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 سخن مدیریت 
سال هاي گذشته، براي گابریک و گابریکیان عزیز بود. ما در تمام  سالی که گذشت به شکرانه خداي بزرگ، سالی پربار مانند  

از تحلیل دستاورد هاي  از آن ها در این گزارش آماده است. جا دارد قبل  پاره اي  پیشرفت هاي خوبی داشتیم که  برنامه ها 
دریغ مدیران محت بی  و حمایت هاي  گروهی  کار  از  بهره گیري  با  عزیزي که  کلیه همکاران  از  را میسر  سال،  توفیق  این  رم 

ت صمیمانه  ارشد  مدیریت  سوي  از  امناي  قساختند،  هیات  محترم،  مدیره  هیات  جانبه  همه  حمایت  تردید  بدون  نماییم.  دیر 
 انجمن و حامیان و اسپانسرهاي گابریک، در این پیشرفت ها مانند همیشه نقش کلیدي داشته و شایسته سپاس فراوان است. 

برنامه   اولین  آمیز  پایان موفقیت  از  یافت،    1396راهبردي خود که در سال    سالهپنجانجمن اطالع رسانی گابریک پس  پایان 
زمانی    ي هابرنامهادامه   مقاطع  در  را  خود  به    موردتوجه  سالهکیاجرایی  توجه  با  هرسال  در  و  داد  منابع    هاتیاولوقرار  و 

از    دسترسقابل استفاده  تدوین    يهايفناورو  به  سال    ها برنامهنوین  در  براي   1398پرداخت.  مجازي  فضاي  از  استفاده 
آنالین شکل گرفت و براي مبتالیان نوع یک به اجرا درآمد و این پروژه با موفقیت اجرا   يهاکالسجاري آموزشی    يهابرنامه

هم کلیه    1400و در سال    برگزار شد  آموزشی آنالین  يهاکالسکلیه    1398از اسفند    ١٩ COVID  يریگهمهشد. در جریان  
 شد.  روروبه قبل با افزایش چشمگیر   يهاسالآنالین برگزار شد که نسبت به  صورتبه هاآموزش 

در   محروم  مناطق  اولویت  به  توجه  استان    يهابرنامهبا  ده  از  پژوهشی ده شهر  آموزشی  پایلوت  اجراي طرح  از  سالیانه، پس 
از میان    صورتبه محروم کشور که   با جمعیت    75تصادفی  اجراي    1399انتخاب و در سال    يهزارنفر  50تا    10شهر  بخش 

پروژه   اجراي  اتمام رسید.  به  با موفقیت  این طرح،    1400در سه ماه دوم سال    محرومشهر    75آموزشی آن  با  کلید خورد و 
 پایان یافت.  1400دانشگاه علوم پزشکی ده استان به اجرا درآمد و در پایان سال  12مشارکت 

خود   يهابرنامهگابریک، آنچه به وظیفه اصلی خود در حمایت از مبتالیان به دیابت، مطالبه گري حقوق مبتالیان را در اولویت  
براي مطالبه گري، در سال   با تشکیل کمیته ویژه  توانست  بردارد و مقدمات    يمؤثر  يهاگام  1400قرار داد و  این نظر  از  را 

با همکاري اساتید و انجمن دیابت ایران فراهم نموده و آن را تا پایان سال به    بیماريملی را براي مراقبت از    گایدالین تدوین  
تست   نوارهاي  و  دیابت  آموزش  بیمه کشور،  عالی  شوراي  راستا  این  در  برساند.  تعهدات    قند خون  يریگاندازهتصویب  در  را 

و گروهی    شدهيزیربرنامه،  قبولقابل  ياحرفه فیق بزرگ در طول یک حرکت  قرار داد. بدیهی است این تو  توافق  مورد  يامه یب
 . باشدیمبوده که رضایت مبتالیان را به همراه داشته است و نیازمند پیگیري جهت اجرایی شدن آن 

اولویت، توفیقات بیشتري در   این دو  بر  علیرغم تداوم حضور    ها برنامهبدون تردید عالوه  کرونا حاصل    يریگهمهدر این سال 
او   از  و  شاکریم  را  بزرگ  خداي  است.  آمده  گزارش  این  در  که  است  در    میخواهیمگردیده  بیشتر  توفیقات  در  کماکان  که 

 پیش رو ما را یاور باشد.   يهاسال
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 در یک نگاه  1400ستاوردهاي گابریک سال د
 274طرح نوآورانه آموزش از راه دور در تهران و    ارائه  با در زمان کرونا    ابتیخدمات آموزش ددرصدي    56  شیافزا  

