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 سخن مدیریت

 هیلع یقتصادا یمهایتحر شتریب یفشارها گریکرونا و از طرف د یطرف همراه بود با بروز پاندم کیاز  1399 بیسال عج

 گریدو از طرف  ن بودنداز عموم مردم نگران موضوع کرونا و سالمتشا شتریطرف ب کیاز  کیگابر یمعنا که اعضا نیبه ا ؛رانیا

  د.خو ازیمورد ن یپزشک زاتیبود دارو و تجه رسو در دست یزندگ یها نهینگران هز

م سازمان مرد کیوان ما به عن شتریتالش ب یبه معن ابت،یافراد مبتال به د یسال سخت تر برا کی ینیب شیپ ک،یگابر دید از

د دارو و ز کمبوا یریشگیو پ شتریب تیحما یبا دولت برا یچانه زن ها و مشکالت است که شامل ینگران نینهاد در کاهش ا

 وص کرونا ودر خص یارائه مشاوره و آموزش تخصص ،یاز جانب انجمن  اطالع رسان و یابتیمربوط به افراد د یپزشک زاتیتجه

 .باشد یاز آن م یریشگیپ یراه ها

 ؛است تیمن حائز اهم یبرا یدیدو موضوع کل ،کیساله گابر 15شده  یعمر سپر با

 یو رشد منابع مال یساز داریاپ .1

  یپرور نیجانش .2

لوغ؛ ب نیز اا منظور .است یبا هدف ماندگار یجیو به دست آوردن نتا یکردن مراحل یط ؛به بلوغ سازمان دنیالزمه رس

 یبنا ریه زک یلوغب. باشد یو بهبود مستمر آن م شتریتوامان با ارائه خدمت ب ندهیآ یسازمان در دهه ها یو بقا یداریپا

را در  یدتمبلند  یاهدغدغه ها برنامه  نیبرطرف شدن ا یبراز: دو موضوع عبارتند ا نی. اباشد یبه چشم اندازمان م دنیرس

 امنا و اتیه شتریبمشارکت  رساختها،یاستفاده از مشاوران کارآزموده جهت بهبود ز ،آن نیکه شاخص تر میشروع کرد کیگابر

  د.باش یسازمان م رانیاز مد یو آموزش نسل بعد یو توانمند ساز رهیمد

داد تع ریود. رشد چشمگب کیگابر تیفعال یسالها نیو پر افتخار تر نیاز درخشان تر یکی 99منظر عملکرد به باور من، سال  از

 یساز داریاپوردار، از مناطق کم برخ یاریما تا بس یتهایحما ییایگسترش جغراف ،یآموزش های ساعت نفر ،یفرد یمشاوره ها

  د.بو ابتیبه د انیاز حقوق مبتال یگر فعهمدا یبرا شتریو تالش ب یمردم یکمکها

  مان،یبایبه چشم انداز ز دنیشک، کماکان با رس یب

حرکت در  جهت یتنبوده، بلکه فرص یو نگران دیکس تهد چیه یبرا ابتیساخت که در آن د میرا خواه یا ندهیهمراه هم آ "

 ".سالمت و رشد انسان باشد ریمس

 کیراشق که گابعصص و متخ یانسان یروهایاز ن یمیعظ لیتفکر، صداقت و پتانس ت،یاست، اما به باور من با درا اریفاصله بس 

 .باشد یم سریبا آنها را دارد، م یافتخار همکار

 

 

 

 هرمز کیخان زاده

 عامل ریگذار و مد انیبن
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 قائم مقامسخن 

 سالی استثنایی بود.ساله گابریک از جهات مختلف،  15سالی که گذشت در فعالیت 

ود بین شروع شده یا به اصطالح رایج، کرونا که از اواسط سال قبل از ووهان چ COVID19پاندمی )جهانگیری ( بیماری 

، جهان با تمام 2020 بتدریج در سراسر جهان استقرار یافت و نظام سالمت جهان را شدیداً تحت تأثیر قرار داد. در سال

یت و ن سرات بهتر بیماری به پا خواست و شیوه نامه های بهداشتی، جهت محدود کردتوان علمی خود، برای شناخ

بدیل ی جهانی ته گیربیماریابی و درمان به کار گرفته شد و دنیای سالمت به آزمایشگاهی بزرگ برای مبارزه با این هم

رکت وثر حمابی به واکنش گردید و ابعاد مختلف همه گیری شناسی مطالعه شد و در نقاط مختلف جهان برای دستی

نی و انسانی اولین واکسن های تهیه شده، آزمون های حیوا 2021و اوایل  2020هایی صورت گرفت و در اواخر سال 

 ت.باال گرف یماریخود را به پایان رسانیدند و برای مصرف گواهینامه اضطراری گرفتند و رفته رفته امید به مهار ب

و  رایط کاریشگونی هان را با رکود اقتصادی، انسانی ها را با اختالفات روانی و دگرپیامدهای اقتصادی و اجتماعی ج

 کارکنان، وماند جمله انجمن اطالع رسانی دیابت گابریک از این مقوله کنار ن از زیستی مواجه کرد. مراکز آموزشی

الیت ود ولی فعبباز  ه اعضاء و مردممدرسین و مشاورین انجمن دورکار شدند و انجمن برای کارهای روزمره و جوابگوئی ب

سی جهت دستر یل دروزشی و مشاوره، به صورت آنالین ارائه می گردد. انجمن برای مقابله با این موقعیت و تسهمهای آ

ده بود روع ششبه اعضاء به آموزش و مشاوره به تقویت بیشتر زیر ساخت های فضای مجازی خود، از اواخر سال قبل 

مبتالیان و  شب در خدمت 10توانستند تا ساعت  VOIPاران مشاور انجمن با استفاده از سیستم اقدام نمود و همک

 خانواده های آنان باشند.   

ره و مشاو گزارش سالیانه انجمن که در خدمت عزیزان است بخوبی نشان می دهد که میزان فعالیت های آموزشی و

، 1399سال  ل از پیشرفت باالیی برخوردار است. انجمن درهمچنین آموزش های دیگر گابریک نسبت به سال های قب

ید ظیمی به دقت اجرا نمااستان کمتر برخوردار را برابر برنامه تن 10شهر منتخب از  10توانسته برنامه اجرائی تحقیقاتی 

 ادامه می یابد. 1400و ادامه برنامه تحقیقاتی طرح تا پایان سال 

شهر در  75رنامه هزار نفری ده استان محروم در قالب ب 50تا  10های با جمعیت الزم به یادآوری است که بقیه شهر 

 به اجرا در خواهد آمد. 1400سال 

یأت امنا و ه هیأت در خاتمه، یادآوری می نماید که اجرای این برنامه ها بدون حمایت فنی و مشورت های اعضاء محترم

ورین و ن، مشاران انجمن و همکاران محترم، کارکنان، مدرسیفیسمدیره انجمن، حامیان محترم، اسپانسرهای عزیز، 

 ن نبوده وی ممکساختار اجرائی بویژه همکاری های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشک

 بدینوسیله از تمام سروران عزیز سپاسگزاری می نماید.

 

 

 

 دکتر محمد تقی چراغچی باشی

 قائم مقام مدیر عامل
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  در یک نگاه 99ستاوردهای گابریک سال د

 274 ر در تهران وطرح نوآورانه آموزش از راه دو ارائه بادر زمان کرونا  ابتیخدمات آموزش ددرصدی  56 شیافزا 

 گریشهر د

  نکوکاراین تیبا حما ،کینوع  ابتیبه د انیمبتال یبرا یآموزش یهادوره هیکلبرگزاری رایگان  

 یرحضوریساعات مشاوره غدو برابری  شیافزا  

 شهرها یعلوم پزشک یهاو دانشگاه کوکارانین تیبا حما کم برخوردارشهر  10در  کیگابر یپروژه آموزش شروع، 

مزگان هر ،)قائن(ی جنوب خراسان ،(واندرهیکردستان )د ،بوشهر )خورموج( ،)دهلران( المیا ،)کنارک( رانشهریا شامل

 (ککی)ل راحمدیو بو هیلویهکک ،)الشتر( لرستان ،(داری)ق زنجان ،)تکاب(ی غرب جانیآذربا ،)دهبارز(

 قند خون یشیخود پا ینیبال یراهنما نیاز اول ییو رونما نیتدو 

 ابتید یدر روز جهان یالمللنیب یدو سخنران ارائه 

 ت درمان ومعاون یهمکار بادر استان اصفهان  کینوع دیابت  یستریطرح رج یپزشکان منتخب برا یتوانمندساز 

 اصفهان یگروه غدد اطفال دانشگاه علوم پزشک

 به  یتخصص یهاشگاهیو نما شیهما یبا برگزار یراپزشکیو پ یبه گروه پزشک ابتیکنترل د یدانش تخصص ارتقاء

 آموزش نفر ساعت 19326 زانیم

 از سه  ابتیدر حوزه د شدهشناختهسخنران برجسته و  21با حضور  یکاربرد کردیرو یعلم شیهما نیدهم یبرگزار

 زانیند و به مشرکت داشت راپزشکیپزشک و پ، نفر متخصص 1803 دادیرو نیدر ا) کایانگلستان و آمر، رانیکشور ا

 (.شد ادهد آموزش نفر ساعت 12000

 افراد  یهایرانو رفع نگ نیباهدف پاسخ به سؤاالت مخاطب ،نیزنده با متخصص یو گفتگو یآموزش یوهایال یبرگزار

 آموزش( ساعت فرن 2001 ،دکنندهیبازد 2493،ویال 19) ابتید مبتالبه

 مطالبه یتار راسد جهیتا حصول نت یریگیو پ نیو نوار تست قند به مسئول نیانتقال مشکالت مربوط به کمبود انسول 

 افراد مبتال به دیابتحقوق  یگر

 خانواده 387 تعدادبه  یو مددکار یتیرشد خدمات حما 

  یهارتوسعه مهاترشد و  با تمرکز بر ،نیریتولد کودکان شآنالین  دو برابری کودکان آموزش دیده در برنامهرشد 

  ابتید یتیریخودمد در کنار آموزش یزندگ

 در  یاجتماع تیمسئول شرکت در حوزه 49به تعداد  یاقتصاد یهاو بنگاهحقوقی های  تیاز حما یمندبهره شیافزا

  .یابتیاز جامعه د تیبشردوستانه و حما تیفعال یراستا

  ست.(اسال به صورت دورکاری بوده  طول از فعالیت کارکنان در %50 تقریبا )دورکاری زیرساخت تقویت 

 2.5 رشد عالیت وف نفر ساعت 8732 میزان به گروه این مشارکت از مندیبهره و داوطلب نیروهای توانمندسازی  

 داوطلبین  آموزشنفر ساعت  برابری
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 گابریکی یهاارزشسازمانی و نهادینه کردن  یهارساختیزپیشرفت فصل اول: 

 (1-1کشور )در سراسر  ابتیآموزش د به یو دسترس هارساختیزتوسعه 

 اطالعاتی انجمن یهاستمیس

مایکروسافت یعنی  ایشبکه هایمدلانجمن وجود دارند که تحت یکی از  واحدهایاطالعاتی مختلفی در  هایسیستم

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

Server 2012  نقش  تنهاییبهوجود دارد که این سرورFile Server  و همچنین با  کندمیرا در مجموعه گابریک ایفا

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

 بررا در مجموعه  ویروسآنتیو سرور مرکزی  Domain Controllerمجزا نقش  کامالً  صورتبه هرکدامکه  سرور نصب شد

 دارند. عهده

اند در کالس شرکت نقطه بتو که هر فرد از هر میکنیماستفاده  skyroomاز راه دور از پلتفرم  هایکالسجهت برگزاری 

تصاصی برای اخ vpn نماید و برای باال بودن سرعت اینترنت از دکل مخابراتی با پشتیبانی شرکت سپنتا که این مورد شامل

 .نماییممی استفاده ،گابریک است

 .است پذیرامکان تماس از منزل با خطوط انجمنامکان  voipطریق  از ،قوی اینترنت در انجمن زیرساختبا توجه به  ضمناً

 عالوه بر موارد فوق در این سال موارد ذیل نیز انجام شد

ر و استفاده از ابزا یکشکابلشبکه برای ارتقا سرعت و کیفیت ارتباطات شامل  رساختیز 100صفر تا  طراحی کامل -1

 استاندارد شبکه

 اط بهتر در زمان دورکاریبرای ارتب آنالوگ یهاتلفن یجابه voipتحت شبکه و دیجیتال  یهاتلفناستفاده کامل از  -2

 با بیشترین سرعت هاسیستمبرای ارتقا کیفیت ارتباط  سیسکو یهاچیسوئاستفاده از  -3

 2016ویندوز سرور  یافزارهانرمارتقا  -4

 هابانکاز طریق  هاستمیسبا کمک خیرین و اهدا  کارکنان یهاستمیسارتقا  -5

 کلنترنت دگابریک در زمان قطع شدن ای ینترنتیاخرید اینترنت پشتیبانی از شرکت زیتل برای حفظ ارتباط  -6

 بانک اطالعاتی اعضا و ذینفعان

پزشکان و خیرین اطالعات خود را بروز ، های اعضای دیابتیدر حیطه سیستم یکپارچه و مکانیزه اعضا و ذینفعان در این سال

خیرین  یبندطبقهیعنی  RFMو عالوه بر آن سیستم  قرارداددر اختیار کلیه ذینفعان  هاطهیحرا در این  هاگزارشنمود و کلیه 

 د.یگرد یسازادهیپگردید تا در سیستم مکانیزه  انجام تعامالت مختلف برای هر گروه طراحی منظوربه
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 (1-2) انجمن ییتوان اجرا یجهت ارتقا یینظام اجرا تیتقو

 گابریک دوم سالهپنج راهبردی یزیربرنامه

 و معاونین از مرکب یزیربرنامه کمیته اعضاء حضور با( 1402تا  1398) گابریکساله پنج راهبردی برنامه دومین تدوین

 آن در که ساخت خواهیم را ایآینده هم به همراه"انداز انجمن را چشم یزیربرنامه کمیته. شروع گردید ارشد مدیریت

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

 نیز مدنظر قرار گیرد.، ها استکه رشد و سالمتی انسان تری از رسالت گابریکداد که ابعاد وسیع

است که گسترش مشارکت  ذکرقابل شده است.حوزه به شرح ذیل تعریف 7اهداف عمده راهبردی نیز تغییر پیدا کرد و در 

هبردی قرار یکی از اهداف را عنوانبه، اهمیت برای گابریک است که بسیار حائزنیروهای داوطلب  توانمندسازیفعال مردمی و 

 گرفت

 گابریکی یهاارزش کردن نهادینه و سازمانی هاییرساختز پیشرفت .1

 کاربردی یهاپژوهش و مشاوره، آموزش در پیشرفت .2

 ارتباطات گسترش و همگانی آموزش .3

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

 حقوقی ذینفعان، هاسازمان با همکاری گسترش .5

 هاآن یدارسازیپا و مالی منابع رشد .6

 داوطلب نیروهای توانمندسازی و مردمی فعال مشارکت گسترش .7

برنامه  له، هرساده راهبردیو اهداف عم اندازچشم بر اساستغییرات جامعه در کلیه جوانب؛ تصمیم گرفته شد که  بهباتوجه

 ( و بودجه دریافتی تنظیم گردد.BSCعملیاتی آن سال به همراه سنجه و کارت امتیازی متوازن )
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 .استدوم  سالهپنج برنامه یراهبرد هایاولویت( Goalsعمده ) هایهدفجدول زیر شامل 

 گابریکی یهاارزشسازمانی و نهادینه کردن  هاییرساختز پیشرفت 1

 و دسترسی به آموزش دیابت در سراسر کشور هایرساختزتوسعه  1.1

 انجمن ییتوان اجرا یجهت ارتقا یینظام اجرا تیتقو 1.2

 و کارکنان رانیمد یتوانمندساز 1.3

 یکیکردن فرهنگ گابر نهیو نهاد سازییجار 1.4

 ارتقا اشتیاق شغلی 1.5

 کاربردی یهاپژوهشو  مشاوره ،پیشرفت در آموزش 2

 ارتقای کمی و کیفی آموزش خودمدیریتی دیابت گابریک 2.1

 (Peer Support) ارتقای کمی و کیفی مشاوره همتا 2.2

 تفهیم آموزش خودمدیریتی استاندارد و اهمیت آن در کشور 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  المللیینببرندینگ  3.1

 اعضا افزایش تعداد 3.2

 پیشگیری و خودمراقبتی دیابت ی ینهدرزمافزایش آگاهی عمومی  3.3

 گابریک هاییتفعالافزایش آگاهی عموم جامعه از برند و  3.4

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

 و دفاع از حقوق مبتالیان به دیابت انسان دوستانه یتحما ،تکریم اعضا 4

 افزایش میزان رضایت و ماندگاری اعضا 4.1

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

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

 نمددجویا یوانمندسازتعوارض دیابت و  مبتالبهو  بضاعتیباعضای ، بالیا دگانیدبی، آسافزایش خدمات حمایتی از پناهندگان 4.4

 حمایت از حقوق مبتالیان به دیابت 

 حقوقی ینفعانو ذ هاسازمانگسترش همکاری با   5

 فنی و مالی هاییتحماانی و جلب شناساندن بیشتر انجمن در مجامع جه منظوربهمرتبط  المللیینب یهاسازمانگسترش همکاری با  5.1

 دولتی مرتبط یهاسازمانتوسعه و تحکیم همکاری با ، برقراری 5.2

 گسترش و تحکیم همکاری با اسپانسرها  5.3

 (CSR) یاجتماعجهت دریافت مسئولیت  هاشرکتبرقراری و گسترش همکاری با   5.4

 اییمهب هاییتحماسالمت جهت  یهاارگانبرقراری همکاری با  5.5

 نهادمردم یهاسازمانبرقراری مشارکت و همکاری با   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

 افزایش منابع درآمدزایی موردی 6.5

 داوطلبگسترش مشارکت فعال مردمی و توانمندسازی نیروهای  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 همیارانقویت 7.3

 

که  نمود میس هر معاونت و واحد تنظبر اسا 99سال  یابتدا انجمن اهداف را یزیربرنامه تهیکم، ساله دوماهداف پنج یبر مبنا

آن به  درصد تحقق انهیصورت ماهانجمن در نظر گرفته شد که به یبرا ییهاارائه گشت. بر اساس اهداف سنجه وستیدر پ

شده ارش گز لیذ جدول در زیسال ن نایشد و درصد تحقق آن در پا فیها در اول سال تعرسنجه نی. اشدیگزارش م کارکنان

