناسایی دیابت 

 75 754 1234 تمدید کارت 
90%- 

 . 114 144 74 بسته آموزشی )شهرستان( 
 %72- 135 487 731 ی )داخل انجمن(بسته آموزش 

 %88+ 113 60 350 بسته آموزشی )کانال توزیع(

 -100% 0 6584 5038 ارسال جزوه به مخاطبین )رایگان( 

 %100- 0 131000 147000 ارسال فصلنامه )رایگان(

ین زمینه در در ای مختلف  آمارها.  استشار مختلف جامعه چاپ و فروش کتب مختلف  فعالیت مهم دیگر انجمن جهت آگاهی اق 

 . گرددیم جدول زیر ارائه

96سال نام کتاب 97سال   98سال   97به 98درصد تغییر سال    

 %2.8+ 813 791 1737 دیابت راه درمان

ریزی غذایینامه دیابت و بر  2171 1140 1336 +17% 

 %12+ 828 739 1698 دیابت و کنترل قند خون 

 %12+ 1151 1026 3156 دفترچه ثبت قند خون 

راه مقابله با افسردگی  50  137 127 92 -27% 

 0 2 2 0 دیابت و پوست 

 %50+ 33 22 41 دیابت و ماه رمضان 

ریزی غذایی پیشرفته برنامه  478 557 660 +18% 

 %80- 46 242 880 دیابت و راه پیشگیری 

 %22+ 55 45 - تیزو بز 

DVD آموزش دیابت    13 15 10 -33% 

 %4- 4526 4706 9431 جمع
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 ایران  دیابتی  جامعه  برای خدمات ویژه از  یمند بهره

نشان   آن را همراه خود دارند که در مواقع الزم،  ، هموارهدنیا دیابت در سراسر مبتالبهکارت دیابت یکی از ملزوماتی است که افراد 

نیازمند    تالبهمب  دهدیم و  هستند  استانداردهای   یالمللنیبکارت    .باشندی مویژه    یهای دگیرسدیابت  مطابق  گابریک  دیابت 

 .است دیابت المللی بین فدراسیون و دارای نشان شدهنیتدوجهانی 

 کارت  کی فراتر از 

انجمن را بهبود    یاعضا  یزندگ  طی شرا  ،یابتیجامعه د  یبرا  ژهیودن امکانات وتا با فراهم نم  همواره در تالش بوده است  کیگابر

ب   دهیبخش بهتر و  د  شتریو امکان مراقبت  برا   ابتیاز  فراهم سازد. در هم   یرا   ی زندگ  هایهزینهکاهش    باهدفو  راستا    نیآنان 

  ی اساس یازهاین تأمین در  ژهیو فاتیانند از تخفانجمن بتو یاعضا هیرا فراهم نموده تا کل یالتیتسه کی، گابردیابت مبتالبهاعضای 

 . شوند مندبهرهو روزمره خود 

 افق کورش  ایزنجیره هایفروشگاه  مشارکت با

بر آن شد تا با    کیگابر  ، یاساس  یکاالها  مت یق  شیو افزا  یاقتصاد  طیبا توجه به شرا

خود،    ی ااعض  یبرا   ی اساس  یکاالها  زیو ن  یملزومات زندگ  تأمیندر    یالتیتسه  جادیا

  زان یعز  هیکل  بیترت  نیرا کاهش دهد؛ تا بد  زانیعز  نیا  یزندگ  هایهزینهاز    یبخش

مد  هایهزینهبتوانند    ابتید  مبتالبه به  و  دا  ،تجهیزاتشامل    ابتید  تیریمربوط  رو 

 .ندینما تأمین نگرانی بدون را …

گابر  نیا  در مشارکت    ک یراستا  تخف  و  ای زنجیره  هایفروشگاهبا  فق  ا  فیهمواره 

امکان   تخف  مندیبهرهکوروش،  کل  فیاز  در  بدون    دها،یخر  هیمازاد  و  سقف  بدون 

 .انجمن فراهم نموده است  یاعضا یرا برا  تیمحدود

 یسالمدانشگاه آزاد ا انیبه دانشجو  فیتخف

دانشجو  فی تخف  یاعطا  بخشنامه  رویپ اسالم  انیبه  آزاد   ه یکل  ،یدانشگاه 

خود در هر ترم،   نامثبتدر هنگام    نندتوامی  کینوع    تابید  مبتالبهافراد  

 برخوردار شوند ژهیو فیتخف %10از حداقل 

 

 

 

 

https://www.diabetes.co.uk/shop/diabetes-id-card-free-family-id-cards
http://idf.org/
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 طرح تخفیف گروه جین وست

وست آغاز کرده تا   ن یگروه ج  ی را با همکار  ی، طرح مشترکهاخانوادهو    ابتید  مبتالبهافراد    ی برا  التیتسه  جادیا  باهدف  کیگابر

 .گردند مندبهره ژهیو التیو تسه فیمجموعه مد و پوشاک، از تخف نیاز ا دیدر خر ابتید ییدارندگان کارت شناسا هیکل

وارد شده و    ژه یو  ی فیطرح تخف  نیه اب  ابت، ید  یی کارت شناسا  افتیبا در  توانندمی  ابتیافراد مبتال به د  ی طرح، تمام  ن یا  مطابق

در بر  عضو  افتیعالوه  مشتر VIP اینقره  تیکارت  باشگاه    نیج  ان یدر 

 :برخوردار شوند ریز یایا وست، از مز

از   دی وست، جهت خر  نیج  تیتومان در کارت عضو  40.000مبلغ    شارژ

 مجموعه  نیا هایفروشگاه

در کارت    ی الیرژ رشا  صورتبه  د، یاز مبلغ فاکتور در هر خر  %15  رهیذخ

 ی آت یدهایدر خر  یالیر فیوست و استفاده از تخف نیج تیعضو

اعتبار    صورتبه خاص    یهاناسبتدر م  VIP  انیشترم  ژهیو  ه یهد  افتیدر

 دیخر
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 جانبی رایگان   یها تیفعالآموزش و  

 

،  گیردمیقرار   هادیابتیرایگان در اختیار  صورتبهخیرین انجمن  باهمت دیگر انجمن که  هایفعالیتاست که تعدادی از  ذکرقابل

 . استبه شرح زیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : است فراوانطبق جدول ذیل  1398مددجویان نیز در سال آموزش رایگان کودکان و  هزینه 

 

 

 

 

 

 

جانبی هاییتفعال 9613سال    

 )نفر(

9713سال   

 )نفر(

1398سال   

 )نفر(

 2130 3183 1474 احوالپرسی تلفنی ** 

 0 6584 5038 ارسال جزوه کنترل آسان دیابت به مخاطبین انجمن 

 0 131000 147000 ارسال فصلنامه

اندگرفته اد کودک و مددجو که تخفیف کارت یا کتاب تعد  29 19 77 

 مبلغ )ریال( عنوان هزینه 

 309,760,000 تخفیف کودک 

 102,905,000 تخفیف مددجو 

 16,720,000 تخفیف مراجعین ویژه 

 3,660,000 زینه کالس استرداد ه
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 ین درما   ن یانسول  دی نوع دو کاند  مارانیب  ی طرح خدمات مشاوره همتا برا

 دیابت نوع دو )تحت درمان با داروی خوراکی کاندید انسولین درمانی(  مبتالبهزش رایگان ویژه افراد مشاوره و آمو

دیابت و پیشگیری از عوارض آن به شمار    ی تیریمدخود  کمبود دسترسی به آموزش و اطالعات استاندارد، یکی از موانع جدی در  
از دستورات پزشک و مصرف ددیآیم نارو. پیروی  تجویزی  از  های  در زمان شروع انسولین    ژهیوبهکه    است  ییهاچالشیز یکی 

 مواجه نماید. ییهاچالشدرمانی، ممکن است پزشک معالج را با 

شده تا عالوه بر امکان دریافت  ی اندازراهال در حوزه دارو و تجهیزات دیابت فع یهاشرکتبا حمایت  ی اژهیوبه همین دلیل، طرح 
آ و  و  را  صورتبهش  موزمشاوره  دقیق  نکات  هستند،  درمانی  انسولین  شروع  کاندید  که  دو  نوع  دیابتی  افراد  آنالین،  و  یگان 

بریک در کنار پزشک معالج، به افزایش آگاهی و گا  بیترتنیا به.  رندیفراگانسولین    موقعبهرا در مورد اهمیت شروع    یتریکاربرد
 هد کرد.دیابت در آنان کمک خوا یتیریخود مدمهارت 

با یک تماس تلفنی و یا ارسال پیامک مخصوص به مشاورین همتای گابریک متصل شده تا عالوه بر    توانندیماجد شرایط  افراد و
مدیری  نامثبت جهت  بهینه  راهکارهای  از  مذکور،  کالس  با    ترناسبمت  در  و  محدودیت  کمترین  با  و  شده  مطلع  خون  قند 
 باشند. ترموفقمدیریت دیابت  ، درنظم به پزشکدر کنار مراجعه مالزم،  یهایآگاه
 

 

o2education/dsme/t-https://gabric.ir/diabetes 
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و  بضاعتی ب یاعضا ا،ی بال دگانید ب یاز پناهندگان، آس یتیات حما خدم شیافزا

 (4-4) انی جومدد یتوانمندسازو  ابتیعوارض د مبتالبه
  نی. اافتی شی نفر افزا 300نفر به   250از  ، 98در سال   یدرمان زاتیتجه تأمین یبرا کیتحت پوشش گابر انیتعداد مددجو

بوده است.  هاآن یزندگ هیاول  حتاجیما نیو بعضاً تأم  یدرمان یهانهیدارو، هز  ،یپزشک  زاتیتجه نیدر قالب تأم هاتیحما  
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 ها فهشکوجشن   

در پنجم    گابریک  آستانه    هرسال  رسمبه  1398  شهریورماهتاریخ  در 

جشن   مدارس،  و    هاشکوفهبازگشایی  دیابتی  آموزان  دانش  حضور  با  را 

کرد  هاآن  هایخانواده ب  که   ؛برگزار  برنامه  این  انتهای    کودک  30ه  در  تا  و 

کیف    موردنیازشان کودک دیگر عالوه بر تجهیزات پزشکی   40به    شهریورماه

 اهدا گردید. ریرتحلوازمو 

خود ساالنه با   قدرگرانپشتوانه خیرین و حامیان گابریک مفتخر است که به  

در آستانه سال تحصیلی جدید یاور کودکان دیابتی   هاشکوفهبرگزاری جشن 

و عالوه بر امید آغاز کرده  باشد. امیدواریم کودکان گابریک سال جدید تحصیلی را با سالمتی و    هاآن  هایخانوادهو    بضاعتبی

 صیلی را با موفقیت پشت سر گذارند.کنترل صحیح قند خون، مدارج تح

کودکان مددجو اهدا    بهریال که    18،740،000دریافت شد به ارزش تقریبی    عدد دفتر توسط خیرین  540و    کیف عدد  69تعداد  

 گردید.