 است.
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 99سال  یهاسنجه

 درصد تحقق 99سال تحقق  رشد 99سال  ینیبشیپ 98تحقق سال  عنوان سنجه

 %45 1.587 %43 3.500 2.450 مزایای کارت باال بردنتعداد کارت دیابتی فعال 

 %40 322 %304 800 198 در تولد شیرین کنندهشرکتتعداد افراد 

 %176 19.326 %9 11.000 10.136 نفر ساعت آموزش پزشکان و پیراپزشکان

 %131 45.767 %107 35.000 16.881 (یرحضوریغ)1نفر ساعت آموزش از طریق اسکای روم و سایت 

 %87 3.481 %85 4.000 2.161 اندکردهآموزش متوسطه و سایت وان شرکت  یهادورهافراد دیابتی نوع یک که در 

 %548 274 * 50 * 1نوع  یهایابتیدتعداد شهرهای تحت پوشش آموزش آنالین برای 

 %67 2.001 * 3.000 * الیو آموزشی در اینستاگرام در لحظه پخش الیو نفر ساعت

 %43 3.434 * 8.000 * دیده شده )استفاده از داشبورد آپارات( یهالمیف نفر ساعت

 %39 30.284 %114 45.000 21.000 تعداد عضو در اینستا گرام

 %70 1.055 %216 1.500 474 برندینگ بیشتر انجمن در فضای شهری )بیلبورد روز(

 %58 5.202 %26 9.000 7.129 عضو جدید

 %135 4.061 %38 3.000 2.179 نفر ساعت مشاوره

 %87 8.732.0 %35 10.000 7.400 (نفر ساعتاهداف گابریک ) مشارکت بیشتر نیروهای داوطلب در راستای تحقق

 %73 1.462.0 %471 2.000 350 نفر ساعت آموزش سفرا

 %85 34 * 40   تعداد سفیران فعال

 %114 53.031.237.586 %52 46.348.327.000 30.562.222.539 درآمد کلی سال

 %84 1.515.5 %50 1.800 1.200 کارکناننفر ساعت آموزش 

 %182 1.820 * 1.000 * تعداد همیار ماهیانه جدید

 %216 9.809.331.893 %26 4.545.000.000 3.597.323.187 دریافتی صندوق حمایت از مددجویان

 %174 387 %17 350 300 تعداد کودکان تحت حمایت مددکاری

     * مواردی که بررسی آن در این سال شروع شده است
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  99 سال یهایافتیدربودجه 

درصد تحققتحقق سالیانهپیش بینی سال 99

6,000,000,0002,800,000,00047%

6,000,000,0002,800,000,00047%

740,000,000416,077,50056%

1,000,000,000636,135,00064%

1,208,000,0004,127,749,500342%

50,000,00000%

1,300,000,000687,000,00053%

2,500,000,00000%

2,650,000,0002,403,000,00091%

2,700,000,0002,600,000,00096%

03,000,000

12,148,000,00010,872,962,00090%

1,573,327,0002,655,005,000169%

4,000,000,0005,460,000,000137%

892,000,000150,000,00017%

2,340,000,00000%

03,647,700,000

8,805,327,00011,912,705,000135%

5,000,000,0008,346,357,056167%

2,450,000,0001,494,381,60061%

3,000,000,000956,870,71532%

150,000,000170,495,000114%

1,500,000,0002,373,450,000158%

280,000,0001,338,450,000478%

100,000,00000%

200,000,0000

300,000,000132,100,00044%

770,000,000105,870,00014%

1,100,000,0001,231,000,000112%

3,800,000,0006,185,012,593163%

745,000,0003,624,329,300486%

19,395,000,00025,958,316,264134%

01,813,027,207

46,348,327,00053,357,010,471115%

شرح

جمع

خیرین ویژه  با کمک هیئت مدیره   - مراقبین سالمت 300

قلک سامان - کفاره و ...

تخفیفات

جشن تولد کودکان دیابتی

استند تسلیت

محصوالت خیریه

روزی شیرین برای تلخی قند حقوقی 

حمایت از مددجویان

عید قربان

روزی شیرین برای تلخی

شور شرقی

گلریزان 2 و ...

فطریه

قائم مقام مدیریت 

برنامه آموزشی ویژه پزشکان

دوره های آموزشی

دیابت رویکرد کاربردی

دوره آموزشی آنالین 

دوره آموزشی فلوهای غدد

مالی

معاونت ارتباط و مشارکت  

معاونت آموزش، پژوهش و مشاوره 

بسته های آموزشی

حق عضویت

مسئولیت اجتماعی

مناسبت ها - جشن بادکنک قندی

هفته ملی و برنامه های جانبی

برگزاری برنامه یا گارگاه های مختلف در ساختمان سعدآباد

ارائه خدمات متقابل

برگزاری دوره های آموزشی

معاونت مشارکت های مردمی، خدمات حمایتی و مدافعه گری

حمایت های مردمی ماهیانه و موردی - روزی شیرین برای تلخی قند حقیقی

قلک
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 انسانی نیروی

 است. 99جدول زیر لیست کارکنان مشغول به فعالیت در سال 

استخدام  مدرک تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی ردیف

99سال   

نیروی 

 داوطلب

فرد 

 دیابتی

MBA   کارشناس ارشد مدیرعامل هرمز کیخان زاده 1

مشاورهکارشناس ارشد  روانشناس سازمانی شقایق بیکدلی 2  

سازمانی شناسروان محسن سودمند 3 یشناسرواندکترا    

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



 مشاور عالی فرحناز برخوردار 5

معاونت پشتیبانی و 

 مدیریت منابع

اجراییکارشناس ارشد مدیریت   

کارشناس   امیر گودرزی  6 IT  افزارنرمکارشناس    

(افزارنرم) کارشناس کارشناس آی تی   یمعدنفرشید  7     

انسانی منابع کارشناس مریم درخشان زاده 8    کارشناس برق الکترونیک 

کارشناس مسئول  اردشیر زندیان  9

 اداری

(کامپیوتر) کاردانی    

خادم حسینیحسین  10 (یانسانعلومدیپلم ) کارمند خدمات     

   پنجم ابتدایی کارمند خدمات علی علی نژاد 11

   کارشناس )حسابداری( مدیر مالی علیرضا نوری 12

31 یحسابدارکارشناس  راضیه براری  حسابداری کارشناس    
 

  

 یهامشارکت معاونت پریسا احمدزاده 14

 و حمایتی خدمات مردمی،

گری مدافعه  

(یشناسستیزکارشناس )     

 و مددکاریکارشناس  مهدیه تشیعی  15

حمایتی خدمات  

  کارشناسی )مدیریت بازرگانی(

61  و مددکاریکارشناس  المیرا عالی پناه  

حمایتی خدمات  

  کارشناس علوم اجتماعی

(ماهید)از  حکیمه امیر آزاد 17  یهاکمککارشناس  

 مردمی

  کارشناسی ریاضی کاربردی

 یهاکمککارشناس  الهام فکار 18

 مردمی

گرافیک() یکارشناس   

91  یهاکمککارشناس  فرشته ساداتی 

 مردمی

دانش( کار ودیپلم )  

یبهناز فروغ  20  یهاکارشناس کمک 

یمردم  

یشگاهیکارشناس علوم آزما  
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 آموزش، معاونت سارا صداقت 21

مشاوره و پژوهش  

زشک عمومیپ-دکترای پزشکی     

علمی و  ارشد کارشناس طیبه دهقانی  22

  آموزش دیابت

    کارشناس )تغذیه(

32 کارشناس علمی و    صداقت تارا 

 آموزش دیابت

یشناسروانکارشناسی ارشد     

42 علمی و  ارشد کارشناس سیما عباسی 

  آموزش دیابت

کارشناس  -کارشناس )تغذیه(

(یسنجروان) ارشد  

   

علمی و  ارشد کارشناس مریم عزیزیان 25

  آموزش دیابت

)تغذیه( کارشناس ارشد     

کارشناس علمی و  سمیه پورسینا 26

ت آموزش دیاب  

)تغذیه( کارشناس ارشد     

کارشناس علمی و  مینا زینلی 27

تآموزش دیاب  

    کارشناسی ارشد تغذیه

کارشناس علمی و  سارا عباسیان 28

مدرس دیابت -آموزش  

دانشجوی کارشناس ارشد 

 پرستاری

  

( 99)تا امرداد  کدخدازادهکتایون  29 کارشناس علمی و  

ش آموز  

    کارشناس ارشد تغذیه

کارشناسی  -کارشناس )تغذیه( مدرس مهمان سرمه رئیس زاده 30

بالینی( یشناسروانارشد )  

   

مهرآبادی مرضیه  31 کارشناس علمی و  

  آموزش دیابت

 بیولوژی) دانشجو دکتری

(مولکولی سلولی  

   

مدیر مشاوره و  اکرم میراحمدی 32

آموزش دیابت پشتیبانی  

    کارشناس )علوم سیاسی(

33  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاوره  ارشد کارشناس فریبا کرمی

آموزش دیابت پشتیبانیو   

    کارشناس )زبان انگلیسی(

الملوک رسولینزهت  34 کارشناس مشاوره و  

آموزش دیابت پشتیبانی  

(کامپیوترکاردانی )دانشجوی      

کارشناس مشاوره و  شبنم طیبی 35

آموزش دیابت پشتیبانی  

)گرافیک(کارشناس     

کارشناس مشاوره و  شیما شمیرانی 36

آموزش دیابت پشتیبانی  

   کارشناس )الهیات(

73  و مشاوره کارشناس شادی نوری آذر 

دیابت آموزش پشتیبانی  

  کارشناس )جغرافیا(

دمهری دالرام  38  و مشاوره کارشناس 

دیابت آموزش پشتیبانی  

بیو شیمیدانشجو    

و  روابط عمومیمدیر  علی بنکدار تهرانی 39

دیابت یرساناطالع  

   دکترای پزشکی

روابط  ارشد کارشناس مریم طباطبایی  40

 یرساناطالعو  عمومی

 دیابت

   کارشناس )کامپیوتر(
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روابط ارشد کارشناس  شراره صدقی 41

 یرساناطالعو  عمومی

 دیابت

یبازرگان تیریمد یکارشناس   

یروابط عموم یکارشناس  

  

زاده دولت سهیال 42 اعضا با ارتباط مدیر  (یتجربعلوم) دیپلم    

برزگپور هما  43 کارشناس ارتباط با  

 اعضا

)کامپیوتر( پلمیدفوق    

مدیر توسعه و  فیروزه مشایخ 44

هایهمکار  

   دیپلم )اداری و بازرگانی(

فرجودی مهوش 45  کارشناسی ویراستار 

 

 :است زیر شرح به گابریک آموزشی هایکالس برگزاری در مدرسین از یک هر مشارکت میزان
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 سازمان در زمان شیوع کرونا یهاتیفعال یبسترساز

ه به مخاطبان روبرو نمود. عمل ب رسانیخدمتو نحوه  تیریرا با چالش مد یادیز هایسازمان، 98اسفندماه  لیکرونا در اوا وعیش

مار بر کرونا بشپرخطر در برا هایگروهانجمن )که در زمره  یو محافظت از اعضا کسویاز  رانهیشگیو اقدامات پ یبهداشت هایتوصیه

به  رسانیخدمت و تیدامه فعالنوآورانه، امکان ا یراهکارها افتنیو  تیرا مصمم نمود تا با خالق کیگابر گر،ید ی( از سوآیندمی

ظت افمح یبرا یهداشتب داتیتمه یعالوه بر اجرا کیگابر میت ن،یراستا و پس از مشورت با متخصص نیهم در .دیاعضا را فراهم نما

 یروزها به اعضا در رسانیخدمتگسترش  زیو ن هافعالیترا در جهت ادامه  ماتیاز تصم ایمجموعهدر برابر کرونا،  کارکناناز 

 نمود. ییکرونا اجرا گیریهمه

 انجمن یعضاا زیجمن و نکاهش خطرات کرونا و محافظت از کارکنان ان ک،ینوع  ابتیانجمن به د کارکنانعمده  یابتال بهباتوجه

 شیافزا نب، اعم ازجوا هیکل تندرنظرگرفبا  کیگابر تیریمد میت ؛ لذابرخوردار است ییباال اریبس تیاز اولو یریگ همهایندر برابر 

 .داتخاذ نمو رکاریوتقویت د ادجیا باهدفرا  یماتیمجموعه تصم ابت،ید تیریمد یآموزش هایدورهو  یفرد هایمشاورهاعضا به  ازین

 یبتداااز  کیگابر میت ،رسانیخدمت یبرا نیآنال یاز راهکارها مندیبهره یایو مزا یفناور هایزیرساختبا توجه به گسترش 

ند بدون بتوان یکیگابر یود تا اعضاو از راه دور منتقل نم نیآنال هایدورهخود را به  یحضور هایکالس هیکل 99تا پایان اسفندماه 

 .ندینما افتیونا دراز کر مؤثر یریشگیپ نیو همچن خون قندبهتر  تیریمد یالزم را برا هایآموزش منزل،به خروج از  ازین

ال با انتق زین نیو مدرس نیاورمش ،یت یآ میاعم از ت نیآنال یآموزش هایدوره یدر برگزار ریدرگ هایگروه هیراستا، کل نیهم در

 یعضااداوم خدمات به تدر جهت  ،یبهداشت هایتوصیهاز راه دور، ضمن عمل به  یکار هایفعالیتبه منزل و انجام  زاتیتجه

 گام برداشتند. یکیگابر

 

 

 

 

 

 

 

هت جهمراه هم آینده ای را خواهیم ساخت که در آن دیابت برای هیچ کس تهدید و نگرانی نبوده، بلکه فرصتی "

 ".حرکت در مسیر سالمت و رشد انسان باشد
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 (1-3) و کارکنان مدیران یتوانمندساز

 و کارکنانتوانمندسازی تای راس در تخصصی هایفعالیتمربوطه شروع به  هایاستراتژیدر راستای  99واحد منابع انسانی در سال 

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

 و نیروهای داوطلب کارکنان آموزشیی هادورهبرگزاری 

  با حضور  ل، در این سااستی و موفقیت انجمن یکی از اهداف انجمن وربهرهجهت باال بردن  کارکنانبا توجه به اینکه آموزش

در  کارکنانراه های داوطلب نیز به همیرویناست تعدادی از  ذکرقابلی مختلف، توان علمی کارکنان ارتقا یافت. همچنین هاکارگاهدر 

برای  99ی در سال سازمانبرونی و سازماندرونی آموزشی هادورهکل نفر ساعت الزم به ذکر است  ی مختلف شرکت کردند.هادوره

ی و سازماندرون هاکالس گزارشیل تفصبه. در جداول زیر است نفر ساعت 1432 داوطلبنیروهای و برای  51477. کارکنان

 است. شدهگزارشی سازمانبرون

 خارج از انجمن: یهادوره

 یدهدآموزشافراد  تعداد نام دوره

 نکدارب علی -زاده کیخان هرمز -طباطبایی مریم -صدقی شراره 4 ایوند مارکتینگ دیجیتال کارگاه

 -صدقی رهشرا -صداقت سارا -برخوردار فرحناز -زاده کیخان هرمز 13 و نیرو داوطلب در پساکرونا کارکنانانطباق پذیری 

 مینا -فرجودی مهوش -کرمی فریبا -عباسی سیما -گودرزی امیر

 -زیزیانع مریم -زاده درخشان مریم -ارلود خزانه نرگس -زینلی

 میراحمدی اکرم

 -فروغی نازبه -ساداتی فرشته -احمدزاده پریسا -زاده کیخان هرمز 6 در پساکرونا هاسمنمالی  نیتأمالزامات 

 -نوروزیان جواد -فکار الهام

 برخوردارخانم  1 نیرو داوطلب مدیریت

 خانم مشایخ 1 مالی نیتأم

 میراحمدی، اکرم زاده، دولت تشیعی، صداقت، تارا برخوردار، 13 بازخورد ارائه

 یی،طباطبا معدنی، فرشید کرمی، فریبا صداقت، سارا صدقی، شراره

 عزیزیان، زینلی، مشایخ،

 زاده درخشان مریم صداقت، تارا صدقی، شراره برخوردار، 4 مدیریت استراتژیک

 ارات زاده، احمد پریسا نوروزیان، جواد درخشان، مریم برخوردار، 8 روش ارزیابی متوازن

 دارلو خزانه نرگس ،صدقی شراره جعفری، فائقه صداقت،
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نداخل انجم یهادورهبرگزاری   

باهدف افزایش دانش دیابت در  کارکنان، جلسات بازآموزی توسط واحد علمی و آموزش و منابع انسانی برای کلیه 1399در سال 

 هادوره، سازمانی یشناسبیآسکمیته فرهنگی گابریک با بررسی و شد. همچنین  و کمک به بهبود موارد مشاوره برگزار کارکنان

. مجموع نفر ساعات توسعه و بهبود تعادل زندگی مدیران و کارکنان برگزار کرده است منظوربهآموزشی در سطوح مختلف سازمانی 

 های بازآموزی به شرح زیر است:است. شرح دوره بوده 1079.5 سازمانیهای دروندوره آموزش

 

 (1-5) یکیکردن فرهنگ گابر نهینهادو  یسازیجار

 کمیته رفاهی کارکنان

کمیته رفاهی با حضور اعضا که شامل تعدادی از مدیران و کارشناسان است جلسات متعددی را برگزار کرده است و در راستای 

 های زیردست یابد:توانسته است به موفقیترفاه و آسایش جسمی و روحی های گابریکی، ارزش فزایشا

 کارکنانتهیه لباس فرم  -1

 یادورهمنظم و مسابقات ورزشی  صورتبه 99ورزشی در سال  برگزاری برنامه منظم -2

 مدرس یدهدآموزشافراد  جلسه نام دوره

 مهندس کیخان زاده پروژه مدیر افراد 2 پروژه مدیریت

 دکتر سودمند کارکنانکل  1 هیجانمدیریت 

 دکتر سودمند کارکنانکل  2 مدیریت خشم

 دکتر سودمند کارکنانکل  1 مالل ناشی از همدلی

 دکتر سودمند کارکنانکل  2 پرسش و پاسخ آزاد

 دکتر سودمند کارکنانکل  3 تحریف شناختی

 دکتر سودمند تیم آموزش 9 کالس پیرساپورت

 دکتر سودمند کارکنانکل  2 گوش دادن فعال

 دکتر سودمند کارکنانکل  4 هوش هیجانی

 دکتر سودمند کارکنانکل  2 یکاراهمال

 دکتر سودمند کارکنانکل  1 تأییدیسوگیری 

 دکتر سودمند کارکنانکل  1 تفکر انتقادی

 دکتر سودمند ونینمعا 13 معاونین درمانیگروه

 outlookصول نگارش ایمیل و مهارت کاربردی ا

 