 جشن نوروز شاد 

ولی به همت حامیان عزیز توانستیم    ی جشن نوروز شاد فراهم نشد،امکان برگزار  اهاسفندمبا توجه به شیوع کرونا در    متأسفانه

به ارزش    290برای   فروشگاه کوروش  از  نوروزی شامل یک عدد بن کارت خرید    1،500،000نفر کودک دیابتی مددجو بسته 

 م. اهدا نمایی را موردنیازشان تجهیزات پزشکی وریال(  435،000،000ریال )معادل مبلغ کل 

بانک سامان انجمن )ویژه خرید تجهیزات پزشکی برای مددجویان(  حساببه  زشدهیوار یهاکمک    

مددجویان را از   هاکمکبود که توانستیم طبق جدول ذیل از محل این  3،305،386،987 معادل 98در سال   هاکمکاین  

 سازیم  مندبهرهخدمات حمایتی 

 

 هدایای ویژه کودکان و تحریرلوازم د غذایی،تجهیزات پزشکی، دارو، پوشاک، مواشامل کاالهای دریافتی مددکاری  *کاالهای  *

اهداشده است. ان  سوی همیارریال از  196،834،806 معادلمبلغ   

 دریافتی صندوق حمایت از مددجویان 

987,386,305,3 سامان نکبا به همیاران یواریز  

700,618,131 قلک  10%  

411,415,54 سود سپرده   

098,421,491,3 جمع  
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ربوط به خرید موارد نامبرده از  که بخشی از آن م استبه مددجویان  1398کاالهای اهدایی در سال  کلبه*هزینه نامبرده مربوط 

ریادریافتی  محل   معادل  بخشی  و  مددجویان  از  دریاصندوق حمایت  کاالهای  مددکاری  لی  کاالهای استفتی  این  از  )بخشی   .

 شدهسبهمحاآن در سال گذشته و معادل ریالی هزینه آن امسال  گذشته بوده که معادل ریالی دریافتی  دریافتی، موجودی از سال

 . است(

مدارک   انیروزرسبهو    HbA1cعالوه بر احوالپرسی از مددجویان و دریافت نتیجه آزمایش    98حد مددکاری گابریک در سال  وا

و دیابت  مشاوره  دریافت  جهت  را  داشتند  نشده  کنترل  قندهای  که  افرادی  آموزشی   ایشان،  مشاوره    کالس  لزوم  در صورت  یا 

 اده و پیگیر حصول نتیجه تا کنترل قند این عزیزان شدند. در انجمن ارجاع د روانشناسی به واحدهای مرتبط 

  از  ترجانبههمهخیریه، مراکز پزشکی و پزشکان، جهت حمایت بیشتر و    تمؤسساتعدادی از    باهمچنین موجب افتخار است که  

 : ایمداشتهداوطلبانه و به شرح ذیل همکاری  صورتبهمددجویان 

 های نیازمند التحریر ایتام دیابتی و تعدادی از خانوادهزمأمین ارزاق و لوات -بنیاد خیریه انصار •

رایگان به مددجویان    پزشکی چشمارائه خدمات    -رحسین محمودی ب آقای دکتر امیفوق تخصص شبکیه و لیزر، جنا •

 دیابتی 

 ویزیت رایگان کودکان مددجو -کلینیک روانشناسی و هنر، جناب آقای دکتر قاصدی •

دندان • و جراح  بنکدار پزشک،  متخصص  زاه  طالب  دکتر  آقای  مددجویان    -جناب  به  رایگان  دندانپزشکی  ارائه خدمات 

 دیابتی 

 برای اهدا به مددجویان  موردنیازاهدای انسولین نوورپید و نوومیکس به تعداد  -رکت نوونوردیسکش •
 

 

 

 

 مبلغ )لایر(  عنوان هزینه

دستگاه و نوار تست قند، سرسوزن قلم،  ) یپزشک*تجهیزات 

رژیمی، پوشاک   محصوالت ،ردندانیخم النست، سرنگ(، سرسوزن
 خرید از فروشگاه کوروش  تکار و کفش اهدایی به مددجویان،

088,142,110,2  

یزات برای  درمانی، دارو، مواد غذایی، پست تجه یهانهیهز

 یان شهرستان، ایاب و ذهاب مددجویان ناتوان،مددجو

804,454,705  

892,596,815,2 جمع  
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 ( 4-5) ابتیدبه  انیاز حقوق مبتال تیحما

 گری   کمیته مدافعهگزارش فعالیت  

ن  ابتی و انتقال آشنیدن مشکالت عزیزان دی  باهدف  گری  مدافعه  شد  تعریف  دوم  سالهپنج  راهبردی   برنامه  در  که  مواردی   از  یکی

. در این راستا مشکالت اعضای دیابتی توسط واحد مشاوره و آموزش و روابط  بود  دیابتی  اعضای  حقوق  از  حمایتبه مسئولین و  

که    اقدامات الزم را به انجام رسید  دریافتی  هایگزارش ه گری مطابق با  دافعه گری گزارش شد و واحد مدافع عمومی به واحد م

 :استذیل  قراربه 98قدامات در سال و ا هاگزارششرح 

به  1  دریافتیگزارش   بیماران دیابتی و    تأییدیهدریافت  : مشکالت مربوط  تعداد ایجاد  مجدد انسولین  محدودیت در سقف 

 اجتماعی   تأمینت و سالم هایبیمهتوسط  تأییدشدهانسولین 

 1زارش دریافتی با موضوع گ اجتماعی تأمینسالمت و   هایبیمه بهنامه ارسال  :1اقدام 

 1با موضوع گزارش دریافتی   صالحی پیرجناب آقای دکتر    -: ارسال نامه به معاونت غذا و دارو2 اقدام

 رونوشت برای:

 سالمت ایرانیانبیمه  مدیرههیئتو رئیس  مدیرعاملجناب آقای دکتر موهبتی 

 آموزش پزشکی  درمان ووزارت بهداشت،  غیر واگیر هایبیماریمحترم مرکز مدیریت  مدیرکلآقای دکتر استوار جناب 

 شرکت سانوفی مدیرعاملجناب آقای دکتر نریمان صدری، 

 شرکت نوونوردیسک پارس  مدیرعاملجناب آقای دکتر علی مستوفی، 

قلمی، سهمیه   هایانسولین ازجملهخدمتی داروی بیماران دیابتی،   دربسته تغییرعدمم  : سازمان بیمه سالمت: اعال1-1پاسخ 

دفتر خدمات تخصصی(    مدیرکلدکتر حنان حاجی محمودی )  -و یا فرایند دریافت دارو  شدگانبیمهتی  ، فرانشیز پرداخدارو

05 /03 /1398 

سازمان  1-2پاسخ   الکترونیک    تأمین:  پرونده  ایجاد  اعالم  سال  اجتماعی:  ابتدای  از  دیابتی  بیماران  اختصاص    98برای  و 

بیمار رسانی موضوع به    بااطالعوجود و درخواست از انجمن در رابطه  علمی م  هایلعملدستوراان بر اساس  سهمیه دارو به 

مان  اداره کل در .پرونده دیابت تشکیل بیماران تحت پوشش بیمه جهت مراجعه به دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی نسبت به 

 17/03/1398  غیرمستقیم

س  تأمین  سایتوب • دستورالعمل  پیرو  تشکیاجتما  تأمینازمان  اجتماعی:  بر  مبنی  بیماران  عی  برای  دارویی  پرونده  ل 

قلمی دریافت   تاریخ  نمایندمیدیابتی که انسولین  از  به دریافت   01/1398/ 17،  نیاز  بار  اولین  برای  بیمارانی که  کلیه 

نیا دارند  قلمی  بهانسولین  جدید    زمند  کدهای  با  پرونده  که    باشندمیتشکیل  افرادی  سایر   دریافت  سابقه  قبالًو 

نیاز به انسولین بیشتر از سقف   کهدرصورتی.  گرددمیدارند مطابق با سقف فارماکوپه دارویی عمل  قلمی    هایسولینان

جدی  شدهتعیین کدهای  با  دارویی  پرونده  تشکیل  با  باشد  دارویی  فارماکوپه  با  در  مطابق  ابالغی    هایدستورالعملد 

 . گرددمیسازمان عمل 
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آنالوگ   هایانسولین آنالوگ با توجه به محدودیت توزیع    هایانسولینه  یماران دیابتی ب: عدم دسترسی ب2ی  گزارش دریافت

 منتخب از سمت سازمان غذا و دارو  هایداروخانهدر 

ز )معاونت محترم سازمان غذا و دارو( و درخواست اعالم لیست داروخانه  : ارسال نامه به جناب آقای دکتر شانه سا2-1اقدام  

تعداد  به    رسانیاطالع منتخب سازمان جهت   افزایش  نظارت بیشتر  هایداروخانه جامعه دیابتی کشور،  توزیع   منتخب و  در 

 هاداروخانهدارو در 

به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضو2-2اقدام   ع درخواست امکان دسترسی بیماران دیابتی به  : ارسال نامه 

زندگ  هایداروخانهدر    هاانسولین محل  کاهش  نزدیک  جهت  دکتر    وآمدرفتی  آقایان  امضای  با  کرونا  شیوع  به  توجه  با 

 13/12/1398کتر شانه ساز، دکتر رئیسی، دکتر جان بابایی رونوشت برای آقایان د -سخن نیکواستقامتی و دکتر 
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 ی حقوق نفعانی، ذهاسازمانبا  یگسترش همکارفصل پنجم:  

انجمن   شتریشناساندن ب منظوربهرتبط م  یالمللنیب یهاسازمان با  یسترش همکارگ

 (5-1) یو مال یفن یهاتیحماو جلب  یدر مجامع جهان

 (  YLD)  رهبران جوان دیابت نماینده ایران در   عنوان بهعضویت سفیر گابریک  

و آموزش آن    ابتعلم دی  هایتازهو    کندمیبرگزار    ایکنگرهمختلف    کشورهای، در  باریکابت هر دو سال  دی  المللیبینفدراسیون  

داوطلبانه   صورتبهاست که   شدهتشکیل هاییزیرمجموعهاین فدراسیون از  . کندمی ارائهدیابت سراسر جهان  هایانجمنرا توسط  

 . کنندمیدر راستای تحقق اهداف آن در سراسر دنیا فعالیت 

سال را شامل   25تا   18انان دیابتی جو روهی ازهستند. گ  YLD (Young Leaders in Diabetes) هازیرمجموعهیکی از این 

یک نماینده از جوانان دیابتی کشور   عنوانبهو سپس    شوندمیاست به آن معرفی    IDFکه توسط انجمن دیابتی که عضو    شودمی

 . بینندمیو آموزش  ندکنمیخود در این مجموعه فعالیت 

  ی کنگرهبا    زمانهمروزه که    5حضوری    یدورهدر    اندتومینتخب  ساله است و طی این دو سال، فرد م  2آموزشی    یدورهاین  

جامعه در مورد دیابت و آموزش آن   سازیآگاه شرکت کند و در ادامه، در کشور خود در جهت    شودمیفدراسیون برگزار    دوساالنه

 فعالیت کند. هایابتیدو حمایت از 

  ون یفدراس  نیخود به ا YLD عنوانبهرا    ین یرحسیناز مم ط ، خانIDF یعضو رسم  عنوانبه  کیگابر  ابتی، انجمن د2019در سال  

سفر کرد تا در دوره آموزشی و کنگره    پوسان، طناز میرحسینی به همراه تیم علمی گابریک به  2019در دسامبر    .نمود  یمعرف

 کند.شرکت  IDFدیابت 
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خود در مورد    هایدیدگاه مع شدند تا تجربیات و  ج  کشور جهان کنار هم  44از    1جوان دیابتی نوع    68روزه،    5  ی دورهدر این  

 به اشتراک بگذارند. باهمزندگی با دیابت و آموزش دیابت را 

دوره   این  های  در    5فعالیت  شرکت  از:  بودند  عبارت  و   هاسخنرانیروزه 

work shop استراتژیک،   هایبرنامهجرای ها، آموزش چگونگی طراحی و ا

 ورزشی و ...  هایبرنامهخود در نمایشگاه، ن انجم یغرفه شرکت هر فرد در 

است که طی آن، طناز ضمن   آغازشده دوساله یدورهدر پایان این سفر یک 

با   خود  ارتباط  آن  IDFحفظ  اهداف  تحقق  راستای  در  گابریک  کمک  با   ،

خود در گابریک و    هایفعالیتهر سه ماه گزارشی از    و  ؛واهد کردفعالیت خ

 . کندمیارسال  IDFباشگاه سفیران برای 

 