 علی بنکدار کارکنانکل  1
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 مناسبتی یهاامکیپارسال  -3

 یخوانکتاببرگزاری جلسات  -4

 یخوانکتابدر جلسات  هالمیفو نقد و بررسی  کارکنانسینمایی به  یهالمیف دادن قراردر اختیار  -5

 در شرایط کرونا( یضدعفونمواد ) کارکنان ازیموردنتهیه لوازم  -6

 شرایط مناسب دورکاری در موقعیت وجود کرونا آوردن فراهم -7

 کارکنانانرژی بخشی به  باهدففصلی  یهامناسبتو  هاجشنبرگزاری  -8

 کارکنانبهداشتی برای استفاده و سالمت  نامهوهیش هیته -9

 با حمایت جناب آقای دکتر چراغچی کارکنانسایل ورزشی جهت افزایش فعالیت بدنی تهیه و -10

 کارکنانتهیه هدیه تولد برای  -11

 کارکنانو مدیریت جای پارک ماشین برای  یزیربرنامه -12

 پنجشنبه گابریکی

 برگزار شد. آنالین صورتانجمن بهپیاپی با حضور کلیه کارکنان و نیروهای داوطلب  ن سالشنبه گابریکی برای هشتمیپنج

 هایارزش بهباتوجهدید برای سال ج گذاریهدفاین روز با مروری بر ارزیابی عملکرد سالیانه انجمن توسط مدیران و  هرساله

ضوری، تیم حکان برگزاری دورهمی شیوع کرونا و عدم ام بهباتوجه .گرددمیگابریکی در طی روزی شاد و مفرح سپری  شدهنهادینه

 صورت مجازی کرد.ریزی و برگزاری جشن بهمربوطه اقدام به برنامه

جموعه ی سال کلیه کارکنان مطگردید و در  گذاریپایهو وظایف سازمانی انجمن  هامأموریتاهدافی برای تحقق  99در شروع سال 

شروع این  .شد ربرگزاگابریکی  یشنبهپنج  1400/01/19تاریخ  ای رسیدن به اهداف تالش کرده و دربا اتحاد و یکپارچگی بر

 نفر در آن شرکت داشتند. 30ادامه داشت و حدود  18بود و تا  16برنامه از ساعت 

 در ابتدا ( شروع شد.شدهضبط یدئویو صورت)به گویی از المیرا عالی پناه آمدخوشفرشته ساداتی و متنی  یگریمجربرنامه با 

شد و  گابریکی برگزار یمسابقهپس از سخنرانی مهندس، پرداختند. م مهی دادهایروخالصه به  صورتبهمهندس هرمز کیخان زاده 

 نایب) راغچی باشیچدکتر  سپس بود، پخش شد. شدهتهیهچیده شده برای نوروز  نیسهفتکه از سفره  ییدئویودر مرحله بعد 

 یهاسال یهاعکسز ا ییدئویودر انتها جلسه با  مهم گابریک داشتند. یهاتیفعالسخنرانی در مورد سال گذشته و  (رعاملیمد

عالی  المیرای از و متن ی همه بودیادآور خاطراتی شیرین براو  و ... بود هاشیهماروزانه، برگزاری  یهاتیفعالگذشته که متشکل از 

 پناه به اتمام رسید.



 

21 
 

 یکاربرد یهاپژوهشمشاوره و ، در آموزش شرفتیپوم: فصل د

 (2-1) کیگابر ابتید یتیریخودمدآموزش  یفیو ک یکم یارتقا

 آموزش ساعت و هاسنجهآمار 

 هایوادهخان، ابتید بهمبتالاعم از افراد  نفعانیذ هیکلی؛ آموزش کاربرد هایپژوهشمشاوره و ، در آموزش شرفتیپگابریک جهت 

نفر  45863تیم به میزان توانس 99سال . در را مدنظر داشته استآموزشی پیشگیری  هایدورهی و راپزشکیو پ یآنان و جامعه پزشک

ش آموز یفیو ک یمک یرتقادر راستای اارائه کنیم و  نیآنالحضوری و  صورتبهدیابت  یتیریخودمدآموزش استاندارد  ساعت

 یهاشآموزکشور سهم  کرونا در یریگهمه بهباتوجهگام برداریم.  آن در کشور تیاهم میتفهاستاندارد و  ابتید یتیریخودمد

 یافت. یتوجهقابلنسبت به سال قبل افزایش  99آنالین در سال 

دستاوردهای مهم  از 1398نسبت به  1399در سال به افراد دیابتی آموزش  نفر ساعتدرصدی  30رشد کرونا  یریگهمهبا وجود 

یو آموزشی و مجموع ال 19بود که تعداد  99آموزشی نیز از دستاوردهای مهم سال  یوهایالبود. عالوه بر این برگزاری  99سال 

 .بازدید در حین برگزاری الیو اجرا شد نفر ساعت 2001

 99تحقق سال  عنوان سنجه

 45767 (غیرحضوری) 1نفر ساعت آموزش از طریق اسکای روم و سایت 

 96 نفر ساعت آموزش حضوری

 4061 (یتلفن .نیآنال ،حضوری)نفر ساعت مشاوره 

 19.326 نفر ساعت آموزش پزشکان

 2001 یآموزشالیوها 
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.استی قبل هاسالمقایسه آن با  و 9139آموزش در سال  نفر ساعتو  دهیدآموزشنفرات ، تعداد کالس دهندهنشاندول زیر ج  

 .سه جلسه برگزار شد دورة کیدر  یخوراک یو نوع دو داروها نیمتوسطه نوع دو انسول دورة 1399ماهه دوم سال  6از *

 

افراد دیابتیتعداد کالس

نفر ساعت 

دیابتی

تعداد 

همراه

نفر ساعت 

همراه

تعداد 

افراد دیابتیکالس

نفر ساعت 

تعداد همراهدیابتی

نفر ساعت 

افراد دیابتیتعداد کالسهمراه

نفر ساعت 

تعداد همراهدیابتی

نفر ساعت 

همراه

E)781483444932510055999129732306902164826مقدماتی )داخل انجمن

E)443129262491470000000مقدماتی )خارج انجمن

E )230900019340102000611076322800مقدماتی ) آنالین

E .KA860360008593540000000ماجراهای کیپو

E .G DM1024960071144007218400دیابت بارداری

I.T1 30480432028424381600000متوسطه نوع یک

I.T2O273562136182551530131800متوسطه نوع دو داروهای خوراکی و رژیم غذایی

I.T2111176154811123110700000متوسطه نوع دو انسولین

I.T1910594500132392151009426782410200متوسطه نوع یک آنالین

I.T21000000000043430600متوسطه نوع دو انسولین آنالین

I.T2O)31710221200000129657600متوسطه نوع دو داروهای خوراکی و رژیم غذایی)آنالین

I.T2) 00000000006113101700متوسطه نوع دو )قرص و انسولین

I.T2O)000000000000000متوسطه نوع دو داروهای خوراکی و رژیم غذایی)خارج از انجمن

AT121313187818291174600000پیشرفته نوع یک حضوری

AT1000440240821338802800پیشرفته نوع یک آنالین

AT21430180541246295400پیشرفته نوع دو انسولین

I.T2O910060087947454828800پیشرفته نوع دو داروهای خوراکی و رژیم غذایی

I.T202159000000000پیشرفته نوع دو داروهای خوراکی و رژیم غذایی خارج از انجمن

C .S M16229687810130300000تکمیلی-مدیریت استرس

C .ABC )52090442126141200تکمیلی-الفبای کنترل دیابت)چربی و فشار خون

C .WM432964226683711100تکمیلی - گام به گام تا تناسب اندام

C .PDC8694148603601513178600در کنار فرزندم

C .G S S142400000000همگام با سالمتی

S .IMF 000001451804518000000دوست من انسولین )نوع یک(1

S .IMF 000001204612309000000دوست من انسولین )نوع دو(2

  S .G O C .T1)Psite1(5712718193862258666140811106786235838592529200آموزش آنالین نوع یک

I.T1)000000000010212190800آموزش آنالین خودمراقبتی دیابت نوع یک )ده شهر کم برخوردار

00250000000000000

309485726677179382272924824286011327506634864084586626

نام دوره کد دوره

جمع نفر ساعت دیابتی

بادکنک قندی

ی
ح مقدمات

سط
ح متوسطه

سط
شرفته

ح پی
سط

ی
ح تکمیل

سط
ص
ی خا

دوره ها

سال 99سال 98سال 97

50340241661328

9959470420

0000
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 ی آموزشی آنالینهادورهافزایش ظرفیت برگزاری 

به آموزش  ابتید مبتالبهفراد اهمه  یدسترس لیمنظور تسهو به 1399کرونا در سال  روسیو یریگهمه طیشرا بهباتوجه

 :است که شامل برگزارشده نیانجمن به شکل آنال یآموزش یهادوره یتمام، ابتیاستاندارد د

 یدوره مقدمات .1

 و دو کینوع  ابتید مبتالبهافراد  ژهیدوره متوسطه و .2

 و دو کینوع  ابتید مبتالبهافراد  ژهیو شرفتهیدوره پ .3

 GDM مبتالبهمادران  ژهیو یباردار ابتیدوره د .4

 سال 12-6 یبا بازه سن 1نوع  ابتید مبتالبهکودکان  نیوالد ژهیدوره در کنار فرزندم و .5

 اندامتناسب .6

 هاآن یهاسال و خانواده 40ز کمتر ا 1نوع  یابتیافراد د ژهیو (PSITE-1) :دزیگلوکوکارد ک نیدوره آنال .7

 کم برخوردارشهر  10 یآموزشدوره  .8

 (BDE) آموزش هایپایهدوره  .9

 (PSITE-1) دزیهمکار در طرح گلوکوکارد ک هایدهندهآموزش ژهیو یدوره آموزش .10

 

هبه تفکیک دور هاکالس کنندگانشرکتتعداد کل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 کنندهشرکتتعداد کل افراد  نام دوره 98 کنندهشرکتتعداد کل افراد    

آنالین() یمقدمات  1076 340 

آنالین(متوسطه )  2921 245 

آنالین() شرفتهیپ  1395 40 

حضوری() یمقدمات  16 1040 

حضوری(متوسطه )  4 802 

حضوری() شرفتهیپ  0 411 
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 .است داشته افزایش 98 سال به نسبت 99 سال در انجمن یهاکالس هزینه
 

 

 

 

ی وان اقتصادنا و کاهش توع کرویدر دوران ش خصوصبهتوجه به اهمیت آموزش در کنترل قند و بهبود کیفیت زندگی افراد دیابتی 

 داز اول امردا ،شوند مندبهرهدر همه نقاط کشور بتوانند از خدمات آموزشی گابریک  دیابتی نوع یکزان یبرای اینکه همه عز، مردم

مردمی و  یهاتیحماق یرن( از طیو آنال یمتوسطه و پیشرفته )حضور یهادورهنه یهز، عالوه بر دوره مقدماتی، 99ان سال یتا پا

 .گرددیم نیتأم یان حقوقیحام

 ی جانبی رایگانهاتیفعالآموزش و 

به ، گیردمیقرار  هادیابتیرایگان در اختیار  صورتبهخیرین انجمن  باهمتدیگر انجمن که  هایفعالیتاست که تعدادی از  ذکرقابل

 .استشرح زیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 97سال  مبلغ در نام کالس

 )ریال(

 98سال در  مبلغ

 )ریال(

 99سال در  مبلغ

 )ریال(

062 متوسطه ,000 690,000 790,000 

 890,000 790,000 690,000 پیشرفته

000،450 370,000 تکمیلی  000،540  

 99رایگان سال  یهادوره

 تعداد افراد دیابتی نوع دوره

 1092 مقدماتی

 130 ا اول مرداد(ت -سال  12متوسطه نوع یک )زیر 

 79 سال تا اول مرداد( 12پیشرفته نوع یک )زیر 

 2406 متوسطه نوع یک

 1151 پیشرفته نوع یک

 0 ماجراهای کیپو

 130 فرزندم در کنار

 592 طرح سایت وان مشترک با فریر طب

 212 ده شهر محروم()آموزش خودمراقبتی دیابت 

جانبی هاییتفعال 97سال    
 

98سال   
 

99سال   

 1271 2130 3183 احوالپرسی تلفنی **

 0 0 6584 ارسال جزوه کنترل آسان دیابت به مخاطبین انجمن

 0 0 131000 ارسال فصلنامه

اندگرفتهتعداد کودک و مددجو که تخفیف کارت یا کتاب   19 77 54 
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 آموزشی خودمراقبتی دیابت در ده شهر کم برخوردار هایدوره

 یهایماریب تیریمرکز مدانجمن دیابت گابریک با همکاری و هدایت  1399در سال 

دانشکده علوم و همکاری اجرایی  یدرمان و آموزش پزشک، وزارت بهداشت یرواگ یرغ

، بوشهر ،راحمدیبوو  هیلوی، کهگایالم، ی ایرانشهردرمان یو خدمات بهداشت یپزشک

آموزش  ارائهیی طرح اجرازنجان و لرستان ، ارومیه، هرمزگان، بیرجند، کردستان

ده شهر با  در ،(دیابت نوع یک یخودمراقبت)طرح  کینوع  ابتید انیبه مبتال ابتید

 کشور تیمحروم یده استان با رتبه باالدر این ، یپنجاه هزار نفر انتخاب ریز تیجمع

 .برگزار کرد

برگزار شد و هر شهر از طریق فوکال  اسکای رومآنالین در  صورتبه برخوردارکم آموزشی خودمراقبتی دیابت در ده شهر  یهادوره

، دیواندره، خورموج، لیکک، دهلران، در ده شهر کنارک. در تماس بود کنندهشرکتپوینت اجرایی با گابریک برای ارسال لیست افراد 

 .دیابتی آموزش دیدند 212قیدار و الشتر ، ده بارز، تکاب، قائن
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دانشگاهنام  کارشناس  /مدیر گروه شهر شهرستان 

دانشگاه غیر واگیرمسئول   

کارشناس برنامه 

 دیابت ستاد دانشگاه

کارشناس برنامه دیابت شهر/شهرستان 

 )فوکال پوینت اجرایی(

مدیر عبدالمحسن پروین ) - کنارک کنارک ایرانشهر

 (گروه

 دکتر الهی بخش کلکلی- 

 (غیر واگیر)کارشناس مسئول 

 

آرمون زیبا  

 

 اعظم نوری

آقای محمدباقر  خانم آزاده پورنجف دهلران دهلران ایالم

 جعفرپور

 آقای محمد کایدخورده

کهگیلویه 

 وبویراحمد

مدیر پور ) عوض لیرضاع - لیکک بهمئی

 (گروه

 رجا موسوی ید علیس -

 (غیر واگیر)کارشناس مسئول 

عسکرپور حسن  

 

بیوکانی رحمان  

 

جخور مو دشتی بوشهر  منیژه یزدان شناس آزاده سالمی دکتر راضیه حاجیونی 

 زادهمیرحکتر اردشیر د - دیواندره دیواندره کردستان

 (مدیر گروه)

 ریا امانیث -

 (غیر واگیر)کارشناس مسئول 

 سید مهدی حسینی ثریا امانی

خراسان 

 جنوبی

ایکیحاتم حسین آزادمهر حمید دکتر قائن قائنات نژاد خزاعی عباس   

زده بار رودان هرمزگان  حسن شمس الدینی مطلق مهرداد صالحی دکتر مریم ذاکری 

آذربایجان 

 غربی

 علی صبوری مریم گل میرزایی نوریه دلیلی تکاب تکاب

 خانم زیبا احمدی آقای تورج جاللیان آقای دکتر علی صیدی قیدار خدابنده زنجان

مدیر ) کتر مریم کوشکید - الشتر سلسله لرستان

 (گروه

رئیس گروه )عصومه دارایی م -

 (غیر واگیر

 محمد رحیمی معصومه دارایی

 

 (PSITE-1) دزیگلوکوکارد ک نیآموزش آنال دوره

 ،کاشان ،زنجان ،قم ،رجک، رشت ،زیتبر ،اصفهان ،زدی ،شهر شامل کرمان 18در  PSITE-1 نیدوره آموزش آنال 36، 1399سال  در

 .برگزار شد تیموفق مرکز همکار با 24 یاهواز و رفسنجان و با همکار ،شهرکرد ،نگرگا، رازیش، همدان ،مشهد ،سنندج ،لیاردب

 .انددیدهآموزشنفر ساعت  5292 درواقعکه  انددیدهآموزشنفر  592 هادوره نیا یط در

 ،مراکز همکار یبه اسام لیر جدول ذدکردند که  یهمکار کیگابر ابتیهمکار با انجمن د مرکز 24،هادوره نیا یمنظور برگزاربه

 .است شدهاشارهدهنده متخصص و آموزش
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 همکار دهندهآموزش متخصص همکار مرکز همکار شهر ردیف

 خانم باهوش خانم دکتر الهام ملکی  بیمارستان شهید افضلی پور کرمان  1

 خانم قانع پوریهاشمخانم دکتر  پوریهاشممطب دکتر  اصفهان 2

تحقیقات دیابت و انجمن دیابت مرکز  یزد 3

 یزد

 ییتر مهتاب اردوکخانم د

 انیتر مسعود رحمانکد یآقا

 آقای محمودی

 خانم محبی آقای دکتر شهاب نوریان  مطب دکتر شهاب نوریان کرج  4

 خانم دکتر آقا مهدی کلینیک دیابت بیمارستان امام علی 5

 آقای دکتر شهاب نوریان

 خانم معصومه کریمی

 احمدنژادخانم  آقای دکتر جواد شاپوری بیمارستان حضرت معصومه )س( قم  6

 زادهخانخانم  پورزماندکتر  مطب دکتر زمان پور 7

 خانم عباسی خانم دکتر قرقره چی انجمن دیابت تبریز تبریز  8

 خانم دهخدا  خانم دکتر قرقره چی بیمارستان کودکان 9

 خانم کجایی خانم دکتر شیاثی بیمارستان شهید بهشتی کاشان 10

 خانم محمدی خانم دکتر موالیی بیمارستان موسوی زنجان  11

 خانم دکتر رضوی )غدد اطفال( کلینیک تخصصی امام خمینی همدان 12

 دکتر معین توکلی )غدد بزرگسال(

 خانم کوثری

 خانم گنجی نسب آقای دکتر فتح اله پور انجمن دایره آبی سنندج 13

 خانم تصدیقی آقای دکتر ایرانپرور کلینیک دیابت اردبیل اردبیل  14

 یمهد ریمخانم  خانم دکتر سپهران  طالبیابابن  یعل مارستانیب رفسنجان  15

 خانم عالی محمدی زادهنیامدکتر  یآقا ابوذر یدرمان یمرکز اموزش  اهواز  16

 خانم کشمیری  آقای دکتر وکیلی  مطب آقای دکتر رحیم وکیلی مشهد  17

 خانم دکتر قائمی بیمارستان اکبر 18

 آقای دکتر اشراقی

 خانم علمی

 خانم رفیعی

 آقای دکتر قاسمی یامام عل کینیکل شهرکرد 19

 یدکتر صامع

 خانم قاسمی

 خانم دکتر دلیلی مطب رشت  20

 آقای دکتر کوه منایی

 تابجهانخانم 

 خانم پور دقت کار خانم دکتر دلیلی وریشهر 17 مارستانیب 21

 خانم فضلی ----- درمانگاه امام رضا  شیراز  22

 خانم فرجی خانم دکتر فرجی  مطب دکتر خانم فرجی  23

مرکز آموزشی درمانی طالقانی   گرگان 24

 کودکان

 خانم طباطبایی دکتر زائری
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 (2-2) (Peer Supportمشاوره همتا ) یفیو ک یکم یارتقا

ر ب، تالمو س به متخصصین بهداشت بر لزوم دسترسی تأکیددیابت در کنار  المللیبینفدراسیون ، افزایش دیابت در جهان بهباتوجه

 - دارتقای خو ش بسزایی درمشاورین همتا نق، شواهد بر اساس. نمایدمی تأکیددیابت  یتیریخودمد هایمهارتاهمیت ارتقای 

 ایپشتوانه عنوانبهمشاورین همتا  از ،دیریتی دیابتم -دیابت گابریک در کنار آموزش خود انجمن رو نیا ازدیریتی دیابت دارند. م

ا ببوده و  التد به دیابت مبمشاورین همتای دیابت افرادی هستند که خو .گیردمیدیابت کمک  مبتالبهبرای کنترل قند خون افراد 

د سایر افرا هب ،هت تغییر رفتارج در ،مشاوره هایتکنیکعهده کنترل دیابت خود برآمده و با کمک  از ،استاندارد هایآموزشدریافت 

ه پاسخ دادن ب جایبهرنتیجه دیابت است؛ د مبتالبهتسهیل تغییر رفتار در افراد  ،. نقش مشاور همتاکنندمیدیابت کمک  مبتالبه

 شوند.یمصحیح و تحقق هدفشان در کنترل قند خون راهنمایی افراد برای یافتن پاسخ  ،افراد و تعیین مسیر سؤاالت
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 Peer Support یهاکارگاهفعالیت مشاوره و  گزارش

ساعت  1263زمان در مدت یمشاوره تلفن قیرا از طر یابتیفرد د 9575 تعداد 1399انجمن در سال  نیاست که مشاور ذکریانشا

 اندنموده ییراهنما

 اتاق مشاوره

ارائه ده و خدماتی که فعالیت خود را آغاز کر 1390مشاوره گابریک از تابستان اتاق 

شامل  ،فرد بودهفردبهعملی و  صورتبهتوسط مشاورین دیابتی آگاه و  شودمی

 موضوعات ذیل است:

 .نمایندیمبه انجمن مراجعه  حضوراًعضویت افرادی که برای بار اول  -1

همچون نحوه تزریق صحیح انسولین )با استفاده از  ییهامهارتآموزش  -2

آموزشی( و نحوه استفاده صحیح از دستگاه تست قند  CDکتابچه راهنما و 

 خون.

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

 دیابتی و تحلیل نوسانات قند خون مراجعین سؤاالتپاسخ به  -4

 در سطح پایه. ،دیابت در زندگی یرتأثمشاوره دیابت و ازدواج از دیدگاه  -5

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

 .و والدین کودکان تازه دیابتی شده اندیرفتهنپذمشاوره انگیزشی با افرادی که دیابت خود را   -7

 99سال  98سال   

 زمان مشاوره )ساعت( تعداد زمان مشاوره )ساعت( تعداد عنوان

 1263 9575 920 7671 مشاوره تلفنی

 2732 0 893 0 مشاوره آنالین

 66 304 231 843 مشاوره حضوری

تزریق انسولین و ) یآموزشکارگاه 

 آموزش دستگاه تست قند(

195 135 0 0 

 867 5202 1188 7130 پرشدهتعداد فرم 
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 HCP (2-4)به  ابتید تیریآموزش مد یفیو ک یکم یارتقا

برخوردار  ایویژه تیز اهما، ابتید تیریو مد صیدر تشخ مارانیخط مواجه ب نیاول عنوانبه، محترم راپزشکانیآموزش پزشکان و پ

 از یکی عنوانبه کیگابر تیالفع، ابتیو مراقبت از د صیتشخ هایدستورالعملمداوم  راتییو تغ یعلم پزشک ییایپو بهباتوجه .است

 یدانش کاربرد روزرسانیبهو  یاهآگ شیدر افزا ییبسزا تأثیر، یبر اساس منابع جهان دیجد هاینامهدرس نیو تدو یمراجع بررس

 .بهداشت و سالمت کشور داشته است اندرکاراندست

 هایبرنامه ازجمله هیاول یبهداشت هایمراقبتدر نظام  یخودمراقبتو  ابتیآموزش د هایپایه، نیدوست من انسول یآموزش هایدوره

، داشتوزارت به یشارکت و همراهمبا  عمدتاًکه  باشندمی دیابت مبتالبهو همچنین بیماران  یراپزشکیپ - یجوامع پزشک ژهیو

 .گرددمیزار برگ ابتید ی نهیزم در فعال هایشرکتسطح کشور و  یعلوم پزشک هایدانشگاه، یدرمان و آموزش پزشک

 است. شدهگزارشدر ادامه  تفصیلبهتوانست رشد چشمگیری در این حوزه داشته باشد که  99گابریک در سال 

های آموزشی انجمن برای کادر درماندوره  

 (BDEهای آموزش دیابت )دوره پایه

حورهای زیر ممدیریت دیابت با  ی نهیزم درت دهندگان دیابتوانمندسازی پزشکان و پرستاران و آموزش منظوربهساعته که  9دوره 

 است: برگزارشده

 ابتید مبتالبهبا آموزش استاندار فرد  ییآشنا (DSME/DSMS) 

 دراتیو شمارش کربوه هیبا اصول تغذ ییآشنا 

 قند خون شیپاو  نیانسول قیاصول تزر 

 دیابت مبتالبهبا فرد  مهارت ارتباط 

 کنندگانشرکتتعداد  سخنرانان تاریخ دوره

 خانم دکتر سارا صداقت اردیبهشت 18و  4،11 1 -دهندگان و پزشکان فریر دوره آموزش

 خانم مریم عزیزیان

 خانم تارا صداقت

36 

 خانم دکتر سارا صداقت خرداد 9و  1،8 2 -دهندگان و پزشکان فریر دوره آموزش

 مریم عزیزیانخانم 

 خانم تارا صداقت

 خانم سیما عباسی

26 

 خانم دکتر سارا صداقت مرداد 23و  9،تیر 26 3-دهندگان و پزشکان فریر دوره آموزش

 خانم مریم عزیزیان

 خانم تارا صداقت

 خانم سیما عباسی

38 
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 صداقتخانم دکتر سارا  مهر 10و  3، شهریور 27 4-دهندگان و پزشکان فریر دوره آموزش

 خانم مریم عزیزیان

 خانم تارا صداقت

35 

 خانم سرمه رئیس زاده آبان 8 و 1 ،مهر 24 (BDE)های آموزش دیابت پایه

 خانم مریم عزیزیان

 خانم تارا صداقت

 خانم سیما عباسی

9 

 خانم دکتر سارا صداقت اسفند 1بهمن و  29، 30 (BDE)های آموزش دیابت پایه

 خانم سرمه رئیس زاده

 خانم تارا صداقت

 خانم سیما عباسی

20 

 

 دوره آموزشی متخصصین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شش ماه  در یوزشسلسله جلسات آم، اصفهان یاجتماع نیاصفهان و سازمان تأم یمعاونت درمان دانشگاه علوم پزشک یبا همکار

ر ال برگزااطف نیو متخصص یپزشکان عموم نیمتخصص یزاده برا سیتوسط دکتر سارا صداقت و خانم سرمه رئ 1399دوم سال 

 :است ریبه شرح ز یآموزش یشد. محورها

 SMBG ینقش و استانداردها •

 نیانسول قیتزر یمشکالت و استانداردها •

 یدرمان نیمرور انسول •

 و ورزش یبدن تیفعال •

 یماریب یروزها تیریمد •

 دراتیشمارش کربوه •

  

 سیبا تدر ماهید 18 خیاقت و در تاردکتر صد سیبهمن با تدر 2و  ید 25و  4،11،آذر 13،آبان 29و  1،8 یهاخیها در تاردوره نیا

 .شد برگزار نینفر از متخصص 70 یساعته برا 3دوره  9زاده در قالب  سیخانم رئ
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 وبینارهای دارای امتیاز بازآموزی

 ابتید صرفهبهمقرون تیریمد ناریوب

، مدیریت دیابت ی ینهزم دری جامعه پزشکی توانمنددر راستای ارتقای 

 اولینبرای  1399سال  مردادماه 17و  16دیابت گابریک در تاریخ  انجمن

 320نزدیک به  درمجموعاقدام به برگزاری وبینارهای تخصصی نمود که  بار

 نفر از جامعه پزشکی و پیراپزشکی در این برنامه شرکت کردند.

ترتیب جناب آقای دکتر علیرضا استقامتی و دبیر علمی و اجرایی برنامه به 

 جناب آقای دکتر سید عادل جاهد بودند.

به ترتیب )اساتید  فوق متخصصین غدد و داروسازان در وبینار شرکت نمودند.، متخصصین داخلی، پزشکان عمومی ردادم 16در روز 

درباره  ملک و آقای دکتر انیفرخ آقای دکتر ،انیدیرش آقای دکتر ،یگیب لیاسماع آقای دکتر ،یاستقامتحروف الفبا( آقای دکتر 

ی از سیستم ریگبهرهو با  case-based صورتبهمحورهای زیر 

 ایراد سخنرانی پرداختند: به ،ی آنالینریگیرأ

 ابتید یماریبی او منطقه یمل بررسی بار 

  ابتیحور دم -ر مایب تیریمدآموزش 

 آگاهانه یریگمیتصم یبرا مارانیب یتوانمندساز 

  الریمیوسیب یهای داروهاها و چالشفرصتمرور 

 

رکت کردند و بعد از شی در وبینار داخل ینمتخصص، یسمغدد و متابول هایتخصص فوق، مرداد 17در روز دوم وبینار در تاریخ 

 ی دکترفبا( آقاال به ترتیب حروف)اساتید  پنل ،"تیریدر مد ینقش فناور بررسی"سخنرانی خانم دکتر صداقت در ارتباط با 

 پرداختند. case-based صورتبهنگر به بحث در مورد روند درمان جامع پناه نیحس و آقای دکتر جاهد آقای دکتر، یاستقامت
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 اندازها و چشم: چالشهانیانسول ناریوب

 عنوانبه کیگابررسانی دیابت در راستای اهداف انجمن اطالع

 منظور، بهالمللی دیابت در کشورمرکز آموزش فدراسیون بین

، مدیریت دیابت ی نهیزم دری پرستاران عزیز توانمندافزایش 

اقدام به  1399سال  مردادماه 24گابریک در تاریخ  انجمن

برگزاری وبینار تخصصی همراه با امتیاز بازآموزی نمود. دبیر 

قای دکتر علیرضا علمی و اجرایی برنامه به ترتیب جناب آ

 استقامتی و جناب آقای دکتر سید عادل جاهد بودند.

 

 

نفر از پرستاران کشور شرکت  180در این وبینار علمی نزدیک به 

خانم ، به ترتیب حروف الفبا( آقای دکتر امیربیگلو)نمودند و اساتید 

دکتر صداقت و خانم عزیزیان درباره محورهای زیر به ایراد سخنرانی 

 پرداختند:

 ابتیدر د یدرمان نیمرور انسول 

 نیانسول قیهای تزرتکنیک آموزش 

 ابتید تیریدر مد ینقش فناور یبررس 

 

 

 ابتید تیریمد ارتقاء  نقش پرستاران در ناریوب

ا بگابریک  انجمن، المللی دیابت در کشورینمرکز آموزش فدراسیون ب عنوانبه کیگابررسانی دیابت در راستای اهداف انجمن اطالع

اقدام به برگزاری  1399سال  ماهآبان 30درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ، همکاری معاونت درمان و پرستاری وزارت بهداشت

یرضا ای دکتر علناب آقوبینار تخصصی همراه با امتیاز بازآموزی برای پرستاران نمود. دبیر علمی و اجرایی برنامه به ترتیب ج

 ی دکتر سید عادل جاهد بودند.استقامتی و جناب آقا

طمه خانم دکتر فارانی( به ترتیب سخن)نفر از پرستاران کشور شرکت نمودند و اساتید  315ساعته نزدیک به  4در این وبینار علمی 

 حورهای زیردرباره م عادل جاهد دیدکتر س یآقا، زاده سیخانم سرمه رئ، خانم دکتر سارا صداقت، یرسول میخانم دکتر مر، یقائم

 به ایراد سخنرانی پرداختند:
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 رانیدر ا ابتید یولوژیدمیاپ 

 ابتید مبتالبهدر افراد  ینیضرورت مراقبت تسک 

 نیهای شروع انسولچالش 

 نیانسول قیهای تزرچالش 

 یهانیدالیگا SMBG معرفی درمان نیدر انسول(نقش  یمل نیدالیگا یSMBG درمان نیدر انسول)ی 

 های چالشSMBG یدرمان نیدر انسول 
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 یکاربرد یکردرو، یابتد یعلم یشهما

 کامالًصورت را به یکاربرد ردکیرو، ابتید انهیسال یعلم شیهما بارنیاول یفرصت را فراهم کرد تا برا نیا 99کرونا در سال  دیتهد

 .مییبرگزار نما ایدر سرتاسر دن زیعز نیمتخصص یو برا یمجاز

پزشک و  4600ز ا شیب میزبان ،1399بهمن  17روز  انیو تا پا کارکردآغاز به  1399بهمن  8 خیروزه از تار 10 دادیرو نیا

 بود. رانیاز سرتاسر ا راپزشکیپ

 

 با محصوالت پزشکان یآشناساز باهدفو  یهای علمکنگره یزمان با برگزارکه معمواًل هم یو فناور ییدارو یتخصص یهاشگاهینما

که  ییشدند. از آنجا روروبهکرونا  روسیاز گسترش و یریشگیپ یبرا یهای جدبا چالش 99در سال ، شدندیبرگزار م دیجد

 یمند براارزش یصترا به خود اختصاص داده و فر یکاربرد کردیرو ابتید دادیاز رو یمهمبخش  هرساله ابتید یتخصص شگاهینما

 یتخصص شگاهیانم، یلمع ینارهایوب هیدر حاش زیامسال ن، کردیرا فراهم م ابتید حوزه یدستاوردها نیدتریپزشکان با جد ییآشنا

 .دیریزی و اجرا گردبرنامه نیالصورت کامال آنو به بارنیاول یبرا DiaExpo ابتید یو فناور ییدارو
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 ابتید نیآنال یبانیپشت میت، دادیقرار م دکنندگانیبازد یشرویپرا  یو متفاوت دیابعاد جد دادیرو نیا ازآنجاکه

های کارگاه ،نارهایشامل وب دادیهای روبخش هیدر کل کنندگانشرکتپاسخ به سؤاالت  یبرا یکاربرد کردیرو

طی این رویداد با کمک سفیران عزیز موفق به ارائه این حجم از  آماده بودند. DiaExpo شگاهیو نما یجانب

 پشتیبانی شدیم:

 دکنندهیبازد 1171از  نیآنال یبانیپشت 

 امیپ 2236به  نیآنال ییپاسخگو 

 نتایج نظرسنجی دهمین دوره همایش علمی دیابت رویکرد کاربردی:
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دیابت ملی هفته مناسبت به آنالین آموزشی هایبرنامه  

ابتیدر د یبدن تیو فعال هیاصول تغذوبینار   

 نیپزشکان و مراقب، هیکارشناسان تغذ این برنامه آموزشی آنالین برای

در  تهران یسالمت شاغل در مراکز بهداشت تحت دانشگاه علوم پزشک

 عنوانبهساعته خانم مینا زینلی  2. در این دوره شد برگزار آبان 24تاریخ 

 تیو فعال هیتغذ رسانی دیابت گابریک به تشریح اصولمدرس انجمن اطالع

نفر در این دوره  89د پرداختند. الزم به ذکر است حدو ابتیدر د یبدن

 آموزش دیدند.