  پروژه   این  ؛شوندمی  انجام  پروژه  یک  قالب  در  هافعالیت  این

  بیشتر   سازیآگاه   ی  ٔ  درزمینه  گابریک،  توافق  اساس  بر

  ویژه به  دیابت،  با  زندگی  سبک  و   دیابت  مورد  در  جامعه

  در   آموزشی  هایپست  راستا،  این  در.  است  1  نوع   بتدیا

  گذاشته   شتراکا   به  گابریک  سفیران  باشگاه  اینستاگرام

 صورتبه  نیز IDF ساالنه  هایکمپین  همچنین  و  شودمی

  های ایده  از  و  شوندمی  برگزار  آنالین  اکثراً  و  کشوری

  استقبال   گابریک   عزیز  سفیران  همه  نظرات  و  خالقانه

  در   که  است  دیابت  بعدی  یکنگره  دوره،  این  پایان  .شودمی

 .شد خواهد برگزار 2021 سال در تایلند کشور
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 (  BCV)نماینده ایران در صدای حلقه آبی   عنوان بهسفیر گابریک  

 دیابت و  یالمللنیبمیالدی به ابتکار فدراسیون    2006( عنوان پروژه ایست که از سال  Blue Circle Voiceصدای حلقه آبی )

 یآورجمعاست. این پروژه به دنبال    زشده غاآدیابت و نزدیکان آنان به شرایط زندگی با دیابت    مبتالبهبا تمرکز بر دیدگاه افراد  

زندگی با دیابت را    یهایدگیچیپو    هاچالش تا    کندیمتجارب این سبک از زندگی و انعکاس آن به دنیای بیرون است و تالش  

 بهتر، در مسیر پیشگیری و مدیریت دیابت موفق بود.  یهایاستراتژ یریکارگبهوان با شناسایی نماید؛ تا شاید بت

و    دینمایمگسترده منتشر    صورتبهدیابت نیز هستند، فراخوانی را    مبتالبهکه    رگذاریتأثشناسایی افراد    باهدف  هرسالهپروژه  ن  ای

قرار   ارزیابی  مورد  را  بسیاری  ایرانمی   2019در سال    .دهدیمداوطلبان  از  آتشی  ویدا  خانم  دیابت    الدی،  انجمن  اعضای  از  که 

 حلقه آبی” به نمایندگی از جامعه دیابتی کشور شدند. رش در این پروژه و عضویت در “صدای ذیگابریک نیز هستند موفق به پ

 . است منتشرشدهآتشی   باخانمدر جدیدترین شماره از خبرنامه صدای حلقه آبی، گفتگویی 

 

کمپین    المللیبینفدراسیون   در   هاهزینهاز    سازیآگاهدیابت 

نوع   دنیا  1دیابت  سراسر  جهت    در   توجهبجلدر 

تفهیم  هادولتو    گذارانسیاست راستای  از  ح اهمیت    در  مایت 

فدراسیون   درخواست  پیرو  است.  فعالیت  حال  در  دیابتی  افراد 

کمپین  این  در  حضور  با  آتشی  افزایش    خانم  جهت  جهانی 

 دیابت در ایران گام برداشتند.  هایههزینآگاهی از 
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 (5-2) مرتبط یدولت یهامان ازسبا  یهمکار میتوسعه و تحک ،یبرقرار

 کشور   ابتیآموزش د  یدر قالب برنامه مل کی گابردیابت    ی خود مراقبتآموزشی    ی هادورهبرگزاری  

 برنامه آموزشی گروه پزشکی و افراد دیابتی در شهر اراک 

  بعدازظهر و    یابتیراد داف  یروز در دو نوبت صبح برا   کی  یدر ط   خردادماه  27  خیدو گروه مخاطب به تار  یبرا   یآموزشبرنامه    نیا

 . برگزار شد بازآموزی امتیازهمراه با  ی گروه پزشک  یبرا

پزشک   نیا  ی ط   در گروه  پ  ی برنامه  مباحث    ،ی راپزشک یو  د  مؤثرارتباط    ابت، ید  مدیریتی  خودبا  فرد  آشن  ی ابتیبا  حل    ییاو  با 

د  هایچالش د  یابتیافراد  افراد  و  در  صورتبه  یابتیآشنا شده  فردمش  افتیمجزا ضمن  برا  هایآموزشو    یاوره  کنترل    یالزم 

 د. به اعضا استفاده کنن ارائهقابلخدمات   یتا بتوانند از تمام ک شدندیگابر ابتیعضو انجمن د قند خون نهیبه

فر  یسانوف  یها  شرکت ن  ریو  طب  ت  عنوانبه  زیآسا   می اسپانسر، 

 .نمودند یبرنامه همراه نیا یرا در برگزار کیگابر
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 دیابت  دهندگانآموزشپرستاران و  برنامه آموزشی خود مراقبتی دیابت ویژه 

آموزش مراقبت  1  یدوره  خود  و    ژهیو  ابتید  یروزه  و    باهدف  ابت،ید  دهندگانآموزشپرستاران  گسترده  آموزش  پوشش 

که در    ی . مباحثشد  برگزار  یرسا  یبوعل  مارستان یدر ب  تیرماه  6  ماران،ی ب  ابت یو کنترل د  تیریدر مد  راپزشکانیپ   دسازیتوانمن

ارائه شد، شامل:  نیا پا  ،ییغذا   ریزی برنامه  ابت،ید  کنترل  هایپایه  برنامه  تا   ابتیقند خون و اصول ورزش در د  ش یاصول  بود 

  کمک کرده   هاآن سالم و بدون عوارض به    یبه زندگ  یابیدر دست  ،یابتیو آموزش به افراد داصول    نیا  یریمذکور با فراگ  هایگروه 

 . ندینما یبانیرا پشت  هاآن و

آسا طب و    ریو فر  یسانوف  هایشرکت  هایحمایتتشکر از    با

ما   یبرنامه آموزش نیا ی دکتر زمانفر که در برگزار یجناب آقا

 .کردند یاریرا 

 

 

 

 

 

 وزشی بیماران دیابتی و کادر درمانی بیمارستان بوعلی تهرانبرگزاری دوره آم

سه با گروه هدف بیماران دیابتی و کادر درمانی بیمارستان بوعلی به درخواست جناب آقای دکتر  جلاین برنامه آموزشی در دو 

 .شد برگزار زاده زمان
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 جام تربتبرگزاری برنامه ملی دوست من انسولین در 

در    ترسترده گ  پوشش آموزشی  باهدف، این دوره  جامتربتبا همکاری وزارت بهداشت و دانشکده علوم پزشکی  طبق درخواست و  

آن   عوارض  از  پیشگیری  و  دیابت  پزشکان،    ترتیباینبه؛  شد  برگزارمدیریت  از  جمعی  میزبان  پیاپی  روز  سه  در  گابریک  که 

 .بود جامتربتدو در  پیراپزشکان و مراقبین سالمت و افراد دیابتی نوع یک و نوع 

از   بیشتر    16پس  اطالعات  از کسب  و پس  آموزش  افراد  ل  کنتر  ٔ  درزمینهساعت  با  ارتباط  مهارت  و  دیابت  مدیریتی  خود  و 

خود، بسته ملی آموزش دیابت    هایآموختهدوره را دریافت نموده و در پایان برنامه جهت تکمیل  دیابتی، گواهی شرکت در این  

 کتاب آموزشی را نیز دریافت کردند. جلد 5گابریک، حاوی 

 در بودیم.  2و نوع   1دیابتی نوع  افراد ودر سطوح مختلف علمی  نکنندگاشرکت پرشوردر این سه روز برنامه با حضور 

  ، دیابت را کنترل کرده و از بروز و پیشرفت عوارض دیابت هامهارتتی در این دوره آموزشی آموختند تا با یادگیری  دوستان دیاب 

 جلوگیری کنند.

 نیز  از مزایای این کارت  مندیبهرهو    دیابت  ناساییش  هایکارت  درخواست  با  گابریک  در  عضویت  ثبت  از  پس  دیابتی  افراد  یکلیه 

 . شدند مندبهره رایگان صورتبه

شکان و مراقبین سالمت  پزشکان، پیراپز  یجامعهنفر از    415  مجموعاً،  جامتربت روزه در    3آموزشی    یبرنامه الزم به ذکر است در  

و با راهکارهای مدیریت دیابت و پیشگیری از    قرارگرفته  زشدیابت به همراه خانواده خود تحت آمو  مبتالبهفرد    180و همچنین  

 آشنا شدند.  عوارض دیابت

گابریک تالش   با حضور در این    کنیممیما در  افراد دیابتی  با مباحث    هایدورهتا   ریزیبرنامهیابت،  کنترل د  هایپایهآموزشی 

د خون و پیشگیری از عوارض دیابت آشنا شده و  قنغذایی، اصول پایش قند خون، اصول ورزش در دیابت، مدیریت صحیح افت  

 ارض و سالمی را تجربه نمایند. بتوانند زندگی بدون عو
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زابل  در هیرمند دیابت دهندگانآموزشپرستاران و  برنامه آموزشی خود مراقبتی دیابت ویژه   

پوشش آموزش گسترده و   اهدفب ،دیابت دهندگانآموزشپرستاران و مراقبتی دیابت ویژه  روزه خود 1دوره آموزشی 

پیراپزشکان در مدیریت و   توانمندسازی

در  مهرماه 24 کنترل دیابت بیماران،

 . شد برگزار بیمارستان شهدای هیرمند

 

 

 

 

شد، شامل:  ارائه  برنامه  این  در  که  دیابت،    هایپایه   مباحثی  انسولین    غذایی،  ریزیبرنامهکنترل 

اصدرمانی،   و  خون  قند  پایش  تا    ولاصول  بود  دیابت  در  این   هایگروهورزش  فراگیری  با  مذکور 

کمک کرده و    هاآناصول و آموزش به افراد دیابتی، در دستیابی به زندگی سالم و بدون عوارض به  

 .نمایند پشتیبانی  را آنها

 

 اقبین سالمت مرکز بهداشت رباط کریم: آموزش مر

ن سالمت فعال در شبکه بهداشت رباط کریم، در حوزه مدیریت  بیرتقا آگاهی و دانش مراقاین برنامه آموزشی جهت ا

 دیابت برگزار شد.

 نفر از پرستاران و مراقبین سالمت شرکت داشتند.  35در این برنامه آموزشی  
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 بیمارستان حضرت معصومه قم  های رزیدنتآموزش پرستاران و  

یمارستان در خصوص مدیریت دیابت بیماران و ارتباط  ب هایرزیدنتاین برنامه آموزشی جهت ارتقا آگاهی پرستاران و 

به اهداف کنترل دیابت و استفاده از اصولی برای داشتن زندگی سالم   در رسیدن هاآنبا افراد دیابتی و کمک به  مؤثر

 شد. در کنار دیابت برگزار

 

 

 

 

  ابتیگسترش خدمات آموزش د منظوربه تبطمر یدولت یهاسازمانیه نفر ساعت آموزشی مرتبط با همکاری با  در جدول زیر کل

 است. شدهگزارشبه تفکیک  کشور ابتیآموزش د یدر قالب برنامه مل کیگابر

 

 

 

آموزشی ساعت نفر مجموع ختاری تعداد پزشکان تعداد افراد دیابتی  تعداد همراه    شهر 

خرداد  27 31 126 18 211  اراک 

تیر 6 26 0 .  104  ساری 

مرداد  24 58 0 0 232 هانصفا   

مهر 11 و  10 و 9 300 246 15 591  تربت جام  

مهر  24 33 0 0 99  هیرمند زابل  

آذر  7 35 0 0 105  رباط کریم 

دی  5 24 0 0 72  قم 
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پیشگیری و کنترل  یهامراقبت  ارائهان در مراقبین سالمت/بهورزان استان تهر   ی توانمندساز"طرح  

  "دیابت 

سالمت/به  ی توانمندساز"طرح   در  ورمراقبین  تهران  استان  دیابت  یهامراقبت   ارائهزان  کنترل  و  با    "پیشگیری 
 معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ریواگ ریغ یهای ماریبهمکاری دفتر مدیریت 

زی تعداد  به جذب  توجه  تبا  کارشناسان  همچنین  و  مراقب سالمت  عنوان  تحت   ... و  بهداشت  مامایی،  از کارشناسان  یه، غذادی 
 مدتکوتاه ، در  اندنگذراندهدیابت و آموزش آن به بیماران دوره اختصاصی    یهامراقبت  ٔ  نهیدرزم  هاگروهاز این    کیچیه  ازآنجاکه

که   است  گردد.  یتوانمندسازبرای    یاژهیوآموزشی    یهادورهالزم  برگزار  گروه  مراکز   رغمیعل  این  در  سالمت  مراقبان  جذب 
محقق    هاسالتنها به پزشک خود مراجعه کنند و جلب اعتماد آنان ممکن است    دهند یمان ترجیح  اکخدمات جامع، بیماران کم

 نشود.