 

 

خود پایشی قند خون یکشور هیانیب نینخستوبینار معرفی   

و  عمومی پزشکان، نیمتخصص برای ی و انجمن دیابت ایرانوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشک یبا همکارجلسه آنالین  نیا

. در این برنامه انجمن برگزار شد "خود پایشی قند خون یکشور هیانیب نینخست"معرفی  منظوربه ماهآبان 24 خیدر تار راپزشکانیپ

جناب آقای دکتر نیکوسخن و خانم دکتر صداقت به ایراد سخنرانی ، جناب آقای دکتر جاهد، جناب آقای دکتر علیرضا استقامتی

شرکت نمودند.نفر  134ساعته  3لزوم و اهمیت تدوین این بیانیه کشوری پرداختند. در این جلسه آنالین  بادررابطه  
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های آموزشی آنالینسایر دوره  

زکیکهر یدوره آموزش  

برای کادر بهیار  ساعته به شرح زیر 4دوره آموزشی  3،به درخواست و با همکاری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

 :برگزار شدکهریزک تهران و البرز 

 موضوعات:

o  دیابت مبتالبهمهارت ارتباط با فرد 

o اصول نگهداری و تزریق انسولین 

o مدیریت پای دیابتی: معاینه و پیشگیری 

o تشخیص و درمان افت قند خون 

o اصول تست قند خون 

o اصول تغذیه در دیابت 

 مرکز سمت تعداد نفرات تاریخ

 کهریزک تهران بهیار 12 تیر 15

 معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشک 2

 بهداشت و درمان شهرستان ریشبکه  مراقب سالمت 4

 کهریزک تهران بهیار 11 شهریور 17

 کهریزک البرز بهیار 12

 معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشک 1

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری مراقب سالمت 6

 کهریزک تهران بهیار 9 مهر 5

 کهریزک البرز بهیار 11

 دانشگاه علوم پزشکی تهرانمعاونت بهداشت  پزشک 1

 شبکه بهداشت و درمان جنوب تهران کارشناس تغذیه 14

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری

 شبکه بهداشت و درمان اسالمشهر



   
 

 

 
 

  هاسازماندوره پیشگیری از دیابت در 

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

اد دیابتی و دیابت ویژه افر یخودمراقبتآموزش آموزشی خارج از سازمان در دو حوزه  هایین ترتیب کالسکرد و بد

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

دانشگاه با  ارکنانکنفر از  35آذر برای  4لسه آموزشی آنالین دیابت راه پیشگیری در تاریخ به دعوت دانشگاه الزهرا ج

 ساعت برگزار گردید. 2تدریس خانم سیما عباسی به مدت 

 

 ابتید یتیریمد-د اصول خووبینار 

 ،ت بهداشتبهداشت وزار توانمندسازی مراقبین سالمت در ارائه خدمات به جامعه دیابت کشور و با همکاری معاونت منظوربه

 3وره آموزشی آنالین اقدام به برگزاری یک د 1399سال  ماهبهمن 1انجمن دیابت گابریک در تاریخ ، درمان و آموزش پزشکی

 ساعته برای این گروه نمود.

 د:ی پرداختنائه سخنرانموضوعات زیر به ار با، دررابطهخانم مینا زینلی و تارا صداقت، انجمن گابریک در این دوره مدرسین

 داروها حیاصول مصرف صح 

 ابتیدر د یشیاپ -د اصول خو 

 ابتید مبتالبه مارانیمهارت ارتباط با ب 

 نمودند.نفر از مراقبین سالمت در این دوره آموزشی شرکت  600الزم به ذکر است حدود 

 

 

 

 

 

 

 تعداد نفرات عناوین تاریخ سازمان
 نفر 35 دیابت و پیشگیری آذر 4 دانشگاه الزهرا
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 و گسترش ارتباطات یآموزش همگان فصل سوم:

 IDF (3-1)با  مؤثرو ارتباط  یالمللنیب نگیبرند

 World Diabetes Day 2020 Insulin Centenary Nurses Make the Differenceوبینار 

 یصدسالگ( به مناسبت IDFالمللی دیابت )فدراسیون بین

انسولین و در راستای محور تعیین شده روز جهانی دیابت 

اقدام به برگزاری ، نقش پرستاران بادررابطه 2020سال 

وبینار علمی با سخنرانی جمعی از متخصصین از سراسر 

 جهان نمود.

 در ،IDF MENA Blue Circle یمجاز یآموزش دادیرو

 برگزار 1399آبان  28برابر  2020نوامبر  18تاریخ 

 دید.گر

 

 "MENAطقه در من ابتید مبتالبهافراد  برای نیانسول یالمللی و دسترسهای بینتحریم"زاده در مورد  خانیک یآقادر برنامه 

 "یدرمان ینرسیر ابغلبه  یبرا یهای ارتباطنقش مهارت"علمی رویداد در مورد  بخشو دکتر صداقت در  کردندصحبت 

 .سخنرانی داشتند

نفر از متخصصین از سراسر جهان شرکت داشتند: 1006حدود در این رویداد   



        
  

41 
   
 

 (3-2) اعضا تعداد شیافزاعضویت و 

آشنایی  کانالو  یشناختتیجمعنفر است. در ادامه اطالعات  121859برابر با  99سال  تعداد کل اعضا تا پایانمطابق جداول زیر 

 .است شدهارائه تفصیلبهاعضا 

 

 درصد 27. کاهش گرددیمشاهده م ریپنج سال گذشته در نمودار ز رینفر بوده است که س 5202 دیتعداد اعضا جد 99در سال 

 .شودمیمشاهده  98نسبت به سال  99در سال  دیجد یریدر تعداد عضوگ

نوع دیابت برحسب هرسالتعداد اعضای دیابتی جدید   
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 کانال آشنایی اعضای جدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99در سال اعضا  شرح تماس ماهانه  
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 (3-3) ابتید یخودمراقبتو  یریشگیپ ی نهیزم در یعموم یآگاه شیافزا

 هفته ملی دیابت

 .انتقال اطالعات و به مشارکت گرفتن مخاطبین بود برگزار شد باهدفبا برگزاری دو مسابقه  در هفته ملی دیابت امسال

 مسابقه هفته شیرین:

 یهاامیتالش کردیم پ «خانوادهخود مراقبتی از خود و »با شعار  مسابقه اول:

و تهیه  "هفته شیرین"و اهمیت به زندگی سالم را با برگزاری مسابقات  سالمتی

 هایکلیپاین را به گوش همه مردم جامعه برسانیم.  آموزشی ویدیوهای

با به کاربری راهکارهای مدیریت بهینه دیابت در افراد و داشتن زندگی  شدهتهیه

صورت  بهبهاینستاگرام( پخش و با مشارکت افراد ) مجازی هایشبکهسالم در 

 نفر از برندگان جوایز نفیسی ارائه شد. 10مسابقه به 

 

 

 آنالین: صورتبهسالگی انسولین  100ه قمساب

آن بر زندگی افراد دیابتی داشت با مخاطبین از طریق  ریتأثکه در خصوص تاریخچه انسولین و  ییدئویوقسمت  8با اجرای 

که از محتوای اجرایی بود پاسخ صحیح داده بودند  یسؤاالتاینستاگرام به اشتراک گذاشته شد و به برندگان این مسابقه که به 

 .جوایز نفیسی ارائه شد
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 (3-4) کیگابر یهاتیفعالعموم جامعه از برند و  یآگاه شیافزا

 پزشکی یهامکاناز طریق  یرساناطالعارتقای 

 و مراکز پزشکی هامطببه  یرساناطالعو پوسترهای  هاالیمترارسال 

 ول بروشور برای ارسا یزیربرنامه، مهم 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

3 2 15 

 

 های علمی و وبینارهامعرفی انجمن در همایش

 دوره 4و پزشکان  دهندگانآموزشوبینار آموزشی  .1

 پزشکان و پیراپزشکان(، دیابت )متخصصین صرفهبهمقرونوبینار مدیریت  .2

 وبینار پرستاران .3

 آموزش دیابت )دو دوره( یهاهیپا .4

 وبینار مراقبین سالمت دانشگاه تهران .5

 دیابت )مراقبین سالمت( یتیریخودمدوبینار  .6

 همایش علمی دهمین رویکرد کاربردی .7
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 عمومی یهامکان قیاز طر یرساناطالع یارتقا

 بیلبورد() های تبلیغاتی حامی در تبلیغاتی محیطیشرکت مشارکت

ی حمایتی و مسئولیت اجتماع هایموقعیتمعرفی انجمن و ایجاد  منظوربه هاشرکتو  هاسازمانبا  گرفته صورتطی مذاکرات 

 .است گرفته صورتذیل  هایمشارکت

 

98سال   99سال    درصد رشد 

همکار یتعداد شرکتها  5 7 40% 

روز لبوردیب  774 1103 42% 

 

 شروع اکران آدرس موضوع نام شرکت

 روز 10 نیآرژانت دانیم هیاسترابورد فطر شرکت سیما آرا

 روز 9 قبل از ظفر ،یعتیشر دیابت +لبخند نیسترابورد کمپا شرکت سیما آرا

 روز 7 الف ،هیزعفران نیاسترابورد مدرسه آنال شرکت سیما آرا

 روز 13 ینبش خ حجت سور ،پاسداران نیاسترابورد مدرسه آنال شرکت سیما آرا

 مرکز خرید بام لند

 

 روز B15 365تابلوی  استرابورد کمپین دیابت +لبخند

 خرید سانامرکز 

 

 روز 365 نگیپارک - 3در طبقه  بیلبورد پیشگیری

 مرکز خرید سانا

 

 روز 180 دوم در طبقه فودکورت یتابلو استرابورد کمپین دیابت + لبخند

 شرکت طرح باران

 

 ل از عوارضیقب ،قم -جاده تهران تابلوی کمپین دیابت + لبخند

 

 روز 45

 

 شرکت معرفان

 

 تقاطع بزرگراه مدرس، بهشتی مدرسه دیابت –استرابورد 

 

 روز 3

 

 تقاطع بزرگراه مدرس، بهشتی درسه دیابتم -استرابورد شرکت معرفان

 

 روز 28

 روز 19 قبل از ولنجک، بزرگراه چمران بیلبورد دیابت + لبخند شرکت معرفان

 

 شرکت رسش

 

 روز 5 جنوب پارک نیاوران، نیاوران 

 یزدمعاونت فرهنگی ورزشی 

 

 اندیم -2 اه شحنهسه ر -1نصب: یمحلها مدرسه دیابت  تابلو عدد 8

 بعثت دانیم -4 ابوذر دانیم - 3 نیامام حس

-7ریرکبیمسه راه ا -6 هیچهاراه فاطم -5

سه راه پروفسور  -8 یبهشت دیشه دانیم

 حسابی

روز 56  
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 ابتیبه د انیو دفاع از حقوق مبتال دوستانهانسان تیحما ،اعضا میتکرفصل چهارم: 

 (4-1) اعضا ماندگاری و رضایت میزان افزایش

 تولد شیرین یبرگزار

و در راستای افزایش وفاداری  1دیابت نوع  مبتالبهاهمیت توانمندسازی کودکان  بهباتوجه 98در سال  

ی هدف از برگزاری تولد شیرین ایجاد نگاه کل کیدر  اعضا به گابریک پروژه تولد شیرین آغاز گردید.

 دیابت است. یتیریخودمدهای زندگی در کنار بستری برای رشد و توسعه مهارت

 

 

 شیجهت افزا یتیوقعم ؛یزشیو انگ یآموزش یهابرنامه یبرنامه با طراح نیدر ا

 نیریسازگارانه و مثبت کودکان ش یانجام رفتارها و حیصح یریگمیتصم ییتوانا

و  ندیایروزمره خود کنار ب یکه بتوانند با مشکالت زندگ یاگونهما است. به

با  میدار دیرا تجربه کنند. ام یفرد نیبتوانند روابط مناسب و مؤثر ب حالنیدرع

روابط  غنای ابت،یجامعه مبتالبه د یبهداشت روان ینوع از آموزش باعث ارتقا نیا

 سالم در سطح جامعه شود. یسالمت و رفتارها افزایش ،یانسان

 

در این  نفر کودک 322شد و  تولد شیرین برگزار 10، 99سال  در طول

 نیآفریشاداند. در سال جاری این برنامه مهیج و ها شرکت کردهبرنامه

به ذکر  انیشا. گردید ترجذابمتفاوت  هایپردازی ایدهبرای کودکان با 

 یرویاز ن درصد 80 بربالغداوطلب  یروهاین کارگیریبه تیاست با ظرف

 .دیگرد تأمینداوطلب  یروهایبرنامه از ن ریدرگ ییاجرا

 

 99سال  98سال  سال

 10 10 تعداد تولد شیرین

 322 179 کنندهشرکتکودک 
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 جزوه و کارت شناسایی دیابت(، کتب، عرضه نشریات مختلف )فصلنامه آمار

هر  ر هنگام بروزتا با داشتن این کارت د دور و تمدید کارت شناسایی دیابت برای افراد دیابتی استهای دیگر انجمن صیتفعالاز 

در حال  بساچه، درد صورت پذیرفدیابتی بودن  بهباتوجهتا اقدامات الزم را  مسافرت و ... از دیابتی بودن فرد آگاهی یابند، حادثه

شده که علت آن عدم یقتزرها سرم قندی یمارستانباست که در موقع بروز حادثه به فرد دیابتی در  شدهمشاهده کراتبهحاضر 

 وشگاهفرخفیف از مانند ت ماتیافراد دیابتی با داشتن کارت شناسایی از خد ذکرشدهعالوه بر مزیت ، استآگاهی از دیابتی بودن فرد 

 .کد تخفیف بهره ببرند دارا بودنبا  نتنی، مبگاج مارکت، بابایعلشرکت ، افق کوروش یارهیزنج

یر ارائه زدر جدول  99در سال ، فروش کارت شناسایی دیابت، استکتاب  4که شامل  «آموزشی گابریک یهاکتابی فروش آمارها

 .گرددیم

 

 ایران دیابتی جامعه برای خدمات ویژه از یمندبهره

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

دیابت گابریک مطابق استانداردهای  یالمللنیبکارت  .باشندیمویژه  یهایدگیرسدیابت هستند و نیازمند  مبتالبه دهدیم

 .است دیابت المللی بین فدراسیون و دارای نشان شدهنیتدوجهانی 

 کارت کیفراتر از 

هبود نجمن را با یعضاا یزندگ طیشرا، یابتیجامعه د یبرا ژهیهمواره در تالش بوده است تا با فراهم نمودن امکانات و کیگابر

 یزندگ هایههزینش کاه باهدفراستا و  نیآنان فراهم سازد. در هم یرا برا ابتیاز د شتریو امکان مراقبت بهتر و ب دهیبخش

 یاساس یازهاین مینتأدر  هژیو فاتیانجمن بتوانند از تخف یاعضا هیرا فراهم نموده تا کل یالتیتسه کیگابر، دیابت مبتالبهاعضای 

 .شوند مندبهرهو روزمره خود 

 

 درصد رشد 99سال  98سال  97سال  شرح

 -21.4% 1589 2022 1437 کارت شناسایی دیابت

 -41.3% 44 75 754 تمدید کارت

 %90.2 215 113 60 های آموزشی کانال توزیعتعداد کتاب

 -%71.4 232 813 791 دیابت راه درمان

 -%55.8 590 1336 1140 ریزی غذایی مقدماتیدیابت و برنامه

 -%74.3 212 828 739 دیابت و کنترل قند خون

 -%66 391 1151 1026 دفترچه ثبت قند خون

 -%42.2 382 660 557 رفتهریزی غذایی پیشبرنامه

 -%8.6 42 46 242 دیابت و راه پیشگیری

 -%18.3 3697 4526 4706 جمع

https://www.diabetes.co.uk/shop/diabetes-id-card-free-family-id-cards
https://www.diabetes.co.uk/shop/diabetes-id-card-free-family-id-cards
http://idf.org/
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 ای افق کورشهای زنجیرهفروشگاه مشارکت با

 جادیبر آن شد تا با ا کیگابر، یاساس یکاالها متیق شیو افزا یاقتصاد طیشرا بهباتوجه

 هایهزینهاز  یبخش، خود یاعضا یبرا یاساس یکاالها زیو ن یملزومات زندگ تأمیندر  یالتیتسه

 هایهزینهبتوانند  ابتید مبتالبه زانیعز هیکل بیترت نیرا کاهش دهد؛ تا بد زانیعز نیا یزندگ

 .ندینما تأمین نگرانی بدون را …دارو و ، تجهیزاتشامل  ابتید تیریمربوط به مد

امکان ، افق کوروش فیو همواره تخف ایزنجیره هایفروشگاهبا مشارکت  کیراستا گابر نیا در

انجمن  یاعضا یرا برا تیبدون سقف و بدون محدود، دهایخر هیمازاد در کل فیاز تخف مندیبهره

 .فراهم نموده است

 یدانشگاه آزاد اسالم انیبه دانشجو فیتخف

 نامثبتنگام در ه توانندمی کینوع  ابتید مبتالبهافراد  هیکل، یدانشگاه آزاد اسالم انیبه دانشجو فیتخف یاعطا بخشنامه رویپ

 .برخوردار شوند ژهیو فیتخف %10از حداقل ، خود در هر ترم

 طرح تخفیف گروه جین وست

 یرا با همکار یطرح مشترک، هاخانوادهو  ابتید مبتالبهافراد  یبرا التیتسه جادیا باهدف کیگابر

مجموعه مد و  نیاز ا دیدر خر ابتید ییدارندگان کارت شناسا هیوست آغاز کرده تا کل نیگروه ج

 .گردند مندبهره ژهیو التیو تسه فیاز تخف، پوشاک

 نیبه ا، ابتید ییکارت شناسا افتیبا در توانندمی ابتید مبتالبهافراد  یتمام، طرح نیا مطابق

 انیدر باشگاه مشتر VIP اینقره تیکارت عضو افتیوارد شده و عالوه بر در ژهیو یفیطرح تخف

 :برخوردار شوند ریز یایاز مزا، وست نیج

 مجموعه نیا هایفروشگاهاز  دیجهت خر، وست نیج تیتومان در کارت عضو 40.000مبلغ  شارژ •

 فیفستفاده از تخوست و ا نیج تیدر کارت عضو یالیشارژ ر صورتبه، دیاز مبلغ فاکتور در هر خر %15 رهیذخ •

 یآت یدهایدر خر یالیر

 دیاعتبار خر صورتبهخاص  یهادر مناسبت VIP انیمشتر ژهیو هیهد افتیدر •

 

 دیابتی جامعه از بابا علی سفرهای شرکت حمایت

دارندگان کارت  پس نیا از سفرهای علی بابا پیرو توافق انجام شده با مجموعه بزرگ

ز تخفیفات ویژه ا ،تبا خرید سفرهای خود از این سای توانندمیشناسایی دیابت 

 شوند! مندبهرهجامعه دیابتی 

تخفیفات ، شده یاندازراهدیابت  مبتالبهافراد  یهانهیهزکاهش  باهدفاین طرح که 

 قرار خواهد داد. اعضا هوایی یا رزرو هتل در اختیار یهاطیبلرا هنگام خرید  یاژهیو

https://www.alibaba.ir/
https://www.alibaba.ir/
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 دیابتی جامعه از نت مبین حمایت

 اینترنت ،با استفاده از کارت دیابت خود توانندمیاز این پس اعضا 

 د.نتخفیف تهیه کن %15مبین نت را با  TD-LTEپرسرعت 

 بهکه باتوجه نیآنالارتباط  یهانهیهزکاهش  باهدفگابریک 

 باالیی اهمیت از پرسرعت اینترنت به نیاز گسترش و کرونا شرایط

 پرسرعت اینترنت خرید در تخفیف ارائه ویژه طرحبرخوردار است، 

 رده است.ک یاندازراه نتنیمب همکاری با را

 پرسرعت اینترنت خرید در تخفیف %15 از کارت این ارائه با توانندمی کارت شناسایی دیابت دارندگانکلیه ، بر اساس این طرح

 .شوند مندبهره مناطق تحت پوشش کلیه در ،مبین نت TD-LTE سیمبی

 گابریک! بزرگ خانواده آموزاندانش تحصیلی هزینه کاهش برای جدید گامی

، دیابتی یهاخانوادهتحصیلی و کمک به  یهانهیهزکاهش  باهدفاین بار 

 و یک نوع یهایابتید به تخفیف ارائه ویژه طرح گاج گابریک با همکاری گروه

 کرده است. یاندازراهرا  دو نوع یهایابتید فرزندان

 سرتاسر در توانندمی کارت شناسایی دیابت کلیه دارندگان، بر اساس این طرح

 را مارکت گاج اینترنتی فروشگاه یآموزشکمک و آموزشی محصوالت، ایران

 .نمایند خریداری تخفیف %25 با

 این از توانندمی، نیس محدوده این در دیابت مبتالبه افراد فرزندان همچنین، دارند سن سال 18تا  3 دیابت که مبتالبهافراد 

 .گردند مندبهره ویژه تخفیفی طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gabric.ir/product/idcard/
https://gabric.ir/product/idcard/
https://gabric.ir/product/idcard/
https://gabric.ir/product/idcard/
https://gabric.ir/product/idcard/
https://gabric.ir/product/idcard/
https://gabric.ir/tips/diabetes-covid19-questions/
https://gabric.ir/tips/diabetes-covid19-questions/
https://gabric.ir/product/idcard/
https://gabric.ir/product/idcard/
https://gabric.ir/product/idcard/
https://gabric.ir/product/idcard/
https://gabric.ir/product/idcard/
https://gabric.ir/product/idcard/
https://mobinnet.ir/coverage
https://mobinnet.ir/coverage
http://gaj.ir/
http://gaj.ir/
https://gabric.ir/product/idcard/
https://gabric.ir/product/idcard/
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و  ابتیعوارض د مبتالبهو  بضاعتیب یاعضا، ایبال دگانیدبی، آساز پناهندگان یتیخدمات حما شیافزا

 (4-4) انیمددجو یتوانمندساز

بخشی  نیدر قالب تأم اناز این عزیز شدهانجامی هاتیحما نفر رسید. 387به  99در سال  کیتحت پوشش گابر انیتعداد مددجو

بوده  یشتیمعو  یدرمان یهانهیهز کمک ،قلمی در شرایط کمبود انسولین( یهانیانسول ژهیوبه) دارو، ی دیابتیپزشک زاتیتجهاز 

ه برای کلی ونیز تهیه  کنندهیضدعفونماسک و مواد ؛ انیاز مددجویان در شرایط شیوع کرون بهباتوجهت. عالوه بر این موارد اس

دیابت مددجو  مبتالبه آموزاندانشدستگاه گوشی موبایل هوشمند برای  7مددجویان در تهران و شهرستان پست شد. همچنین 

 ری و اهدا شد.نیز خریدا

با سیل مواجه شد که خوشبختانه طی تماس تلفنی با اعضای دیابتی ساکن در  دومرتبهاستان خوزستان  99در سال  متأسفانه

اقدامات الزم ، ضمن اطالع از وضعیت ایشان و ارائه مشاوره دیابت جهت کمک به کنترل قند در شرایط بحرانی هااستاناین 

 این عزیزان انجام شد. ازیموردنتجهیزات پزشکی و داروی  نیتأمجهت 
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 هاشکوفهجشن 

هرسال  رسمبه 1399تاریخ سیزدهم شهریورماه  شنبهپنجگابریک در روز 

آنالین برگزار کرد  صورتبهها را جشن شکوفه، در آستانه بازگشایی مدارس

ها های آندیابت و خانواده مبتالبه آموزاندانشنفر از  36در این برنامه 

شرکت کردند؛ هدف از این برنامه عالوه بر افزایش انگیزه و نشاط این 

 رعایت و مدرسه در قند کنترل به مربوط آموزشی مطالب ارائه، عزیزان

 کرونا به کمک نمایش عروسکی کیپو بود. دوران در بهداشت

دیابت عالوه  مبتالبهمددجو  آموزدانشنفر  200به  توانستیم ورماهیشهردر 

کتاب کودک ، ریالتحر، لوازمکیف ازیموردنبر تجهیزات پزشکی و بهداشتی 

شکر رژیمی اهدا کنیم. بخشی از موارد نامبرده به شرح ذیل ، و بازی فکری

 توسط حامیان عزیز به انجمن اهدا شده بود:

 

 

 جشن نوروز شاد

کودک  100آنالین برای  صورتبهاسفندماه جشن نوروز شاد  21پنجشنبه 

هدف ، شد برگزار شانیهاخانوادهسال و  12دیابت کمتر از  مبتالبهمددجو 

 آوردن فراهم و مددجویان به نوروز هدایای از برگزاری این برنامه اهدای

نوروز  ایام در خون قند کنترل نکات یادآوری و هاآن برای خوش اوقات

 بود. پیک شادی این برنامه برای همه این عزیزان قبل از برنامه پست شد.

 معادل ریالی کاالی اهدایی تعداد عنوان کاالی اهدایی

 عدد بازی فکری 126 کتاب کودکبازی فکری و 

 جلد کتاب کودک 505

63،680،000 

 940،000 18 یپشتکوله

 75،000،000 300 دست کنندهیضدعفونمواد 

 2،500،000 500 شکر رژیمی

 60،690،000 100 01نوار تست قند خون  

 دفتر 100 ریتحرلوازمدفتر و 

 کنپاک 50

 تراش 50

12،000،000 

 214،810،000  جمع کل 
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نفر کودک دیابتی مددجو  400به همت حامیان عزیز توانستیم برای  

ریال(  5،000،000نفر مبلغ  54ریال و  2،500،000نفر مبلغ  346)

  واریز نماییم. شانخانوادهسرپرست  حساببهبابت عیدی 

 

 

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

ها مددجویان را از خدمات ل این کمککه توانستیم طبق جدول ذیل از مح بود 6،585،331،893 معادل 99ها در سال این کمک 

  مند سازیم.حمایتی بهره

 مددجویان از حمایت صندوق دریافتی
 6،185،012،593 (حقیقی) سامان بانک به همیاران واریزی

 126،104،300 قلک 10%

 274،225،000 کفاره

 6،585،331،893  کل جمع

 .سه بانک لحاظ نشده است یهاسپردهسود *

 

 کاالهای اهدایی به واحد مددکاری از طرف همیاران که در طول سال به مددجویان اهدا گردیده است

 معادل مبلغ ریالی نوع کاالها

650،968،749 لوازم التحریر تجهیزات پزشکی، دارو، پوشاک، مواد غذایی،  
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مربوط به خرید موارد نامبرده از محل دریافتی صندوق به مددجویان است که بخشی از آن  1399کل کاالهای اهدایی در سال هزینه نامبرده مربوط به*

موجودی از سال گذشته بوده که معادل ، )بخشی از این کاالهای دریافتی حمایت از مددجویان و بخشی معادل ریالی کاالهای دریافتی مددکاری است

 شده است(.ریالی دریافتی آن در سال گذشته و معادل ریالی هزینه آن امسال محاسبه

 

 

روزرسانی مدارک و به HbA1cعالوه بر احوالپرسی از مددجویان و دریافت نتیجه آزمایش  99واحد مددکاری گابریک در سال 

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

 ن شدند.به واحدهای مرتبط در انجمن ارجاع داده و پیگیر حصول نتیجه تا کنترل قند این عزیزا یشناسروان

 تر ازجانبهمههجهت حمایت بیشتر و ، مراکز پزشکی و پزشکان، تعدادی از مؤسسات خیریه باهمچنین موجب افتخار است که 

 ایم:اشتهصورت داوطلبانه و به شرح ذیل همکاری دمددجویان به

 های نیازمندالتحریر ایتام دیابتی و تعدادی از خانوادهتأمین ارزاق و لوازم -ر یاد خیریه انصابن 

 پزشکی رایگان به مددجویانارائه خدمات چشم - یجناب آقای دکتر امیرحسین محمود، شبکیه و لیزر تخصصفوق 

 دیابتی

  ویزیت رایگان کودکان مددجو - یجناب آقای دکتر قاصد، و هنر یشناسروانکلینیک 

 یان پزشکی رایگان به مددجوارائه خدمات دندان -ر بنکدا زادهطالبجناب آقای دکتر ، پزشکمتخصص و جراح دندان

 دیابتی

 جویاناهدای انسولین نوورپید و نوومیکس به تعداد موردنیاز برای اهدا به مدد -ک شرکت نوونوردیس 

 در امور پناهندگانعالی سازمان ملل متحد  یایساریکم 
 

 

 

 

 

 مبلغ )ریال( عنوان هزینه

 گ(،النست، سرن سرسوزندستگاه و نوار تست قند، سرسوزن قلم، ) یپزشک*تجهیزات 

 پوشاک اهدایی به مددجویان رژیمی، محصوالت

2،562،845،037 

 1،391،524،819 ستانت تجهیزات برای مددجویان شهری درمانی، دارو، مواد غذایی، پسهانهیهز

 1،135،000،000 هزینه های کمک معیشتی نوروز )عیدی(

 5،089،369،856 جمع
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 (4-5) ابتیدبه  انیاز حقوق مبتال تیحما

 گری گزارش فعالیت کمیته مدافعه

یزان دیابتی و انتقال آن شنیدن مشکالت عز باهدف گری مدافعه شد تعریف دوم سالهپنج راهبردی برنامه در که مواردی از یکی

وابط ره و آموزش و . در این راستا مشکالت اعضای دیابتی توسط واحد مشاوربود دیابتی اعضای حقوق از حمایتبه مسئولین و 

ه ک نجام رسیدادامات الزم را به اق های دریافتیبه کمیته مدافعه گری گزارش شد و کمیته مدافعه گری مطابق با گزارش عمومی

 :ذیل است قراربه 99ها و اقدامات در سال شرح گزارش

 یهایابتیدمنتخب و سرگردانی  یهاداروخانهمربوط به محدود و نامشخص بودن : مشکالت 1گزارش دریافتی 

 در زمان شیوع کرونا نیانسول کنندهمصرف

 البهمبتضوع پیشگیری از کرونا در جمعیت خطر جناب آقای دکتر نمکی با مو -ت وزیر محترم بهداش بهنامه ارسال  :1-1اقدام 

 13/12/98دیابت مورخ: 

محترم  مقامقائمو  27/01/99مورخ:  -ز جناب آقای دکتر شانه سا -و ارسال نامه به ریاست محترم سازمان غذا و دار: 1-2 اقدام

 17/02/99جناب آقای دکتر گرجی مورخ  -و سازمان غذا و دار

 رونوشت:

o معاونت درمان وزارت بهداشت - یجناب آقای دکتر جان بابای ،

 درمان و آموزش پزشکی

o درمان و ، معاونت محترم بهداشت - یعلیرضا رئیس جناب آقای دکتر

 آموزش پزشکی

o  امور دارو و مواد تحت کنترل رکلیمد -ن ایمهر علجناب آقای دکتر 

: ارسال نامه به معاونت محترم هماهنگی و نظارت فرهنگی اجتماعی 1-3اقدام 

 09/02/99مورخ:  -ر جمهوسیرئمعاون اول  یامنطقه یهایهمکارو 

: معاون رئیس امور هماهنگی و 1پاسخ به اقدامات مربوط به گزارش 

(: دستور به یجمهوراستیرمنطقی )دفتر نهاد  یهایهمکارنظارت 

خطاب به معاونت ، دیابت یهاانجمناز طرف  شدهارسالپیگیری نامه 

محترم وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو )آقای دکتر شانه ساز( و 

 .(است)تصویر نامه پیوست  -ها نجمنارونوشت به 
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 قلمی در کل کشور به دلیل مشکالت ارزی یهانیانسول: کمبود 2گزارش دریافتی 

 یهانیلانسو ازیموردنیص ارز با موضوع درخواست تخص، آقای دکتر همتی - یارسال نامه به رئیس محترم بانک مرکز: 2-1اقدام 

 بهداشت وزیر محترمرونوشت به  -10/03/99مورخ: ، قلمی

مورخ:  - یکتر واعظدجناب آقای  - یجمهوراستیرو سرپرست نهاد  جمهورسیرئریاست محترم دفتر : ارسال نامه به 2-2اقدام 

17/03/99 

با موضوع اهمیت نارضایتی مبتالیان  06/03/99مورخ: ، جناب آقای رحمانی فضلی -ر : ارسال نامه به وزیر محترم کشو2-3اقدام 

 و اقدام سریع جهت رفع آن. نیانسولخطر جانی ناشی از کمبود ، دیابتبه 

ریاست محترم دفتر : 3الی  1پاسخ به اقدامات 

مورخ:  یجمهوراستیرو سرپرست نهاد  جمهورسیرئ

خطاب به وزیر محترم بهداشت درخواست  19/03/99

برای واردات  ازیموردنبررسی و اقدام جهت تخصیص ارز 

 (استتصویر نامه پیوست ) قلمی داشتند. یهانیانسول

تخصیص ارز با ارسال  با رابطه در هایریگیپ: 2-4اقدام 

معاون اول نامه مجدد به آقای دکتر واعظی و همچنین 

)جناب آقای دکتر جهانگیری( ادامه  جمهورسیرئمحترم 

 یافت.

: نامه از طرف دفتر معاون اول 2-4پاسخ به اقدام 

مورخ:  - یور جناب آقای جهانگیربه دست جمهورسیرئ

خطاب به وزیر محترم بهداشت و رئیس  21/04/99

محترم بانک مرکزی جهت بررسی و اقدام تخصیص ارز 

 (استانسولین ارسال شد. )تصویر نامه پیوست  ازیموردن
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ر رژین نسخه شده بیمابا اذعان به اینکه انسولین گال هاداروخانهبرخی ، انسولین کنندگانمصرف: به گزارش 3گزارش 

که  دادندیمان به بیمار اطمین گاها  و  کردندیمرا موجود ندارند توصیه به خرید انسولین قلمی دیگری با برندی جدید 

د وجب تردیمکه این امر  کردندیمآن  کردن جایگزیناین نوع انسولین با انسولین مصرفی شما تفاوتی ندارد اقدام به 

 زیادی را به دنبال داشت. سؤاالتمبتالیان در تغییر نوع انسولین شده و 

 02/04/1399خدمات درمانی و نیروهای مسلح( مورخ: ، سالمت، اجتماعی نیتأمبیمه ) یهاسازمان: ارسال نامه به 3-1اقدام 

 04/05/99مورخ:  -ز کتر شانه ساجناب آقای د -و دارارسال نامه خطاب به رئیس محترم سازمان غذا و  :3-2اقدام 

 (است)تصویر پیوست  23/04/99مورخ:  -ن : از طرف سازمان بیمه سالمت ایرا3-1پاسخ به اقدام 

 (است)تصویر پیوست  28/05/99ر تحت کنترل مورخ: دارو و امو رکلیمد: از طرف 3-2پاسخ به اقدام 
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 و واردات فوریتی انسولین : مشکالت توزیع انسولین5گزارش 

 17/06/99جناب آقای دکتر نمکی مورخ:  -ت ه به وزیر محترم بهداش: ارسال نام5-1اقدام 

 : کمبود نوار تست قند خون و انسولین4گزارش 

 علوم یهااهدانشگ محترم استادان و متابولیسم و غدد تخصصفوق نفر از پزشکان 120: ارسال نامه سرگشاده با امضاء 4-1اقدام 

به  ابخط، خون قند سنجش نوار و انسولین به دسترسی در کشور دیابت به مبتالیان نابسامان وضعیت درباره پزشکی

 27/06/1399مورخ:  - یناب آقای روحانج -ر جمهوسیرئ

 -و دارو  غذاه خطاب به مدیرکل محترم اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان : ارسال نام4-2اقدام 

ورخ: م، با موضوع: درخواست جلسه حضوری اضطراری در مورد کمبود نوار تست قند خون - یجناب آقای مهندس صفو

29/07/1399 

ناب ج -سرپرست محترم اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو  : ارسال نامه به4-3اقدام 

دیابت در مورد رسیدگی به مشکل  یهاانجمنپیگیری درخواست  :با موضوع 29/09/1399مورخ:  - یشاه مرادآقای دکتر 

 کمبود نوار تست قند خون و درخواست جلسه حضوری
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)تصویر نامه  31/06/99خطاب به وزیر محترم بهداشت با موضوع بررسی و اقدام فوری. مورخ:  یجمهوراستیر: ارسال نامه از دفتر 4-1پاسخ 

 (استپیوست 

  د ندارد.محرمانه بوده و امکان ارائه گزارش تصویری وجو صورتبهارسال و دریافت شده  یهانامهتعدادی از 

 

 

  



   
 

 

 
 

 یحقوق نفعانی، ذهابا سازمان یگسترش همکارفصل پنجم: 

 (5-3) با اسپانسرها یهمکار میگسترش و تحک

 در سال انیحام تیحما با میتوانست، ابتید رسانیاطالعگسترش آموزش و  ی نهیزم در کیاهداف و تعهدات گابر بهباتوجه

شته و دم برداقاز آن  یریشگیپ در نقاط محروم و ابتیآسان به آموزش د یدسترس، یابتیگذشته در جهت حفظ سالمت افراد د

 .میرا داشته باش ریخط مسئولیت نیانجام ا یراب یحقوق انیحام یافتخار همراه ریمس نیدر ا

 

 جانبی هایهمکاری/هاونتیامشارکت در  نام شرکت ردیف

 مرداد( 24 و 16,17وبینار پزشکان )  فریر طب 1

  (ماهآبان 30)وبینارهای پرستاران 

 )هفته ملی دیابت )مسابقه 

  (ماهبهمن 17 یال 7) 99دیابت رویکرد کاربردی 

 قرارداد سالیانه 

 دهندگان دیابت و پزشکان توانمندسازی آموزش 

 

 (مرداد 24 و 17،16وبینار پزشکان )  سانوفی 2

 ( ماهآبان 30وبینارهای پرستاران) 

 ه( هفته ملی دیابت )مسابق 

 (ماهبهمن 17 یال 7) 99دیابت رویکرد کاربردی 

 آموزشی آنالین )بیمارستان بوعلی و ...( یهادوره 

 جشن رمضان  عبیدی 3

 ه( قرارداد سالیان) ی آموزشی متفرقههادوره 

  99دیابت رویکرد کاربردی 

 ( آبان 30وبینار پرستاران) 