 ارائهبه چگونگی روند    هاآنازی  به مراقبین سالمت/ بهورزان و حساس س  مؤثرتردر این طرح هدف آن است تا با آموزش بیشتر و  
 یماران، گامی در جهت ارتقای مراقبت بیماران دیابتی برداشته شود. ب آموزش به ارائه یهاروشخدمات مراقبت دیابت و تقویت 

گابر  یمیت از  برا  کیمتشکل  از    نیبا نقش مراقب  شتریب  ییآشنا  یو معاونت بهداشت  مرکز سالمت  "  ،یمرکز شهر  کی سالمت، 
  ، ینلیخانم ز  ،ینم مداح خا  ،یوسفیدکتر صداقت، خانم    خانزاده،یمهندس ک  یآقا  ،ی با حضور دکتر مهدو"مسجد السادات  جامعه  

عباس  روستا  کیو    یخانم  بهداش"  ییمرکز  درمان    تشبکه  روستا  ،میکررباطو  خانم    "آالرد  ییمرکز  صداقت،  دکتر  حضور  با 
 . انجام دادند یطی مح یدهایبازد یخانم عباس  ،ینلیخانم ز ،یمداح

پوش تحت  سالمت  مراقبین  به  آموزش  جهت  در  آزمایشی  طرحی  ابتدا  در  طرح  و ش  این  گرفت  خواهد  انجام  ایران  دانشگاه 
آن    کهی درصورت اثربخشی  هزینه  و  طرح  لزوم    دییتأنتایج  صورت  در  و  ارزشیابی  در   شدهینیبازبگردید،  منوال  همین  به  و 
علوم پزشکی کشور ابالغ خواهد   یهادانشگاهجهت اجرای کشوری به    تیدرنهارا گشته و  تهران و شهید بهشتی اج  یهادانشگاه

 .یدگرد

 شد:  یزیربرنامهاین طرح در دو فاز زیر 

 نفر.  30روزه و در هر دوره  2دوره  10نفر از مراقبین سالمت، طی  300فاز یک: آموزش 

 نفر بعد متعاقب اجرای فاز یک  300فاز دو: آموزش 

 تعیین شد  99و بهار  98اجرای دوره: یک سال و نیم در زمستان زمان مدت

به    متأسفانه توجه  پایان سال    هات یاولوکرونا و تغییر    یریگهمهبا  تا  در مرحله تدوین    98و منابع مالی وزارت خانه، این طرح 
 دوره و تعیین نحوه اجرای پروژه پایان یافت و اجرای فاز یک به تعویق افتاد.  
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 اهم نامه با سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح )ساخد( تف

سال   به    1398در  توجه  به  سیبا  مشاوره  خدمات  ارائه  و  دیابت  آموزش  حداکثری  پوشش  است 

مسلح    مبتالبهافراد    جمعیت نیروهای  درمانی  بیمه خدمات  درخواست سازمان  به  کشور،  در  دیابت 

 زیر   یهاباهدف  تحت پوشش ساخد، منعقد شد تا جمعیت    بین انجمن و ساخد  یانامه تفاهم)ساخد(  

 من بهره ببرند. نجدیابت ااز خدمات آموزشی و مشاوره 

 دیابت و تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح مبتالبهرایگان به کلیه افراد  صورتبهارائه خدمات گابریک •

و   • عوارض  از  پیشگیری  دیابت،  بهتر  مدیریت  برای  افراد  درمان   یهانه یهزکاهش    تیدرنهاتوانمندسازی  به  مربوط 

 عوارض

ه خدمات زیر را به جمعیت تحت پوشش ساخد که برای آموزش به گابریک  ک  انجمن متعهد شده است   نامهتفاهمبر اساس این  

 ، خدمات زیر را ارائه دهد:شوندیم ارجاع داده 

 جلسه متوسطه  3یا  2جلسه مقدماتی،  1جلسه آموزشی رایگان:  4حداکثر  . 1

 قند خون غذایی مقدماتی، دیابت و کنترل  یزیربرنامهدیابت راه درمان، د کتاب رایگان: جل 3 . 2

 ارت شناسایی دیابت رایگانک . 3
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 (5-3) با اسپانسرها یهمکار میگسترش و تحک
گابر تعهدات  و  اهداف  به  توجه  و    ٔ  درزمینه  کیبا  آموزش  حما  میتوانست  ابت،ید  رسانیاطالع گسترش  سال    انیحام   تیبا  در 

از آن قدم برداشته و    یریشگیپ  محروم و  اطدر نق  ابتیآسان به آموزش د  یدسترس  ،یابتیگذشته در جهت حفظ سالمت افراد د

 .می را داشته باش ریخط مسئولیت نیانجام ا ی راب یحقوق ان یحام یافتخار همراه ریمس نیدر ا

 :98در سال   کیگابر انیحام

 

 

 مشارکت در ایونت ها   نام شرکت  

 پروژه آنالین کیدز فریر طب  

   هاشهرستانمتفرقه در  یآموزش یهابرنامه

 فلوهای تهرانش برنامه آموز

 98رویکرد کاربردی 

 روز جهانی دیابت   سانوفی 

 آموزشی متفرقه شهرستان  یهابرنامه

 پروژه آنالین آموزش بیماران  

 برنامه آموزش فلوهای تهران 

 جشن رمضان عبیدی 

 زشی متفرقهآمو یهادوره

 98رویکرد کاربردی 

 بادکنک قندی   کامور 

  98رویکرد کاربردی  نوو نوردیسک  
 98برنامه فلوها تهران  نانو فناوران دارویی الوند سیناژن

 98رویکرد کاربردی 

  98رویکرد کاربردی  شرکت اکتوور)مرک( 
 بادکنک قندی   شیرینی هور

 98رویکرد کاربردی  پیک دارو نیکان

 98رویکرد کاربردی  دارو   سها

 98رویکرد کاربردی  آوان درمان

 دد تهرانغ آموزش فلوهای روژین دارو  

 98رویکرد کاربردی  رایموند درمان یکتا  
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 (CSR) یاجتماع تیمسئول افتیجهت در هاشرکتبا  یو گسترش همکار یبرقرار

(4-5 ) 
  ای جامعه به  کمک و  مراقبت  حفظ، جهت در تواند می شرکت  که است تعهداتی و  وظایف مجموعه ها، شرکت اجتماعی  مسئولیت

  و   ها،انسان  جامعه،  برابر  در  شرکت  مسئولیت  با  پیوند  در  هاشرکت  اجتماعی  مسئولیت.  دهد  انجام  کند،می  فعالیت  آن  در  که

  ، (NGO) نهاد   مردم   سازمان  یک  عنوان  به   گابریک   دیابت  رسانی  اطالع  انجمن   .کندمی  فعالیت  آن   در   شرکت  که   است  محیطی 

 با  سنین  تمام  در  دیابتی  افراد  های  گروه  تمامی  برای  ها  شهرستان  و  تهران  در  دیابت  آموزش  زمینه  در  که  است  سال  10  بر  بالغ

  حدود  به ایم   توانسته کنون تا و  نماید  می فعالیت دیابت عوارض  بروز از  جلوگیری و  آن  کنترل و دیابت به ابتال از  پیشگیری هدف

  می   تشکیل   هایشان  خانواده  و  کودکان  را   افراد  این  از  زیادی  تعداد  که  کنیم   ارائه   آموزشی   خدمات  دیابت  به  مبتال  فرد  صدهزار

 .دهند

  شرکت   و  ها  سازمان  حمایت  نیازمند  محروم  های  شهرستان  آموزشی  پوشش  و  خطیر  مسیر  این  ادامه  جهتدر      لذا

 دیابت  عوارض  بدون  و   سالم  زندگی   سمت  به   را  جامعه  بتوانیم  تا  هستیم  شان  اجتماعی  مسئولیت  راستای  در  ها

با   98در سال  بسیار خرسند هستیم    .ببریم  پیش.(  …و  مغزی  و  قلبی  سکته  ،عضو   قطع  کلیه،  نارسایی  نابینایی،)

ابتی به ارمغان  رای جامعه دیبو سالمت را  زندگییم نور ذیل توانست  همراهی و مشارکت سازمان و شرکتهای خدماتی

 .یمآور

 . 

 

 

 
 

 

 

 نام شرکت دریافتی از مسئولیت اجتماعی

 شرکت  باند و گاز و پنبه کاوه  90,000,000

 شرکت خرم سعید کار 25,000,000

 شرکت مهندسی فکور صنعت 200,000,000

ایهشرکت مبین سرم 4,968,000  

 )ریال( 1398در سال  (CSR) هاشرکتدریافتی کل از مسئولیت اجتماعی   

319,968, 000  
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 هاآن  یدارسازیپاو  یرشد منابع مال: ششمفصل 
 است.  شدهدادهاختصاص  هاآن  پایدارسازی و مالی منابع رشد( اولویت ششم به 1397-1140) دوم سالهپنجراهبردی در برنامه 

زیر را به    هایفعالیت  1398در برنامه راهبردی در سال    شدهتعریفهمین اساس و در راستای دستیابی به اهداف اختصاصی  بر  

 انجام رسانیده است. 

 مردمی هایمشارکتتشکیل و فعالیت کمیته جلب  •

 ( 1398گلریزان ) قندهمایش روزی شیرین برای تلخی  یازدهمین برگزاری •

 زکات فطره و عید قربان •

 شبرد پروژه قلک منازل گابریکپی •

 قلک پلکسی سازمانی  -2شهرستان و  قلک کاغذی کیپو ویژه  -1طراحی و توزیع دو مدل جدید قلک:  •

 یاران واریزی جاری هم  •

 ( ...ستند تسلیت، تقویم رومیزی، محصوالت یلدا وتولید و فروش محصوالت خیریه )لیوان سالمتی، ا  •

 تولد کودکان شیرین •

 فایندریزینگ غیر از  هایهمایش •
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 (6-1) یمالشد منابع ر

 مردمی   ی هامشارکتکمیته جلب 

و همچنین ساخت و تجهیز   یجهت رشد منابع مال ریزیبرنامه باهدف 98مردمی در نیمه اول سال  هایارکتمشکمیته جلب 

ساختمان برای انجمن با کمک همیاران تشکیل شدیک  . 