 ملی دیابت )مسابقه( هفته 

  یبردارلمیفقرارداد 

 مجازی یهاشبکههمکاری در   کوشان فارمد 4

 (آبان 30وبینار پرستاران )  نوو نوردیسک 5

  99دیابت رویکرد کاربردی 

 هفته ملی )مسابقه(  سیناژن() فارمدآریوژن  6

 99کاربردی دیابت رویکرد   شرکت الحاوی/امید دارو سالمت 7

 99دیابت رویکرد کاربردی   شرکت تهران شیمی 8

 99دیابت رویکرد کاربردی   داروشرکت پویش  9

 99دیابت رویکرد کاربردی   شرکت مرک 10

  مجازی یهاشبکههمکاری در 

 99دیابت رویکرد کاربردی   شرکت اکتوورکو 11

 (ماهآبان 30) وبینار پرستاران 

 99دیابت رویکرد کاربردی   شرکت سرویر 12
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98سال   99سال    درصد رشد 

اسپانسر یتعداد شرکتها  13 20  53.8% 

 99دیابت رویکرد کاربردی   بهستان دارو() امژنشرکت  13

 99دیابت رویکرد کاربردی   شرکت ویتان فارمد 14

 99دیابت رویکرد کاربردی   شرکت واریان فارمد 15

 99دیابت رویکرد کاربردی   شرکت تچرا 16

 99دیابت رویکرد کاربردی   شرکت آرناحیات 17

 دیابت رویکرد کاربردی  (سیناژن)رکید فارمد اشرکت  18

 مجازی همکاری در شبکه  شرکت کوشان فارمد 19

 99دیابت رویکرد کاربردی   شرکت شفایاب 20

 (ماهآبان 30) وبینار پرستاران 



   
 

 

 
 

 (5-4) مسئولیت اجتماعی افتیجهت در هاشرکتبا  یو گسترش همکار یبرقرار

 ایجامعه به مکک و مراقبت، حفظ جهت در تواندیم شرکت که است تعهداتی و وظایف مجموعهها، شرکت اجتماعی مسئولیت

ها و ، انسانجامعه ابربر در شرکت مسئولیت با پیوند در هاشرکت اجتماعی مسئولیت. دهد انجام، کندمی فعالیت آن در که

 بالغ ،(NGO) نهادمردم نسازما یک عنوان به گابریک دیابت یرساناطالع انجمن .کندمی فعالیت آن در شرکت که است محیطی

 باهدف سنین تمام در دیابتی افراد هایگروه تمامی برای هاشهرستان و تهران در دیابت آموزش ی نهیزم در که است سال 10 بر

 صد حدود به ایمتوانسته تاکنون و نمایدمی فعالیت دیابت عوارض بروز از جلوگیری و آن کنترل و دیابت به ابتال از پیشگیری

 .دهندمی تشکیل هایشانخانواده و کودکان را افراد این از زیادی تعداد که کنیم ارائه آموزشی خدمات دیابت مبتالبه فرد هزار

 راستای در هاشرکت و هاسازمان حمایت نیازمند محروم هایشهرستان آموزشی پوشش و خطیر مسیر این ادامه در جهت لذا

 قطع ،کلیه نارسایی ،ینابینای) دیابت عوارض بدون و سالم زندگی سمت به را جامعه بتوانیم تا هستیم شاناجتماعی مسئولیت

 هایشرکت با همراهی و مشارکت سازمان و 99بسیار خرسند هستیم در سال  .ببریم پیش.( …و مغزی و قلبی سکته ،عضو

 .خدماتی ذیل توانستیم نور زندگی و سالمت را برای جامعه دیابتی به ارمغان آوریم

 مبلغ )ریال( شرح هاشرکت عنوان

              

 مسئولیت اجتماعی 

 مان پالستیک

 داده پژوهش مانا

 مبین سرمایه

 باند، گاز و پنبه کاوه

 شرکت سرویر

 شرکت شفایاب گستر

 شرکت سانوفی

 شرکت پاندزگروهه

 لشرکت گراندی

 مهندسی فکورصنعت تهران

 خیریه نقره کار

 فریرآساطب

 چوی پارس شیمی آرکاائوک

 خیریه متحدان مؤسسه

 حساب رایان پارس

 مبتکران پویاکارن

 پیک دارو توسعه

 فرابرد فلز شرق ایرانیان

 رایا سامانه امن پارسا رو

 

 کمپین دیابت + لبخند

 

 

 شرقی کمپین شور 

 

 

 CSR  (آموزش حمایت از) 

 
 

CSR  (نایحمایت از مددجو) 

2،299،000،000 

 

 

15،000،000 

 

 

1،813،749،500 

 

 

3،224،000،000 

 فریرآساطب محصوالت خیریه

 تهران شیمی

 مان پالستیک

 دوغ گدوک

 ویتان فارمد

 توسعه ابنیه حافظ

 داروسازی اکسیر

      تقویم سالمتی

 

 نمادهای همدردی

536،000،000 

 

5،000،000 
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 امیددارو سالمت

 پیک دارو نیکان هاشیهما، سمینارها و هامناسبت

 داروسازی عبیدی

 کشت و صنعت روژین تاک

 مهندسی فکور صنعت تهران

 خیریه مفید

 کلینیک جواداالئمه

 6،900،000،000 روزی شیرین برای تلخی قند

 بانک ملی ایران ویژه مدیریت

 پتروشیمی تبریز

 پاالیش نفت

 بندرعباسپاالیش نفت 

 پتروشیمی شیراز

 2،800،000،000 

 

خرید محصوالت گابریکی و مشارکت در کمپین ، حمایت آموزشی ،در جدول باال شامل )واریز نقدی هاشرکتحقوقی  یهاکمک :توجه*

است. شدهگرفتهدیابت +لبخند( که همگی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی در نظر   

 

 

 

 

 

 

 

  کل دریافتی از سازمان های حقوقی

  

مسئولیت اجتماعی مشارکت در باب   500،749،351،7  

000،000،541 محصوالت خیریه  

هاشیهما، سمینارها و هامناسبت  000،000،900،6  

000،000،800،2 ویژه مدیریت  

 17.592،749،500 جمع
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 هاآن یدارسازیپاو  یرشد منابع مال: ششمفصل 

 

 است. شدهداده اختصاص هاآن پایدارسازی و مالی منابع رشد( اولویت ششم به 1397-1401) ساله دومدر برنامه راهبردی پنج

های زیر را به فعالیت 1399شده در برنامه راهبردی در سال بر همین اساس و در راستای دستیابی به اهداف اختصاصی تعریف

 انجام رسانیده است.

 های جلب هاندمان در پروژبهبود ر»مطالعاتی آتیه گستر حامیان فردا با موضوع  مؤسسهای با قرارداد پروژه مشاوره

 «مردمی یهامشارکت

  کشور در سراسر 1دیابت نوع  4000آموزش  باهدفمردمی با معرفی کمپین دیابت+لبخند  یهاتیحماجلب 

 زکات فطره و عید قربان 

 منازل، کاغذی کیپو و پلکسی رومیزی هایقلک اهدا و دریافت 

 واریزی جاری همیاران 

 (...تولید و فروش محصوالت خیریه )نمادهای همدردی، تقویم رومیزی و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
  

65 
   
 

 (6-1) یمالشد منابع ر

 یهامشارکتهای جلب ر پروژهدبهبود راندمان »مطالعاتی آتیه گسترحامیان فردا با موضوع  مؤسسهای با قرارداد پروژه مشاوره

 ود.بفاز  8ماه و شامل  12به مدت  28/12/1400الی  14/01/1400از تاریخ قرارداد  زمانمدتکل « مردمی

 فطریه در ماه رمضان یآورجمعبهبود پروژه گلریزان گابریک و طراحی مسیرهای  .1

 ماهه جذب منابع مالی 3 برنامهو ارائه  هامشارکتارزیابی واحد  .2

 هاشرکتتیم مسئولیت اجتماعی  یندهایفراو  اهزیرساخت یسازآماده .3

 ورماهیشهرجهت اجرا در « دیابت+لبخند»کمپین  یندهایفراطراحی ایده و  .4

 الزم هایزیرساخت مهیاکردنفرآیندهای کمپین شور شرقی و  طراحی .5

 کمپین دیابت+ لبخند و ارزیابی یمستندساز .6

مناسبتی  یهاکارت پیشنهاد بهبود -و اقتصادی تولید محصوالت سال ن پذیریتوجیهمحصوالت درآمدزا )بررسی  .7

 الکترونیک(

ر اساس مدل بنیکوکاران  یبنددستهبا استفاده از  دهی گزارشطراحی سیستم مدیریت و نگهداشت خیرین و پلن  .8

RFM 

 "1399 زانیگلر" قند تلخی برای شیرین روزی همایش دهمین

جهت جلب  یزیررنامهبحضوری وجود نداشت و  صورتبهبرگزاری همایش  امکان ،19شیوع ویروس کووید  بهباتوجه متأسفانه

 نماینده، ندس قمیمه، دکتر چراغچی، حمایت همیاران در ماه مبارک رمضان مطابق با تصمیم کمیته پروژه: آقایان کیخانزاده

 پذیرفت:مصطفی شعبانپور( به شرح ذیل صورت ) گروه حامیان فردا

 و همیاران ماهیانه A,B,Cهمیاران به سه گروه  یبندگروه .1

 تدوین متن تقدیرنامه و شرح پروژه و سناریوی تماس .2

 98سال تهیه گزارش عملکرد  .3

 تماس با همیاران حقوقی و دعوت به مشارکت در کمپین ارسال پک گلریزان ثبت مشارکت ایشان .4

زارش و لوح گ) توضیح کمپین بر اساس سناریو و هماهنگی نحوه ارسال پک گلریزان Bو  Aتماس با همیاران گروه  .5

 فیزیکی صورتبهتقدیر( 

 مجازی صورتبهکمپین بر اساس سناریو و ارسال پک گلریزان  توضیح ،Cتماس با همیاران گروه  .6

 همیاران یهایزیوارثبت تعهدها و  .7

 همیاران و B گروه همیاران از بخشی و A گروه همیاران برای 98 سال عملکرد گزارش همراه به تقدیر لوح ارسال .8

 مشایخ خانم هماهنگی با حقوقی

 ویژه خیرین برای( متحدان آقای طرف از اهداشده) نفیس خط یتابلوها ارسال .9
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 قند تلخی برای یرینش روزی همایش دوازدهمین از شدهیآورجمع یهاکمک

 

 دریافتی )ریال( یهاکمکجمع  تعداد همیاران حقیقی

 2،373،450،000 نفر 147
 شده است. در بخش مسئولیت اجتماعی شرکتی آورده هاشرکتاز بخش حقوقی همایش با ذکر نام  شدهیآورجمع یهاکمک*

 زکات فطره و عید قربان

، شده بوددیابت صادر مبتالبههای آموزش بیماران تأمین هزینه در جهتپیرو مجوزی که از مراجع عظام برای اختصاص فطریه 

های کمک، ارسال پیامک و تماس با اعضا، ای مجازیرسانی به اعضا از طریق فضطی اطالع 1399در ماه مبارک رمضان سال 

 حساب انجمن واریز گردید.مردمی از این بخش به

 1399شده از زکات فطره و عید قربان سال آوریهای جمعکمک

 ال(یجمع دریافتی دو مناسبت )ر ال(یر) عید قربان ال(یر)زکات فطره 

715،870،956  000،495،170  

 

715،365،127،1  

 

 محصوالت خیریه

ز همیاران عزی تقویم سالمتی و دستبند سیلیکونی بود که، لیوان سالمتی، شامل استند تسلیت 99محصوالت خیریه در سال 

 کمک به انجمن خریداری کردند. باهدفصورت همت عالی به

 

 

 

 

 از فروش محصوالت خیریه شدهیآورجمعی هاکمک

 مبلغ دریافتی نوع محصول

 132،100،000 استند تسلیت )حقیقی(

 13،000،000 حقیقی() تقویم سالمتی

 56،100،000 تابلوی نقاشی

 3،630،000 لیوان سالمتی

 33،140،000 ناسبتیم -ستبندد -محصوالت یلدا

 237،970،000 جمع کل
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 دیابت+لبخند

فرد  4000مالی پروژه آموزش  نی، تأممالی با عنوان دیابت+لبخند سپاری جمعهدف از کمپین 

از  یاخالصهدر سراسر کشور بود که با کمک تیم مشاور به ثمر رسید.  1دیابت نوع  مبتالبه

 این کمپین در زیر آورده شده است: یهاتیفعال

 یروزرسانبهاختصاصی و  جیپنگیلندطراحی ، مالی یگذار، هدفکمپین یگذارنام .1

 آمارها

ها، کپشن ،دهی گزارشو  یرساناطالع یهاامکیپمتن ، تدوین سناریوی تماس .2

 سناریو کلیپ کمپیناپ، واتستلگرام و  یهاامیپ

 و نیروهای داوطلب جهت برقراری ارتباط تلفنی با اعضا کارکنانآموزش  .3

نفر  2816و  کارکناننفر از اعضای دیابتی نوع یک توسط  4086ارتباط تلفنی با  .4

دعوت به ، احوالپرسی باهدف شدهتدوینتوسط نیروهای داوطلب بر اساس سناریو 

نفر  1820آموزشی و مشارکت مالی در کمپین و جلب  یهادورهشرکت مجدد در 

 همیار جدید

 فضای مجازی با کمک نیروهای داوطلب و اینفلوئنسرهاطراحی پوستر و ساخت کلیپ و انتشار در  .5

 نصب بیلبورد و استرابورد در فضای شهری .6

 پیشبرد پروژه هایگزارشو تلگرام و دعوت از اعضا جهت عضویت و دریافت  اپواتس یهاگروهتشکیل  .7
 

 

 ریال() لبخنداز کمپین دیابت+ شدهآوریجمع هایکمک

1،901،070،000 

 کتی آورده شده است.در بخش مسئولیت اجتماعی شر هاشرکتاز بخش حقوقی کمپین با ذکر نام  شدهآوریجمع هایکمک*
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 (6-2) هانهیهزرشد مشارکت در 

 خدماتی یهاشرکتو  هاسازمان ینقد ریغمشارکت 

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

است: گرفته صورت ذیل نقدی غیر هایمشارکت  

 قیمت واقعی شرح خدمت دهنده خدمات ردیف

 )ریال( 

 تخفیف کلیه سفرها %15ا اول تیرماه ت  - الوپیک 1

 یفدریافت تعداد محدود کد تخف رماهیتز اول ا  -

80،000،000 

 100،000،000 ()میدان آرژانتیناسترابورد فطریه  شرکت تبلیغاتی سیماآرا 2

 100،000،000 (شریعتی)دیابتی  4000استرابورد کمپین   شرکت تبلیغاتی سیماآرا 3

 130،000،000 (زعفرانیه)استرابورد مدرسه آنالین  شرکت تبلیغاتی سیماآرا 4 

 0،000،000 7 (پاسداران)استرابورد مدرسه آنالین  شرکت تبلیغاتی سیماآرا 5 

 480،000،000 تابلو مرکز خرید بام لند خرید بام لندمرکز  6

میلیون تومان 50حدود  تابلو مرکز خرید سانا مرکز خرید سانا 7  

 360،000،000 تابلو مرکز خرید سانا مرکز خرید سانا 8

 آفیش  77000چاپ حدود  چاپ هاشمیون  9

 طرح دیگر  5عدد آ 500چاپ 

 چاپ بروشور اینستا گابریک

88،000،000 

 18،000،000 رول کاغذ دیواری18 شرکت تولیدی پالستر 10

 17،000،000 تعمیر کولر شرکت ال جی 11

 اسباب بازی  عدد 128  شرکت با فرزندان 12

 کتاب عدد 468 

67،163،000 

 330،000،000 مق -بیلبورد جاده تهران  شرکت طرح باران 13

 30،000،000 )بهشتی(بیلبورد  شرکت معرفان 14

 180،000،000 (بهشتی ) بیلبورد شرکت معرفان 15

 ز(رو 13اجاره تابلوی تبلیغاتی ) شرکت معرفان 16

 بیلبورد واقع در بزرگراه چمران 

390،000،000 
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 5،000،000 ارائه اینترنت آسیاتک 17

 20،215،413 ارسال قلک به استرالیا شرکت تیپاکس 18

 یک عدد تابلو  هزینه محل شرکت رسش 19

 هزینه چاپ و نصب جنوب پارک نیاوران 

210،000،000 

 تابلو  عدد 8. معاونت فرهنگی ورزشی یزد 20

 هزینه چاپ و نصب  

600،000،000 

 33،600،000 شیرین کننده پودر 192 شرکت بیلو 21

 68،200،000 رژیمی بیسکویت 310 شرکت کامور 22

به تعداد  ماهیدی برای متولدین بازاسبابکتاب و  خانم مرجان طاهری 23

 نفر 82

15،000،000 

 17،000،000  متولدین آبان ارسال هدایای تی پی جی 25

بسته برای مددجویان 915ارسال  تیپاکس 26 تومان ونیلیم 14حدود    

 90،000،000 اهدایی مانیتور بانک پاسارگاد 27
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 (6-3) یمنابع مال یدارسازیپا

 قلک گابریک

پلکسای  وکاغاذی کیپاو ، هاای مناازلفت قلکانجمن دیابت گابریک اهدا و دریا، های رشد منابع مالی پایدارراستای سیاستدر 

 ادامه داد. 99رومیزی را در سال 

 99گابریک در سال  یهاقلکشده از آوریهای جمعکمک

 

 واریزی جاری همیاران

 

های تعداد قلک های اهداشدهتعداد قلک نوع قلک

 شدهبازگشایی

بازگشایی دریافتی از 

پس  1399قلک در سال 

 ال(ی)ر %10از کسر 

میانگین ریالی هر 

 ریال() قلک

 1،075،105 1،212،719،000 1128 954 فلزی() منازل

 2،636،144 218،800،000 83 534 کاغذی کیپو

 1،337،489 62،862،000 47 11 پلکسی رومیزی

 )ریال( 1399کل دریافتی واریزی سال 

 تعداد همیاران فعال هامبلغ واریزی ماه

 92 103.641.000 فروردین

 60 335.905.750 اردیبهشت

 235 513.340.374 خرداد

 147 373.951.758 تیر

 313 617.645.001 مرداد

 329 694.670.003 شهریور

 307 587.804.124 مهر

 226 675.198.800 آبان

 217 237.641.000 آذر

 234 432.842.000 دی

 293 616.463.361 بهمن

 430 990.782.002 اسفند

 2883 6.179.885.173 جمع کل
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VI ارائه سرویس مراقبت دیابت  P(4-6) 

گروه  نینفر از ا 257آن  با  یآغاز شد که ط ارانیبه هم ابتید یبا طرح ارائه خدمات آموزش خودمراقبت 99سال  یاز ابتدا

 قیاز طر زین تیو خالصه گزارش فعال یادآوری یآموزش یصورت گرفت و لزوم شرکت مجدد در دوره ها یتلفن یاحوالپرس

در دوره ها ثبت نام   زانیزع نینفر از ا 109و  دیبرگزار گرد نیدوره آنال 7ور ماه یشهر انی. تا پادیواتساپ و تلگرام ارسال گرد

مشخص  یر دوره هاکه د ینفر موفق به حضور شدند و افراد 51 ،یمردم ی، مشاوره و مشارکت هاITواحد  یبانیکردند و با پشت

اشته را د یوزشمات آماز خد یتا امکان بهره مند افتندیشده انتقال  یزیبرنامه ر یدوره ها ریشده موفق به حضور نشدند به سا

 باشند.

 (6-5) یمورد ییمنابع درآمدزا شیافزا

 فایندریزینگ از ریغ یهاشیهما

 نیاول یبرا یشورشرق نیوجود نداشت و کمپ یحضور یها شیهما یکرونا متاسفانه امکان برگزار وعیش لیبه دل 1399در سال 

دلسوز و فداکار  یکوکاریوارسته، ن یانسان ک،یارزشمند گابر یاز اعضا یکی ینجف یبانو شرق د.یبرگزار گرد یبار و به صورت مجاز

گوهر  نیانجمن از وجود ا 98 زییشان بود. متاسفانه پا یکرد و دغدغه مند سالمت یم تیحما یابتیبود که سال ها از کودکان د

 از دست داد. او مهرورزان خود ر شانیاند کیاز ن یکیگرانبها محروم شد و جامعه 

 

مادر مهربان  تیبا حما شانیسالروز تولد ا نیبزرگوار در چهل و دوم زیو ادامه راه آن عز ادبودی تیبه ن کیگابر ابتیانجمن د

و  یرا طراح ینیعالقه بند( کمپ ی( و همسر بزرگوار)جناب آقای(، خواهر دلسوز )سرکار خانم شفق نجفی)سرکار خانم دماوند
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 یشهرها نیشهر از کم برخوردارتر 10در  ژهیبه و یابتیاز کودکان د یتیو حما یآن پوشش آموزش یاجرا نمود که هدف اصل

 .کشور بود

 

مک و کبالغ م اران،یآمار تعداد هم یمخصوص، بروز رسان جیپ نگیلند یشامل طراح نیکمپ نیم شده در اانجا یها تیفعال

 یانواده محترم نجفختوسط  ،یبانو شرق انیبه خانواده، دوستان و آشنا یاطالع رسان .تعداد افراد تحت پوشش قرار گرفته بود

 منجر شد. یابتیکودکان د نفر از 446و آموزش  تیهمراه بود و به حما شانینفر از عاشقان و رهروان ا 53انجام شدکه با استقبال 

ن و دوستا، به خانواده یرسان، اطالعمخصوص کمپین و بروز رسانی آمارها جیپنگیلندشامل طراحی  شدهانجام یهاتیفعال

 تشکر از ایشان بود. اعالم اسامی همیاران و تاًینهانفر مشارکت نمودند و  53 جمعاًآشنایان توسط خانواده محترم نجفی که 

 

 

 

 

 

 

 از فایندریزینگ های غیراز همایش شدهیآورجمعی هاکمک

 مبلغ دریافتی )ریال( عنوان همایش

000،1،338،450 کمپین شور شرقی )حقیقی(  
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 داوطلب یروهاین یو توانمندساز یگسترش مشارکت فعال مردمفصل هفتم: 

 (7-1) رانیسفو باشگاه  یداوطلب تخصص یروهاین یماندگار یو ارتقا یفیو ک یکم تیتقو

 زیو ن یسالمت عموم یبزرگ در جهت ارتقا یبه جامعه و آموزش همنوعان خود، گام یرسانیبا آگاه میتوانیاز ما م کیهر 

 ره،یمدئتیو ه امنائتیاز دانش و تجربه پزشکان متخصص در ه یعالوه بر برخوردار کی. گابرمیبردار رانیا یابتیسالمت جامعه د

که از بدو  کیگابر رانیدارد. باشگاه سف اریهرچه بهتر در اخت یرسانخدمت یرا برا تخصصجوان م یروهایو ن یابتیجوانان د

و با  دیجد یبا نگاه 1397سال از ، بوده است کیاهداف بزرگ گابر شبردیو پ هاتیدر انجام فعال یاصل یهاهیاز پا یکی س،یتأس

، تازه یکردیپس با رو نیداوطلب انجمن از ا یروهایاز ن هگرو نیخود را دگرگون ساخت. ا یهاتیفعال، شیمؤثرتر از پ یسازوکار

 کیبه اهداف گابر دررسیدن افتهیمدون و ساختار صورتبه، یاهداف سازمان نییو تع یزیردر برنامه شتریعالوه بر مشارکت ب

و  زهیمطابق باانگ مرتبط و یهامناسب و آموزش یهافرصت جادیبا ا رانیدر باشگاه سف میباور دار نیکردند. همچن یهمراه

 رانیسف 99. در سال میقدم بردار یابتیجامعه د یتوانمندساز ریحرکت در مس یبرا میتوانیداوطلب؛ م یروهاین قیو عال ییتوانا

 .نفر ساعت است 8732درمجموع برابر با که  فعال را به خود اختصاص داد رینفر سف 34معادل  یتیکه جمع کیگابر
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 کمیته باشگاه سفیران فعالیت

مهندس  تشکل ازکمیته مکمیته باشگاه سفیران متشکل از افراد منتخب از سوی باشگاه سفیران شروع به کار کرد. 99سال در

 ا صداقت، تارابع(یریت من)معاونت پشتیبانی و مد ، فرحناز برخوردار)نیروی افتخاری، بنیان گذار و مدیرعامل( هرمز کیخان زاده

نتخب صلی ماو اعضای  از سمت سازمان )نیروی افتخاری، روانشناسی سازمانی( ، شقایق بیگدلی)کارشناس منابع انسانی(

 سارا لبدللی اع ، نرگس خزانه دارلو، مریم درخشان زاده و اعضایسفیران بهنام همتی پور، جواد نوروزیان، فائقه جعفری

اریافتگی رای ساختببا برگزاری جلسات مشترک با مدیرعامل سازمان تالش  بوده است. که در طول سالعباسیان، فاطمه مغفوری 

  باشگاه بیشتر گشت.

 یاز سو کیاستراتژ تیریو مد یزیربرنامه یآموزش یهادوره یپس از برگزار 98در سه ماه آخر سال  رانیباشگاه سف تهیکم

مشخص و مدون  ییابرنامه اجر کیبا  میدار دینوشته شد. ام رانیساله باشگاه سف 5 یاستراتژ برنامه، کیارشد گابر تیریمد

وزه به شرح ح 6در  ی. اهداف عمده راهبردمیده شیبه اهداف سازمان را افزا دررسیدنرا  رانیسطح مشارکت باشگاه سف میبتوان

 است. شدهفیتعر لیذ

 

 

 برای حضور داوطلب یسازآماده -1

 جذب و برنامه آشناسازی گذاریسیاستبهبود و گسترش  -2

 آموزشی و توانمندسازی نیرو داوطلب یزیربرنامه -3

 سیستم هدایت و نگهداشت نیرو داوطلب بندینظم -4

 و ارزیابی یزیربرنامهنظام  یسازادهیپ -5

 سازمان از طریق باشگاه سفیران یهاتیفعالتقویت و گسترش  -6

 

هاسنجهخالصه گزارش تحقق   
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 برای حضور داوطلب یسازآماده

به  به مخاطبان روبرو نمود. عمل یرسانو نحوه خدمت تیریرا با چالش مد یادیز یهاسازمان ،98اسفندماه  لیکرونا در اوا وعیش

 ابر کروناپرخطر در بر یهاانجمن )که در زمره گروه یو محافظت از اعضا کسویاز  رانهیشگیو اقدامات پ یبهداشت یهاهیتوص

و  تیالادامه فع امکان ،نوآورانه یراهکارها افتنیو  تیرا مصمم نمود تا با خالق کیگابر، گرید ی( از سوندیآیبشمار م

نیروهای  وورکاری محیا گشت د قیطرباشگاه سفیران از  یهاپروژه هیکل، راستا نیهم در .دیبه اعضا را فراهم نما یرسانخدمت

 گام برداشتند. یکیگابر یجهت تداوم خدمات به اعضا داوطلب همراه با سازمان

بین مدیران و  و جلسات مشترک هانشست استقبال از حضور داوطلبان یانجمن برا رانیو مد کارکناننگرش  تیتقودر جهت 

سفرا . در این جلسات انگیزشی برگزار گشتمختلف  هاییپیشنهادبر شناسایی نیازهای سازمان و  تأکیدبا  مداوم طوربهداوطلبین 

الزم شد. مختلف از حداکثر ظرفیت باشگاه استفاده  یهاپروژهبا طراحی  سازمان فعاالنه جهت پیشبرد اهداف مشارکت داشتند و

و در راستای اصالح  گشتیمبررسی و اقدامات اصالحی ها پروژه یهاتیفعالگزارش مداوم  طوربهبه ذکر است در این جلسات 

 .داشتندیبرم همگامهمراه با  مدیران سازمان و داوطلبین
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 جذب و برنامه آشناسازی یگذاراستیسبهبود و گسترش 

 ستمیمستمر س یو بازنگر نیجذب داوطلب شیپو یطراحدر جهت 

جذب متناسب با  یهافراخوان یروزرسانبهبا  99در سال  مؤثرجذب 

 نشان دادنخالق جهت  یهاراه داشتن در نظرسازمان و  یهایازمندین

 برداشتیم.اهمیت مسئولیت و معنای کار گامی بزرگ 

 باهدفسیستم مصاحبه و گزینش  یاندازراهفعالیت دیگر در این حوزه 

بوده است.  شدهجذب داوطلبیننیازمندی و توانمندی  ترقیدقشناسایی 

با تمرکز بر استفاده از  یآشناسازو بهبود پروسه  یبازنگر با تیدرنها

 .آشناسازی صورت گرفت بانیدر گروه پشت تیو عضو ایمدیمولتو ابزارهای  یتکنولوژ

به این  ذیل جدولق است که مطاب هاشهرستانجذب داوطلبین از  99در سال  دستاوردهای باشگاه سفیران نیترمهمیکی از 

 .میافتیدستق مح

 

 اسامی اعضای باشگاه سفیران به تفکیک نفرساعت

 نام و نام خانوادگی تعداد سفیر محدوده )ساعت(

 ،درخشان زادهمریم هرمز کیخان زاده، سهیال دولت زاده،  4 ساعت به باال 600

 فائقه جعفری

 زهرهبهنام همتی پور، مرضیه مهرآبادی، جواد نوروزیان،  4 ساعت 600تا  300

 یفیشر

سمیه شیری، حنانه عابدینی، نرگس خزانه دارلو، نسیم  13 ساعت 300تا  100

 نعیمی فرد، امیرحسین ستوده، ثمین واحدی، آیدا معدلی،

اسفندیاری، ویدا نرگس پرتویی، نگین شمشیری، نرگس 

 آتشی، سارا عباسیان، امیرحسین زند

فاطمه مغفوری، دالرام دمهری، کامران  طناز میرحسینی، 15 ساعت 100تا  50

، مهران درخشان زاده، مهوش فرجودی، مهرشید عبدالهی

 خر،مهرآوران، ماه منیر آذری نژاد، شقایق بیگدلی، محمد ف

 بهاره یگانه پرستان، تینا اصفهانی

 - 70 ساعت به پایین 50

  107 جمع کل سفیران

 

 

 درصد رشد سفیران فعال شهرستان سفیران فعال تهران سال

99 23 2 36% 

98 26 8 
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 آموزشی و توانمندسازی نیرو داوطلب یزیربرنامه

 در. ستا رانیباشگاه سف یراهبردها نیترجزو مهمگابریک  اندازچشمتغییر  بهباتوجه داوطلب یروهایو آموزش ن یتوانمندساز

موع به مج هایتدرن. دینما جادیداوطلب ا یروهاین یرا برا یو فرد یسازمان یآموزش یدر تالش بود که بسترها کیطول سال گابر

 آموزش ارائه شد. نفر ساعت 1462

 

جهت  یاحوالپرس یهاو تماس شد برگزارآموزشی ویژه سفیران در جهت بهبود مدیریت دیابت  یهادوره 99در سال 

 یوهارین یوانمندسازترشد و  ریمس جادیا بهباتوجه نیهمچن. آموزشی صورت گرفت یهادورهشناسایی و ارجاع سفیران به 

، یمتقاعدسازمهارت  رینظ یزشآمو نیشرکت کردند. عنوان یسازمانبرونو  یسازماندرون یآموزش یهادورهداوطلب در 

 یزیرنامهبرعارض و ت تیریپروژه و مد تیریمد، توجه آگاهی، مؤثرورزی و ارتباط  جرئت، مهارت مؤثرمهارت ارتباط تلفنی 

 .اندکردهشرکت  کیاستراتژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش نفر ساعت سال  درصد رشد 

99 417 250%  

98 1462 
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 سیستم هدایت و نگهداشت نیرو داوطلب یبندمظان

 هنگی نظیرروتین فر یهابرنامه و ایجاد بستری جهت ارتباط مداوم با سفرا زهیانگ شیتعامل با داوطلب جهت افزا در راستای

طلب در نیروهای داو در جهت افزایش نگهداشت و قدردانی از. همچنین و دورهمی های مجازی برگزار گشت یخوانکتابجلسات 

ت در فضای مجازی صور مختلف و انتشار هاکلیپمختلف قدردانی نظیر تقدیرهای کالمی و  هایروشمختلف از  هایپروژه

در طول سال جهت  یپرساحوال یهاتماسبا اعضای باشگاه و  یادوره یهامصاحبهبا انجام  همچنین تیم نگهداشت گرفت.

ا بپرسش و پاسخ  یهانشستسازمان، با برگزاری  یهاتیفعالجهت گسترش اعتماد به  و فعال بوده است یهاچالششناسایی 

 صورت گرفت. رعاملیمدحضور 

 روز جهانی نیروهای داوطلب در تقویم گابریک

برپا  با حضور مدیریت ارشد سازمان مجازی طوربه باشگاه سفیران تیم کمیته ریزیبرنامهرو با  داوطلبروز جهانی جشنی ویژه در 

الزم به ذکر . و یادگاری کوچکی از سمت سازمان ارسال شد ای از دستاوردهای باشگاه مرور شدخالصه یدورهمشد و در این 

با کمک سفیران کلیپ جهت معرفی باشگاه سفیران در اینستاگرام گابریک انتشار  داوطلبانهفرهنگ کار  دادن نشانبرای است، 

و  تمامی لبخندهای که نیروها داوطلب خلق کردند پاسبه خندانماندستان  دادن نشانبا کمپینی  درگابریک  کارکنانو  یافت

 قدردانشان بودیم. ،به جریان افتاده استیک زندگی 
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 و ارزیابی یزیربرنامهنظام  یسازادهیپ

 دیریت عملکردممرتبط جهت بهبود  یهاسنجهکمیته باشگاه سفیران با تدوین اهداف ساالنه باشگاه و  99شروع سال در 

 یزمستندساو  یروهای داوطلببه سازمان و ن یادوره یهاگزارشنیروهای داوطلب فعالیت خود را آغاز کرد. در طول سال با ارائه 

ی برا شغلی یربا طراحی مس است، یتوسعه فرد سازمان یکی از اهداف مهم باشگاه اندازچشممطابق با  ازآنجاکه .گام برداشتآن 

 بهاتوجهبموجود،  یهاانتخابان از می تا بتوانند دارتقا یافتن هاکارگروهرا به سرپرستی نیروهای داوطلب با بیشترین ساعت کارکرد 

 فعالیت را تجربه کنند.بهترین انتخاب را نسبت به حرفه و  شانیهامهارتو  قیعال

 سازمان از طریق باشگاه سفیران یهاتیفعالتقویت و گسترش 

 یهاتیبا تمرکز بر فعال یاپروژه یهاکارگروه در، ساالنه انجمن یزیربرنامه بهباتوجه زیداوطلب بسته به عالقه خود و ن یروهاین

مرتبط با  یهاتیفعال زیو ن یآموزش یهابرنامه یبانیپشت ،کیگابر نگیو برند یرساناطالع یهاتیفعال، ابتید یو تخصص یعلم

 نییبهداف و تا نییبه تع سازمانو  رانیباشگاه سف تهیکم تیکارگروه با هدا نیاز ا کیشدند. در هر  میتقس ییدرآمدزا

ور که با حض رانیفسباشگاه  یگروه یجلسات یمدام ط طوربه. هر گروه پرداختندیجهت تحقق اهداف م ییاجرا یهاتیفعال

گسترش  یبرا دیجد هاشنهادیپ ینقاط قوت و ضعف ارائه داده و به بررس، هاتیاز فعال یگزارش، شدیانجمن برگزار م رانیمد

 .پرداختندیم هاتیفعال

 

 

 مشارکت نیروها داوطلب به تفکیک معاونت
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99در سال  رانیباشگاه سف یهاتیفعال نیاز عناو یاخالصه  

 نفر  821زان ین به میآنال صورتبه یابتید کودک 322تعداد  ین برایریبرنامه تولد ش 10تعداد  یت در برگزارکمشار

 ساعت

 ساعت 612 زانیم به هیفطر در پروژه تکمشار 

 ساعت 1287 میزان به لبخند+ دیابت کمپین پروژه در مشارکت 

 ساعت 647 زانیم به یاحوالپرس نیمپک پروژه در تکمشار 

 ساعت 216 زانیم به نیآنال یهاکالس رشیپذ کارگروه در مشارکت 

 یکاربرد کردیرو ابتیساالنه د یهاشیهما ییاجرا میت یبانیپشت و حضور 

 زدهلیاز افراد س ازمندیافراد ن ییو شناسا یاحوالپرسجهت  یمددکار میبا ت یهمراه 

  ویمددج زاتیتجه یبندبسته رینظ یواحد مددکار نیروت یهادر برنامهمشارکت



   
 

 

 
 

 

 

 



   
 

 

 
 

 