کیخانزاده، دکتر چراغچی، دکتر شفیعی، مهندس متحدان و    مهندس  کمیته(،  رئیس)  قمیاین کمیته: آقایان مهندس    اعضای

 : است لیذ قراربهمحقق شده است  تهیکم نیا تیفعال  واسطهبهکه  یقیو حق یحقوق هایحمایت.  شندبامیده خانم احمدزا

 دریافتی )لایر( نام حساب تفصیلی  نام حساب معین  نام حساب کل 

کمک   حمایت  -مردمی هایکمک  حقیقی  با  ویژه  خیرین 

 مدیرههیئت

820,000,000 

 844,000,000 آذر  شرکت سروک خیرین ویژه مدیریت  حقوقی 

 500,000,000 بانک ایران زمین خیرین ویژه مدیریت 

 500,000,000 ارد بانک پاسارگ ت یریمد ژهیو نیریخ

 2,664,000,000 جمع  

 

 "1398  زانی گلر"  قند   تلخی  برای   شیرین   روزی  همایش  دهمین 

 با  بزرگوار  خیرین.  شد  بدل  قند  تلخی  برای  یرینش  یروزبه  دیگر  بار  گابریک،  مهربان  همراهان  همت  به  رمضان  مبارک  ماه  دوم

 گردهم موزش دیابت گابریک )واقع در منطقه سعدآباد تهران(  مرکز آ  در  1398  ماهبهشت یاردهجدهم    در  گابریک،  دعوت  قبول

 تربزرگ   فاهدا  به  تا  سازند  توانمند  را   گابریک  خود  یهاکمک  با  و  شنیده  گذشت،  که  سالی  طی  گابریک  دستاوردهای  از  تا  آمدند

  همراه  همواره  دور  یهاسال  از  که  بهشتی  شهید  دانشگاه  استاد  و   غدد  تخصص  فوق  استقامتی،   دکتر   آقای  جناب  .یابد  دست

  بیماری   کنترل  و  پیشگیری   جهت  آموزش  اهمیت  و  ایران   رد  دیابت  وضعیت  با  رابطه   در   نیز  بودند  دیابتی  کودکان  و  گابریک

 .کنند صحبت

امیرساالر عزیز )نوجوان هنرمند دیابتی، مادر مهربان و پدربرپزرگ   توسط خانواده هنرمند  و آواز(سنتی )دف  موسیقی    اجرای 

 به برنامه بخشید.  ی اژهیوشان که خود دیابتی هستند( شور گرامی ای

با سخنرانی مدیر گابریک در  برنامه  بیان دستاوردهای  زاده و  از  و دعو  97سال  یت محترم انجمن، جناب آقای هرمز کیخان  ت 

 همیاران به مالحظه گزارش عملکرد و گزارش مالی انجمن ادامه یافت.

بود    98ی سال  یش، فیلم کوتاه مربوط به شرایط افراد دیابتی در یکی از مناطق سیل زده بود ابتداتاثیرگزار این هما  یهابرنامهاز  

 رویی و تجهیزات پزشکی آنان را مرتفع ساخته بود. ، نیازهای داهانشانیبکه گابریک با حمایت همیاران و مشارکت خیریه طلوع 
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و شرایط سخت زندگی ایشان که به    مورد سابقه طوالنی ابتال به دیابتهمچنین در ادامه، داستان یک دیابتی از زبان خودشان در 

دیابت برای همه  اهمیت آموزش  بر    ش یازپشی ب، بیان شد و  اندشدهبه آموزش، دچار عوارض دیابت    موقعبهسی  دلیل عدم دستر

 شد. دیتأک

 کودک  یک   رایگان   آموزش   ساعت   24  لمعاد  امید  پیک   هر)   بود   برگزارشده  امید  پیک   بسته  1000  نیتأم  باهدف  برنامه  این

  %94  که  شدیم   پیک   780  نیتأم   به  موفق  بزرگوار  خیرین   باهمت  ت یدرنها  و (  بود  شدهفیتعر  یال ر  3.000.000  معادل  دیابتی،

، آرمان  فریرآساطب  دارو،  کوبل  یهاشرکت  حقوقی،  حامیان  از  دیگر  باری  است  شایسته  یافت،  تحقق  98  سال  پایان  تا   تعهدات

پو خیرسبالن  موسسه  و  تهران  فکورصنعت  توسعه،  دارو  پیک  فیدار،  آریاکابل  داروکیش،  عسل  خیریه  الد،  موسسه  مفید،  یه 

 . نماییم  قدردانی  و تشکرمتحدان و درمانگاه خیریه جواداالئمه 

 

 

 قند  تلخی برای شیرین  روزی همایش دهمین از شدهی آورجمع یهاکمک

تعداد کل 

 مهمانان

تعداد همیاران 

 حقیقی 

تعداد همیاران 

 حقوقی 

حمایت همیاران 

 حقیقی 

حمایت همیاران  

 حقوقی 

 یهاکمکجمع کل 

 ریال( )  یافتیدر

 1,240,928,495 شرکت 9 نفر 56 نفر  81

 

1,100,000,000 

 

2,340,928,495 

 زکات فطره و عید قربان 

بود، در   صادرشدهدیابت    مبتالبهیماران  آموزش ب  هایهزینه   تأمینپیرو مجوزی که از مراجع عظام برای اختصاص فطریه درجهت  

  به اعضا از طریق فضای مجازی، ارسال پیامک و نصب پوستر در فضای انجمن،   یرساناطالع طی    1397ماه مبارک رمضان سال  

 . ن واریز گردیدانجم حساببهاز این بخش  مردمی هایکمک

 1398 از زکات فطره و عید قربان سال شدهآوری جمع هایکمک

 جمع دریافتی دو مناسبت )ریال( ریال()  عید قربان ریال( ) فطره زکات 

824,641,744 900,000108,  

 

744,541,933  
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 محصولت خیریه 

همت عالی    صورتبهبود که همیاران عزیز  محصوالت یلدا    ویم سالمتی وشامل لیوان سالمتی، تق  98در سال    خیریه محصوالت  

 کمک به انجمن خریداری کردند. باهدف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از فروش محصولت خیریه  شدهیآورجمعی هاکمک

 مبلغ دریافتی  نوع محصول 

000,410,283 یت )حقیقی( استند تسل  

000,000,10 استند تسلیت )حقوقی(  

000,504,235 حقیقی( )  سالمتیتقویم   

000,500,198 حقوقی( )  سالمتیتقویم   

500,842,5 ساک-کیپو  

000,000,3 تابلوی نقاشی  

000,690,43 لیوان سالمتی   

000,980,159 مناسبتی  -دستبند  -محصولت یلدا  

500,872,930 جمع کل  
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 (6-2) هانه یهزرشد مشارکت در 

 یخدمات  یهاشرکتو    هاسازمان  مشارکت غیر نقدی

  اجتماعی مسئولیت و  مایتیح هایموقعیت ایجاد منظوربه خدماتی هایشرکت و هاسازمان با گرفته صورت مذاکرات طی

است:  گرفته صورت ذیل نقدی غیر هایمشارکت   

 

 

 

 هزینه برآورد توضیحات  خدمات شرکت نام 

 50,000,000   ریال   10,000,000شارژ ماهیانه پیک ماهیانه    پیک الو 

 اینترنت     تک آسیا
 

14,964,000 

 18,500,000 عدد   10000 آفیش  چاپ هاشمیون  

 عدد  6000 آفیش  چاپ هاشمیون  
 

ن   و قوری، دستگیره و قفل درب سال سماور حامیان حقیقی 

 سعدآباد

  5,550,000 

  -سبد گل و شاخه گل مراسم شرقی نجفی  گلسرای بهرام  

بد گل س -سبدگل جهت ارسال افق کورش

 ینوبخت یارسال تولد آقا

  3,200,000 

 24سبزی و برنج مراسم پرس خورش قورمه 40 کیترینگ ناصری 
 آبان شرکت مرک  

  9,200,000 

  300,000,000 روز    13اجاره محل نصب تابلو بمدت  ان جنوب به شمال  بیلبورد کردست شرکت نوند ندای آسیا

 210,000,000 روز   7اجاره محل نصب تابلو بمدت  دکنک قندی  بیلبورد جشن با شرکت تبلیغاتی سیماآرا

 

  1,050,000,000 ماه 3اجاره محل نصب تابلو بمدت   بیلبورد خیابان انقالب یاشرکت نوند ندای آس

 400,000,000 ماه  5اجاره محل نصب تابلو بمدت   بیلبورد مرکز خرید بام لند   بام لند   مرکز خرید

 696,000,000 ماه  4اجاره محل نصب تابلو بمدت  یلبورد مرکز خرید سانا ب  مرکز خرید سانا  

 غذای سه روز دیابت رویکرد کاربردی  تأمین   ناصری  کیترینگ
 

1,800,000,000 

 دیابت رویکرد کاربردی  روزهسههمایش   سالن   سالن رازی  
 

1,500,000,000 

 دستگاه ریموت دیابت رویکرد کاربردی    حامی حقیقی 
 

100,000,000 

 ( کردیرو ابتیعدد دستگاه فشارخون)د6  شرکت فریر طب  
 

24,000,000 
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  تعهدی یهاپروژه

بود که انجمن متعهد    ییهاپروژهبه آن پرداخته شد، تعریف    98مردمی در سال    هایحمایت جلب    باهدف که    ییهافعالیتیکی از  

مدت   طول  در  آن  اجرای  تجهیز    شدهمشخصبه  جهت  پروژه  اولین  و  اینترنت  بود  کیفیت   باهدفزیرساخت  ارتقای  افزایش 

 آموزش آنالین برای اعضای دیابتی اجرا شد.  هایدورهبرگزاری 

 

 

 ( 6-3ی)منابع مال یدارساز یپا

 قلک گابریک 

اداماه داده و  98در ساال را منازل  هایقلکار، انجمن دیابت گابریک اهدا و دریافت رشد منابع مالی پاید  هایسیاستدر راستای  

 جدید طراحی و تولید کرد.عالوه بر آن دو مدل قلک 

 کننادمیر زنادگی ی و انگلیسی )ویژه عزیزانای کاه در خاارج از کشاوفارس  هایزباناین قلک در دو طرح به  قلک کاغذی کیپو:  

 .است حساببهواریز   همیار واین قلک بازگشایی آن توسط  فردحصربهمنویژگی   است( شدهآماده

 طراحی و تولید شد. هاشرکتو  هاسازمانوچک و متوسط برای  قلک پلکسی رومیزی: این قلک در دو سایز ک

 از قلک منازل  هشدآوری جمع هایکمک

 

 

 

 

 مبلغ دریافتی )ریال(   ام پروژه ن

 55,000,000 ( نوری فیبرتجهیز زیرساخت اینترنت )

 هایقلک تعداد  اهداشده  هایقلک تعداد  نوع قلک 

 شدهبازگشایی

بازگشایی   دریافتی از

پس   1398قلک در سال 

 )ریال( %10از کسر 

میانگین ریالی هر  

 ریال()  قلک

200,553,222,1 1526 2236 فلزی( ) منازل  390,800  

000,950,24 15 754 کاغذی کیپو  120,523,1  

500,927,22 12 123 پلکسی رومیزی   625,910,1  
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 واریزی جاری همیاران 

 

 مرکز آموزش فدراسیون بین المللی دیابت   – امس  ش یسالن هما 

یت های مربوط به آموزش دیابت و فعالقا  ارتسال برای    5اهدای ملک به مدت    با  یرهاو  محترم  خانواده  98در سال  

دیابتی   کودکان  از  اختیاحمایت  گابریدر  گرفت.  ر  قرار  میدک  بانیم  بر خود لزم  پاس  ده محترم  اندگی خانو خشبه 

 ته باشیم. را از ایشان داشاس و قدردانی نهایت سپ ملک ایشان و اهدای رهاوی

توجه به مسئول بو  یابتیاز جامعه د  تیادر حم  کیرگاب  تیبا  راستا  یابتیکودکان د  ژهی کشور  پایدارسا  نیتام  یو در  منابع   زیو 

  نیتام 97در سال  انجمن اران سایر همیمناسبتها و جلسات به همت  یجهت برگزار ژهیو ییفضابه عنوان   ساختماناز این   ،یمال

تغذ  نهیزم  ،دیگر سازمان ها  دادهایاز رو  یزبانیضمن متا    دیگرد بهبود عادات  ترو  یا  هیساز  زن  جیو  سالم در جامعه    یدگسبک 

 باشد. 

  گرم و  یط یکامال متفاوت، با مح فضایی در ( …و  رهیمد اتی)ه  یجلسات سازمان ،ی جلسات آموزش رینظ  ژهیو یدادهایرو یبرگزار

گردند و   یم هیتازه ته جاتیو سبز هیبا مواد اول  ییغذا یمنوها یمجموعه تمام نیدر ا .دییاستفاده نما نیدلنش یفضا نیآرام، از ا

ه دوستدار  مجموع  نیعالوه در ابه  .  ردیگ  یسرخ کردن با روغن مورد استفاده قرار م  یبه جا  لیحد امکان روش بخارپز و گر  تا

 .شودی مصرف استفاده نم کباری از ظروف   ست،یز طیمح

 

 ریال( ) 1398واریزی سال  دریافتی کل

 تعداد همیاران فعال هاواریزی مبلغ   ماه

108,778,279 فروردین  94 

399,284,218 اردیبهشت   94 

151,788,357 خرداد  204 

000,157,361 تیر  156 

294,950,280 مرداد  149 

775,425,393 شهریور  173 

000,475,268 مهر   135 

350,547,556 آبان  135 

972,012,749 آذر   119 

000,266,321 دی  111 

580,579,588 بهمن  121 

062,596,530 اسفند   128 

691,977,905,4 جمع کل  1619 
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فتی دریااست که    یهیگام گذاشته اند؛ بد  ریمکان، در راه خ  نیخود در ا  یها  شیهما  یبا برگزار  گوناگون تاکنون  یها  شرکت

و خانواده    ی ابتیکودکان د  ی دسترس  لیبه آموزش در سراسر کشور و تسه   ی صرف گسترش دسترس  دادهایرو  نیحاصله از ا   های

 .شد هدخوا  تیفیاستاندارد و با ک  یقبت هاآنان به مرا یها

 

 

 

 

 

 دریافتی ها  پذیرایی  یهانهیهز تعداد میهمانان برگزاری تاریخ  نام ایونت

 132,500,000 33,799,166 نفر  25 تیرماه 12و 11و   10 شرکت سانوفی

 50,520,000 22,195,000 نفر  30 خردادماه 23 شرکت سانوفی

 64,600,000 19,518,593 نفر  40 ماه خرداد  2 سانوفی شرکت

 259,820,000 45,553,670  مهرماه 3و  1 شرکت سانوفی

 69,000,000 16,458,460 نفر  55 آبان  24 شرکت مرک 

 118,340,000 22,800،305 نفر 22 آذرماه  19و   18 شرکت سانوفی

 76,000,000 20,202,134 نفر  50 ماهبهمن 17 نوردیسک شرکت نوو

 35,580,000 7,414,551 نفر  12 دماهاسفن 1 نوردیسک شرکت نوو

 7,500,000 - - - متفرقه

 881,360,000 جمع
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 ( 6-5) یمورد ییمنابع درآمدزا  شیافزا

 فایندریزینگ   از  ر یغ   یهاشی هما

 .نمایندمیتوسط انجمن اقدام به جلب مشارکت  برگزارشده هایهمایشمردمی در  هایمشارکتواحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فایندریزینگ  از غیر هایهمایش از  شدهیآورجمعی هامکک

 ( مبلغ دریافتی )ریال عنوان همایش 

000,060,16 جشن بادکنک قندی   

000,600,167 حقیقی( ) دیابتیجشن تولد کودکان   

000,000,25 حقوقی() دیابتیجشن تولد کودکان   

000,660,352 جمع کل  
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 داوطلب  یروهاین  یو توانمندساز یمگسترش مشارکت فعال مردفصل هفتم: 

و باشگاه  یخصصداوطلب ت یروهاین یماندگار  یو ارتقا یفیو ک یکم تیتقو

 ( 7-1)رانیسف
  نیز   و  عمومی   سالمت  ارتقای  جهت   در  بزرگ  گامی  خود،  همنوعان  آموزش  و  جامعه  به  رسانیآگاهی  با  توانیممی  ما  از  یک  هر

  مدیره، هیئت و  امناهیئت در  متخصص پزشکان تجربه و  دانش  از داری برخور بر عالوه  یکگابر. برداریم  ایران  دیابتی  جامعه سالمت

 .دارد اختیار در بهتر هرچه رسانیخدمت  برای  را متخصص جوان  نیروهای و دیابتی  نجوانا

از   است،  بوده گابریک بزرگ اهداف  پیشبرد و هافعالیت انجام  در اصلی  هایپایه از  یکی تأسیس، بدو  از  که گابریک سفیران  باشگاه

 داوطلب  نیروهای  از  گروه  این.  ساخت  دگرگون  را  خود  هایفعالیت   پیش،  از  مؤثرتر  سازوکاری  با  و  جدید  نگاهی  با  1397  سال

و    مدون  صورتبه  سازمانی،  اهداف  تعیین  و  ریزیبرنامه  در  بیشتر  مشارکت  بر  عالوه  تازه،  رویکردی  با  پس  این  از  انجمن

مناسب و    ایهفرصت باشگاه سفیران با ایجاد    ک همراهی کردند. همچنین باور داریم دردن به اهداف گابریدر رسی  ساختاریافته

نیروهای    باانگیزهمرتبط و مطابق    هایآموزش توانایی و عالیق  توانمندسازی جامعه   برای حرکت در مسیر  توانیممی؛  داوطلبو 

   دیابتی قدم برداریم.
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  بر  تمرکز با ی اصل گروه 3 در  انجمن،  ساالنه ریزی برنامه به توجه با  نیز  و خود  عالقه به  بستهی داوطلب نیروها جدید،  ساختاردر   

  تقسیم  درآمدزایی  با  مرتبط  هایفعالیت   نیز  و  گابریک  برندینگ  و  رسانیاطالع   هایفعالیت   دیابت،  تخصصی  و  علمی  هایفعالیت 

  کمک  با  و کرده دریافت را خود  با مرتبط  حوزه در انجمن  فعلی وضعیت ماهه،  2 هایدوره ابتدای  در گروه 3 این از  یک هر. شدند

  در   سپس  گروه  هر.  پرداختندمی  اهداف  تحقق  جهت  اجرایی  هایفعالیت  تبیین  و  اهداف  تعیین  به  گابریک،  از  مربوطه  معاونت

 شد،می  برگزار  انجمن  مدیران  حضور   با  هک  سفیران  باشگاه  گروهی جلسات  در  شده،تعیین   هایفعالیت   اجرای  از  پس  و  ماه  2  پایان

  . پرداختندمی هافعالیت گسترش برای جدید هاپیشنهاد بررسی  به و داده ارائه ضعف و قوت نقاط ها،فعالیت از گزارشی

  رنف    7415برابر با    درمجموع ، که  .داد  اختصاص  خود   به  را  فعال  سفیر   نفر   30  معادل  جمعیتی   که  گابریک   سفیران  98سال    در

 . است ساعت

 

 

 

 

باشگاه سفیران در یک نگاه دستاوردهای    
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  98باشگاه سفیران در سال   یها تیفعالین  وای از عن االصهخ

 تولد شیرین برگزاریری در مشارکت حداکث . 1

 انجمن دیابت گابریک  رسانی اطالع  هایرویپیاده 2  برگزاری . 2

 سالمت و ...  هایگذرگاه مختلف  نظیر نمایشگاه کتاب،  هاینمایشگاه و  هاغرفهحضور در  . 3

 ساالنه نظیر بادکنک قندی، دیابت رویکرد کاربردی  هایهمایشتبانی تیم اجرایی حضور و پش . 4

 دیابت جوان  رهبران در ایران نماینده  عنوانبه گابریک انسفیر عضویت . 5

(YLD) آبی حلقه  صدای و (BCV ) 

تماس دعوت به  برقراریمردمی از طریق  هایکمکمشارکت در افزایش  . 6

 ر در مجامع عمومی بخش تراکت و پوستپرداخت فطریه و 

مردمی با برقراری تماس جهت بازگشت  هایکمکبا تیم  کاری هم . 7

 ها قلک

و شناسایی افراد نیازمند از  پرسیاحوالاهی با تیم مددکاری جهت  رمه . 8

   زدهسیلافراد 

تجهیزات  بندیبستهروتین واحد مددکاری نظیر  هایبرنامه مشارکت در  . 9

 و ورود اطالعات مددجوها

آموزش نظیر  علمی و تیم روتین  هایبرنامه مشارکت در  . 10

تون  و  ترجمه م  آموزشی هایکالس یادآوری هایتماس

 علمی

 مشارکت در تماس با اعضا جهت دریافت کارت شناسایی دیابت  . 11

 شارکت در تیم پشتیبانی ایونت های سعدآبادم . 12

 

 مشارکت نیروها داوطلب به تفکیک معاونت



        
  
 

93 
   

 تشکیل کمیته باشگاه سفیران 

باشگاه سفیران شروع به کار از سوی    کل از افراد منتخبدر نیمه دوم سال کمیته باشگاه سفیران متش 

 دیرعامل سازمان تالش برای ساختاریافتگی باشگاه بیشتر گشت.با برگزاری جلسات مشترک با م  کرد.

و مدیریت   ریزیبرنامهآموزشی    هایدورهدر سه ماه آخر سال پس از برگزاری  کمیته باشگاه سفیران  

ساله باشگاه سفیران نوشته شد. امید    5  استراتژید گابریک، برنامه  استراتژیک  از سوی مدیریت ارش

بتوانیم سطح مشارکت باشگاه سفیران را  در رسیدن به مشخص و مدون    ییرابرنامه اج  کداریم با ی

دهیم. افزایش  را  سازمان  در     اهداف  راهبردی  عمده  به   6اهداف  حوزه 

   شده است.شرح ذیل تعریف

 داوطلب آماده سازی برای حضور  -1

 سیاستگذاری جذب و برنامه آشناسازی ترش  بهبود و گس -2

 نیرو داوطلب ازیبرنامه ریزی آموزشی و توانمندس -3

 نیرو داوطلب نظام بندی سیستم هدایت و نگهداشت -4

 پیاده سازی نظام برنامه ریزی و ارزیابی  -5

 تقویت و گسترش فعالیت های سازمان از طریق باشگاه سفیران  -6

 

 

 

 



 

 

 

سفیران   صی راهبردی باشگاهاهداف اختصا 



 

 

 

 تصویب روز جهانی نیروهای داوطلب در تقویم گابریک 

اف جهت  و  در  نگهداشت  روز زایش  داوطلب  نیروهای  از  قدردانی 

 جهانی نیروی داوطلب در تقویم گابریک تصویب گشت. 

در   ویژه  با  جشنی  رو  دواطلب  جهانی  کمیته  ریزیبرنامه روز   تیم 

برپا   ریت ارشد سازمانبا حضور مدی ادبدآدر محل سع باشگاه سفیران

دروهمی   این  در  و  باش  ایخالصهشد  دستاوردهای   آذرماه تا  گاه  از 

   مرور شد. 

 

 

 

 

 

شرکت  الزم   است  آسا  ذکر  داوطلب    پاس بهفریرطب  نیروهای  از  قدردانی 

 هدیه کرد.  رفاهی شامل تجهیزات را به عزیزان هایبستهگابریک 
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 (7-2)آنان یماریکنترل بو کمک به  نیاوطلبد یتوانمندساز 
، توانمندسازی و  است   هاانساناز رسالت گابریک، که رشد و سالمتی    تریوسیعد  که ابعا  98گابریک در سال    اندازچشمبا تغییر  

 راهبردهای باشگاه سفیران گشت.  ترینمهمآموزش نیروهای داوطلب جزو 

نیروهای داوطلب ایجاد نماید.آموزشی سازمان  هایبستردر طول سال گابریک در تالش بود که     98در سال    ی و فردی را برای 

تم در  در  هایدورهام  شرکت   و  است   بوده  رایگان  سفیران  برای  گابریک  دوره  آموزشی  در  شرکت  برای  نیز  سال   هایپایان 

 .   اندیدهدآموزشگابریک  نل با اصول ورزش و ... در کنار پرس آشنایی   وبازآموزی نظیر دوره آموزشی برچسب خوانی 

ی داوطلب در دروه های آموزشی درون سازمانی و برون سازمانی  ین با توجه به ایجاد مسیر رشد و توانمند سازی نیروهانهمچ

کردند.   با  شرکت  اثربخش  تعامل  داوطلب،  نیرو  شغلی  اشتیاق  ها،  سمن  در  مالی  تامین  های  روش  نظیر  آموزشی  عنوانین 

اتژیک شرکت کرده زی، مدیریت پروژه و مدیریت تعارض و برنامه ریزی استرا در شبکه ها مجاسازی، تولید محتو  نیکوکاران، تیم

 اند.  

 

 

 

 

98داوطلب در سال  یروهایمجموع نفر ساعت آموزش ن  

 نفر ساعت 417 
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 پیوست 
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بر اساس هر معاونت و واحد   98ذیل را در ابتدای سال  عملیاتی ، کمیته برنامه ریزی انجمن اهدافاهداف راهبردیبر مبنای  

 . استذیل   حتنظیم نمود  که به شر

 فعالیت  واحد اصلی معاونت اصلی  ردیف

گزارشات  -شایستگی ها برنامه ریزی شش ماهه و ارزیابی برنامه و   برنامه ریزی پشتیبانی و مدیریت منابع 1

 ماهانه بودجه و سنجه ها به مدیریت و معاونت ها گزارش نماید 

تکنولوژی اطالعات و   پشتیبانی و مدیریت منابع 2

 ها سیستم 

هبود کیفیت ارتباطی دوره و گسترش مراکز تحت پوشش مراکز  ب

 سایت وان که با کیفیت خوب برگزار می شود 

تکنولوژی اطالعات و   منابعپشتیبانی و مدیریت  3

 سیستم ها 

بررسی و ارتقای کیفیت پلتفرم کالس های آموزش از راه دور   

 )اسکای روم( مطابق با نیاز واحد علمی 

 رشد پروژه آموزش از راه دور )اسکای روم(  علمی مشاورهش و آموزش، پژوه 4

 ارتقای قابلیت های وبسایت جهت پشتیبانی از محتوای مولتی مدیا  روابط عمومی  ارتباط و مشارکت  5

افزایش رنکینگ سایت گابریک و سئو جهت تبدیل شدن به    روابط عمومی  ارتباط و مشارکت  6

 دیابت در گوگل دیایرفرنس محتوای آموزشی و مولتی م

برگزاری چهار نشست کمیته فرهنگ گابریکی با  حضور روانشناس    منابع انسانی  پشتیبانی و مدیریت منابع 7

 سازمانی

 برگزاری جلسه آموزشی برای پرسنل    منابع انسانی  پشتیبانی و مدیریت منابع 8

تیاق شغلی، فرسودگی شغلی و  ف اشبررسی تست های مختل  منابع انسانی  پشتیبانی و مدیریت منابع 9

 رضایت شغلی و غیره در صورت تایید کمیته فرهنگی اجرای آن 

هر معاونت دو بار در سال با حضور کل پرسنل با مدیران ارشد    منابع انسانی  پشتیبانی و مدیریت منابع 10

 د. جلسه داشته باشند و کارهایشان مطرح شود و تقدیر صورت پذیر

دوره رهبری پیشرفته توسط آقای کیخانزاده برای معاونین  و   منابع انسانی  ت منابعدیریپشتیبانی و م 11

مدیران برگزار گردد. در این جلسه رول پرسنل در رسیدن به اهداف  

 مد نظر قرار گیرد. 

 نهایی کردن شرح وظایف و آیین نامه های مرتبط   منابع انسانی  پشتیبانی و مدیریت منابع 12

تکنولوژی اطالعات و   یریت منابعو مدپشتیبانی  13

سیستم ها / منابع  

 انسانی

 نوشتن پروسه های انجمن کلیه واحدها در شش ماهه اول  

تکنولوژی اطالعات و   پشتیبانی و مدیریت منابع 14

سیستم ها / منابع  

 انسانی

ارتباط با آقای ایثار خدادادی و خانم دکتر جعفری در شش ماهه   

 نوان مشاورا بعدوم و بکارگیری آنه

تکنولوژی اطالعات و   پشتیبانی و مدیریت منابع 15

 سیستم ها 

گسترش سیستم اطالعاتی انجمن بطوری که خیرین را در بر   

 گیرد.



       
 

99 
  

در سایت قرارگیرد. فرمت گزارش   97و  96سیستم گزارش ساالنه   مالی پشتیبانی و مدیریت منابع 16

و دستمزد در   حقوقساالنه بصورت مناسب بخصوص در رابطه با 

 نظر گرفته شود.  

 گردد. گزارشات ماهانه بودجه به مدیریت و معاونت ها گزارش   مالی پشتیبانی و مدیریت منابع 17

 فیش حقوق / قرارداد 

  KPIتعریف چند   برنامه ریزی ت منابعپشتیبانی و مدیری 18

 از واحد ها آموزش های مختلف صورت پذیرد و نیبا توجه به بودجه  منابع انسانی  پشتیبانی و مدیریت منابع 19

 نظام دهی کلیه اموال و ملزومات دو ساختمان   اداری  پشتیبانی و مدیریت منابع 20

ثبت کلیه تخفیفات اموال، ملزومات اداری و ... بطور منسجم با   اداری  پشتیبانی و مدیریت منابع 21

یت و کیف انجام خریدها با -همراهی کلیه واحدها و پروژه ها

 تخفیفات مناسب  

 پشتیبانی از پروژه ها اداری  پشتیبانی و مدیریت منابع 22

 نظام دهی سیستم دبیرخانه   اداری  پشتیبانی و مدیریت منابع 23

 PSITE-1دوره  70برگزاری   علمی/ مشاوره آموزش، پژوهش و مشاوره  24

موزشی سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته به ای آبرگزاری دوره ه  علمی/ مشاوره آموزش، پژوهش و مشاوره  25

 صورت دوره های آموزش از راه دور

مولتی مدیای آموزشی برای استفاده در کالس های   20تعداد   علمی آموزش، پژوهش و مشاوره  26

 آموزشی با کمک امیر حسین قیاسی 

ماتی، متوسطه و  مقد یری از دوره هایدوره فیدبک گ 6انجام   علمی آموزش، پژوهش و مشاوره  27

 پیشرفته با حداقل دو نفر در هر دوره و ارائه گزارش  

بازنگری دوره آموزش مقدماتی به صورت پایلوت با ترکیب مفاهیم    علمی آموزش، پژوهش و مشاوره  28

 انگیزشی و علمی در زمستان 

مشاوره، پشتیبانی   آموزش، پژوهش و مشاوره  29

 آموزش دیابت 

ره دیابت در جهت ادغام محتوای دیجیتال مشاوبازنگری فرِآیند  

 برای بهینه کردن مشاوره ها 

مشاوره، پشتیبانی   آموزش، پژوهش و مشاوره  30

 آموزش دیابت 

بازنگری فرآیند مشاوره دیابت در گروه های تلگرام کالس های 

 آنالین 

مشاوره، پشتیبانی   آموزش، پژوهش و مشاوره  31

 آموزش دیابت 

مشاوره دیابت گروهی برای تماس های احوال  ائه ررسی امکان ارب

 پرسی 

پشتیبانی  مشاوره،  آموزش، پژوهش و مشاوره  32

 آموزش دیابت 

بررسی امکان به کار گیری افراد مستعد در شهرستان ها برای ارائه  

 مشاوره دیابت در شهرستان ها 

ت کننده ها در مورد شرک  ارائه سخنرانی و نظر سنجی همزمان از علمی آموزش، پژوهش و مشاوره  33

آنالین  اهمیت و نقش آموزش دیابت استاندارد و معرفی آموزش 

گابریک به عنوان راهی برای در دسترس قراردادن آموزش دیابت در  

 کشور در کنگره اصفهان با کمک هیئت مدیره 
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ص  خصو  ارائه سخنرانی در سازمان ها یا همایش های مرتبط در  علمی آموزش، پژوهش و مشاوره  34

 اهمیت آموزش دیابت

 (Post EASD)برنامه مرکز پژوهش های سازمان بیمه سالمت و  علمی آموزش، پژوهش و مشاوره  35

تبدیل ساختمان سعدآباد به مدرسه آموزش دیابت پزشکان گابریک   علمی آموزش، پژوهش و مشاوره  36

 طریق: از 

 شت * برگزاری آموزش مراقبین سالمت با همکاری وزارت بهدا

برگزاری برنامه آموزش پزشکان عمومی با همکاری عبیدی و   *

 دیگر اسپانسرها

* تصمیم گیری در مورد برگزاری دوره انسولین درمانی برای  

پزشکان عمومی و ارائه گواهی جهت تایید بیمه برای نوشتن قلم 

 انسولین

 WHOو  IDFللی با الم پیگیری امکان برگزاری همایش های بین علمی آموزش، پژوهش و مشاوره  37

برگزاری یک برنامه بزرگ دیابت رویکرد کاربردی و تقویت برند این   علمی آموزش، پژوهش و مشاوره  38

 برنامه به عنوان بهترین کارگاه آموزش دیابت پزشکان 

برگزاری دروه های آموزشی فلوها در تهران یک دوره و شهرستان   علمی آموزش، پژوهش و مشاوره  39

 با همکاری اسپانسر دورهها سه 

و ارائه   PSITE-1تهیه پروپوزال بررسی اثر بخشی دوره آموزش  علمی آموزش، پژوهش و مشاوره  40

 IDF 2021نتایج در کنگره 

های پژوهشی از سازمان های بین المللی مثل   Grantشناسایی  علمی آموزش، پژوهش و مشاوره  41

IDF, WHO   

 Posterو یا ارائه  Oral Presentationارائه سخنرانی در قالب  لمیع آموزش، پژوهش و مشاوره  42

Display  باهدف معرفی طرحPSITE-1   در کنگرهIDF 2019 

انتشار نتایج نظرسنجی از پزشکان در کنگره اصفهان با عنوان علت   علمی آموزش، پژوهش و مشاوره  43

 DSMEهای ارجاع و عدم ارجاع به برنامه های 

 شماره نیوزلتر برای کانتکت های بین المللی 4ارسال  روابط عمومی  ارکتو مشارتباط  44

 نیوزلترها در پست های متوالی( افزایش فعالیت لینکدین )ارسال  روابط عمومی  ارتباط و مشارکت 45

تالش برای گرفتن سخنرانی در تدکس و رویدادهای مرتبط   روابط عمومی  ارتباط و مشارکت 46

 مدیریت یا دیابت در ایران یا جهان ایز کارآفرینی و جو

برقراری ارتباط با کانتکت های بین المللی در کنگره کره جنوبی و   علمی آموزش، پژوهش و مشاوره 47

 برگزاری جلسات 

 IDFگرفتن پوستر و ارائه شفاهی در کنگره  علمی آموزش، پژوهش و مشاوره  48

)مذاکره  IDFدر ارائه سخنرانی برای کنگره  بریکگسترش نقش گا علمی آموزش، پژوهش و مشاوره  49

 ( 2021با تیم کنگره سال 

منظور آموزش دیتابیس بیماران  گسترش همکاری با شرکت ها به  روابط عمومی  ارتباط و مشارکت 50

 و عبیدی(  1آنها در قالب پروژه های مشترک )مانند پروژه سایت 
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م عضویت بصورت آنالین و دیجیتال از طریق  سیستراه اندازی  روابط عمومی  ارتباط و مشارکت 51

( با هدف حداقل کردن زمان گفتگو تلفنی sms - ussdتکنولوژی )

عضویت با  --ب ها ، مراکز و ... و دسترسی آسان تر از طریق مط

 misورژن دیجیتال کنترل آسان دیابت، عضویت آنالین از طریق 

روابط عمومی / توسعه   ارتباط و مشارکت 52

ها و   کاریهم

 مشارکت 

همکاری با شرکت های تبلیغاتی ، تجاری و غیره جهت انجام  

کانتر و  -پوستر -فعالیت های اطالع رسانی عمومی ) بیلبورد

 غربالگری و ...( 

توسعه همکاری ها و  ارتباط و مشارکت 53

 مشارکت 

برگزاری دوره های زندگی سالم و پیشگیری از دیابت برای شرکت  

 کسب درآمد یا خدمات متقابل لویتهای مختلف با ا

دیابت در  همکاری با عبیدی جهت کمپین آنالین پیشگیری از  روابط عمومی  ارتباط و مشارکت 54

 فضای مجازی

خبرسازی از فعالیت های داخلی گابریک  و برندینگ سازمانی و   روابط عمومی  ارتباط و مشارکت 55

 مدیریتی  

ش همکاری با خبرگزاری ها و نشریات آنالین با هدف گستر روابط عمومی  ارتباط و مشارکت 56

 برندینگ  

 -اسالید -سنجش و اندازه گیری میزان اثربخشی چهار پیام )پوستر روابط عمومی   ارتباط و مشارکت 57

عکس و ....( با تمرکز بر فالور اینستا گرام و بازدید سایت با هدف  

 هزار فالور )با فرض جذب بودجه از عبیدی(  50

تعریف مزایا و تسهیالت برای کارت عضویت گابریک )تخفیفات  امور اعضا ارتباط و مشارکت 58

 بیمه ها، فعالیت های فرهنگی  -فروشگاه های زنجیره ای 

 کاهش تیراژ فصلنامه چاپی و جانشین کردن نسخه های دیجیتال امور اعضا ارتباط و مشارکت 59

همایش های ویژه اعضا همچون بادکنک قندی، پیاده روی  اری برگز امور اعضا ارتباط و مشارکت 60

 روز جهانی و کاخ سعدآباد 

مشاوره، پشتیبانی   آموزش، پژوهش و مشاوره  61

 آموزش دیابت 

 احوالپرسی با اعضای دیابتی 

 تولید دستبند و پیکسل دیابتی    امور اعضا ارتباط و مشارکت 62

مشارکت مردمی، خدمات  63

 یه گرحمایتی و مدافع

 طرح موضوع در جلسات سازمان تامین اجتماعی و بیمه سالمت  کمک های مردمی 

برگزاری جلسه جهت استفاده از تجربیات شرکت های دارویی   دکتر چراغچی  قائم مقام مدیریت 64

 بخش مارکت اکسس دررابطه  با بیمه ها

مشارکت مردمی، خدمات  65

 حمایتی و مدافعه گری

در راستای رفع   1لم با موضوع زندگی با دیابت نوع ک فیتولید ی مدافعه گری 

 باورهای غلط نسبت به این بیماری 

مشارکت مردمی، خدمات  66

 حمایتی و مدافعه گری

مددکاری و خدمات 

 حمایتی 

 تقویت تیم مددکاری کمی و ارتقای دانش 

مشارکت مردمی، خدمات  67

 حمایتی و مدافعه گری

مددکاری و خدمات 

 حمایتی 

یته بالیای طبیعی با حضور نماینده نیروهای داوطلب و  ل کمتشکی

 نوشتن آیین نامه آن 
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مشارکت مردمی، خدمات  68

 حمایتی و مدافعه گری

مددکاری و خدمات 

 حمایتی 

 درصدی صندوق حمایتی مددجویان  50رشد 

مشارکت مردمی، خدمات  69

 حمایتی و مدافعه گری

مددکاری و خدمات 

 حمایتی 

ارجاع به   -دجویان و پیگیری وضعیت قندهای مدتداوم احوالپرس

 مشاوره 

بار در سال(و حساس کردن   6ادامه جلسات باشگاه سفیران )حداقل  منابع انسانی  پشتیبانی و مدیریت منابع 70

معاونین به کارگروه های مرتبط با آنها و ارتباط سازنده با آنها  

ن در تقویم  فیراتقویم باشگاه س -شناسی، انگیزه دادن و ...()آسیب  

 ماهه نیز در تقویم دیده شود. 6سالیانه بیاید و جلسات 

 UNICEFبرقراری ارتباط و معرفی انجمن به  دکتر چراغچی  قائم مقام مدیریت 71

 UNHCRبرقراری ارتباط و معرفی انجمن به   دکتر چراغچی  قائم مقام مدیریت 72

 ای برگزاری برنامه مشترک آموزش پزشکان بر WHOمذاکره با  دکتر چراغچی  قائم مقام مدیریت 73

به خصوص برای  پروژه های مرکز آموزش   IDFتداوم ارتباط با  دکتر چراغچی  قائم مقام مدیریت 74

دیابت، پروژه غربالگری چشم، تالش برای جلب کمک های مالی در  

 قالب پروژه های موجود 

ن سالمت با همکاری وزارت  اقبیبرگزاری آموزش مر دکتر چراغچی  قائم مقام مدیریت 75

 ( 2بهداشت)مشترک با هدف راهبردی 

ایجاد و تداوم ارتباط با سازمان تامین اجتماعی و بیمه سالمت   چراغچی دکتر  قائم مقام مدیریت 76

 ایرانیان 

توسعه همکاری ها و  ارتباط و مشارکت 77

 مشارکت 

گسترش همکاری با اسپانسرها و سایر شرکت های دارویی به  

ه اینکه گابریک مرکز آموزش دیابت فدراسیون بین المللی واسط

 دیابت هست.

توسعه همکاری ها و  مشارکتارتباط و  78

 مشارکت 

افزایش همکاری به واسطه تامین نیاز مکان و کیترینگ برای ایونت  

 های مربوطه با استفاده از ساختمان سعدآباد 

توسعه همکاری ها و  ارتباط و مشارکت 79

 ت مشارک

سال نامه تشکر و مالقات حضوری و تشکر از مشارکت اسپانسرها ار

 اوردهای گابریک و ارائه گزارش از دست

توسعه همکاری ها و  ارتباط و مشارکت 80

 مشارکت 

اختصاص و نام گذاری روزهای خاص در تقویم گابریک به نام  

اسپانسرها و با هماهنگی خودشان جهت قدردانی و انجام فعالیت 

 ذینفعانریم های تک 

توسعه همکاری ها و  ارتباط و مشارکت 81

 مشارکت 

اسپانسرهای غیرفعال و برقراری همکاری اسپانسری با طرف  ترغیب 

های جدید و برقراری همکاری های علمی مانند سیناژن، تهران  

 شیمی، مرک، سبحان،... 

توسعه همکاری ها و  ارتباط و مشارکت 82

 مشارکت 

خدمات و ارائه گزارش فعالیت ها به  عرفیتداوم تالش ها برای م

 جذب کمک مالی و غیرمالی از ایشان شرکت ها و تالش برای 
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توسعه همکاری ها و  ارتباط و مشارکت 83

 مشارکت 

ارتباط مجدد با بیمه صداوسیما و تالش برای راه اندازی مجدد  

 کالس های آموزشی و ارتباط با شرکت نفت

مشارکت مردمی، خدمات  84

 و مدافعه گرییتی حما

مددکاری و خدمات 

 حمایتی 

ظرفیت خیریه ها مانند مفید و مشیز و ... انعقاد تفاهم استفاده از 

 نامه همکاری در راستای جلب مشارکت برای مددجویان 

همکاری با حامیان فردا با هدف مشارکت بیشتر گابریک در توانمند  برنامه ریزی پشتیبانی و مدیریت منابع 85

ا از طریق استفاده از ساختمان سعدآباد، شرکت  ه NGOسازی 

پرسنل در دوره ها و تدریس مهارت های مدیریتی توسط مدیریت 

 ارشد و معاونین گابریک در دوره های حامیان فردا 

مشارکت مردمی، خدمات  86

 مدافعه گریحمایتی و 

وزیع و ت رشد درآمد قلک از طریق   راه اندازی قلک سایز  متوسط کمک های مردمی 

 نقطه و قلک شهرستان و خارج از کشور 500در 

مشارکت مردمی، خدمات  87

 حمایتی و مدافعه گری

تعریف پروژه های درآمدزا در سایت گابریک و سایت های   کمک های مردمی 

 مرتبط)مهربانه، دونیت، بانک( 

مشارکت مردمی، خدمات  88

 حمایتی و مدافعه گری

ی درآمدزا )روزی شیرین برای تلخی قند، چوگان  ت هابرگزاری ایون کمک های مردمی 

 2یا گالری یا بازارچه، گلریزان 

مشارکت مردمی، خدمات  89

 حمایتی و مدافعه گری

رویدادهای مذهبی )فطریه و عید قربان( از  رشد درآمد حاصل از  کمک های مردمی 

طریق تماس با اعضای وفادار و پخش تراکت و پوستر و به اشتراک  

 م فطریه توسط سفرا پیا گزاری

مشارکت مردمی، خدمات  90

 حمایتی و مدافعه گری

-رشد درآمد حاصل از محصوالت خیریه)کادوی تولد و مناسبتی  کمک های مردمی 

معلم و... با استقاده از مذاکره با برندها، استند، تقویم  روز پدر، مادر، 

 و ....( 

مشارکت مردمی، خدمات  91

 حمایتی و مدافعه گری

رشد درآمد حاصل از حضور تاثیرگزارتر در برنامه های گابریک به  های مردمی کمک 

 ویژه پزشکان 

مشارکت مردمی، خدمات  92

 حمایتی و مدافعه گری

 درآمد حاصل از کلیه واریزی ها رشد  کمک های مردمی 

مشارکت مردمی، خدمات  93

 حمایتی و مدافعه گری

خارج از کشور جهت جلب حمایت  در  اعالم فراخوان جذب سفیر کمک های مردمی 

 های مردمی ایرانیان مقیم خارج کشور

ثبت کلیه اطالعات و گزارشات پروژه ها و ثبت کلیه تخفیفات و     مدیر پروژه 94

رایگان در پروژه ها داده می شود و ارائه موارد فوق به واحد  آنچه 

 اداری بطوری که در گزارشات مالی  وپروژه ها مشخص گردد.

ارکت مردمی، خدمات مش 95

 حمایتی و مدافعه گری

تور یکروزه با حضور کارکنان کلیدی، خیرین و اعضای هیات مدیره  کمک های مردمی 

 با هدف وفاداری خیرین

مشارکت مردمی، خدمات  96

 حمایتی و مدافعه گری

برای   VIPو ارائه خدمات  A,B,Cگروه بندی خیرین به سه گروه  کمک های مردمی 

)پیگیری درمان، تشکر ویژه از سمت هیات مدیره و   Aن همیارا

مدیرعامل، مالقات حضوری، تبریک تولد خاص، برگزاری دوره 

 هیات مدیره آموزشی در محل کار و...( دریافت کمک از 



       
 

104 
  

مشارکت مردمی، خدمات  97

 حمایتی و مدافعه گری

ی  آقا  نهایی شدن گرفتن زمین و ساخت مجتمع گابریک با کمک کمک های مردمی 

 مهندس خلیل زاده و دکتر شفیعی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