 گریشهر د

  تحت پوشش انیتعداد مددجو يدرصد 30رشد 

  ده یدآموزش تعداد نفرات  يدرصد 34رشد 

  ده یدآموزش نفر ساعت  يدرصد 32رشد 

 نفر 260000از  ش یبه ب ابت یاز ابتال به د يریشگیبه پ  بیو ترغ  یرسان یآگاه 

 یخوراک  يو داروها  ابتیآموزش د  ک، ینوع    ابتیبه د  انیمبتال  ي(نوار تست قند خون برا  ابتیاصالح بسته خدمات د  
 مهیپوشش ب ي) برادینسل جد

   سازمان  یکی  عنوانبهانتخاب همامردم  يهااز  در  سالمت  حوزه  در  کشور  برتر    هايمشارکتنکوداشت    ش ینهاد 
 در حوزه سالمت یاجتماع 

  رسا) افرا (موسسه سپهر  نهاد مردم  يهاسازمانبورس مدیریت  ي هادورهشرکت در 
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 گابریکی يهاارزش سازمانی و نهادینه کردن  يهارساخت یز پیشرفت فصل اول: 

 کشور در سراسر  ابتیآموزش د به  یو دسترس  هارساختیزتوسعه  

 اطالعاتی انجمن   يهاستمیس
در    هايسیستم  مختلفی  از    واحدهاياطالعاتی  یکی  تحت  که  دارند  وجود  یعنی    ايشبکه  هايمدلانجمن  مایکروسافت 

Domain  یاClient-Server اندشده اندازيراه . 

 سرور بهبود زیر حاصل شد:  يسازيمجازبا خرید سرور و  رساختیزشبکه و اصالح سرعت  یکشکابل رساختیزپس از اصالح 

 قبلی به سرور جدید  ي هاسیسروبا خرید سرور جدید و انتقال افزایش چند برابري پرفورمنس سرور  -

 اتوماتیکبه سرور مجازي جهت نگهداري بهتر و بک آپ ) امین افزارنرم(تبدیل سرور مالی قدیم  -

 به سرور مجازي جهت نگهداري بهتر و بک آپ اتوماتیک) سپیدار افزارنرم(  جدیدتبدیل سرور مالی  -

 In-Sideو  Off-Sideاصالح سیستم بک آپینگ با استفاده از دو هارد جهت بکاپ  -

 جدید  کارکنانسرور بودن و تخصیص به  عنوانبهکه  ییهاستمیسآزاد شدن  -

پلتفرم    هايکالسجهت برگزاري   از  از هر   م یکنیم استفاده    skyroomاز راه دور  نقطه بتواند در کالس شرکت    که هر فرد 
اختصاصی براي   vpnنماید و براي باال بودن سرعت اینترنت از دکل مخابراتی با پشتیبانی شرکت سپنتا که این مورد شامل  

 نماییم. استفاده می گابریک است،

 . است پذیرامکانمن تماس از منزل با خطوط انجامکان  voipاز طریق  ،قوي اینترنت در انجمن زیرساختبا توجه به  ضمناً

 بانک اطالعاتی اعضا و ذینفعان

اطالعات خود را بروز   نیریپزشکان و خ  ، یابتی د  ياعضا  يهاطهیدر ح  نفعانیاعضا و ذ  زهیو مکان  کپارچهی  ستمیسال س  نیدر ا
  نیریخ يبنددسته یعنی RFM ستمیو عالوه بر آن س قرارداد  نفعانیذ هیکل اریدر اخت ها طه یح  نیها را در اگزارش   هینمود و کل

 .شد يسازادهیپ  MIS در بستر دوساله  یو مبلغ کمک در بازه زمان  تیحما یزگتا  ت،یبر اساس تعداد دفعات حما

 قرار دارد.  ستمیس نیتوسعه ا  یهر دسته در برنامه آت يبرا یتعامالت مشخص و اختصاص یطراح باهدف RFMدوم  فاز
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   انجمن یی توان اجرا  يجهت ارتقا یینظام اجرا ت یتقو

 1400 فرایند مدیریت استراتژیک در سال
ارز جهت    تالش،  باهدفمتوازن    یابیپروژه  استراتژ  يسازنه ینهاددر  از  و    کیتفکر  س  يابزارهااستفاده   تقویت ی،  ستمیتفکر 

 .انجمن قرار گرفتی جزو کارهاي بر خرد جمع یمبتن يها يریگمیتصمو  یمیکار ت هیروح

راستا   این  یک    ياتهیکمدر  حضور  خبرهبا  استراتژیک،   يزیربرنامه  مشاور 
کمیته این  شد.  تشکیل  انجمن  کلیدي  افراد  و  ارشد  انجام    ابتدا  مدیران  با 

انجمن پرداخت. با    يتدوین نقشه استراتژبه  )  SWOC(مطالعات فاز شناخت  
خود را در حصول به   تأثیرنقش و    ، نگاه  کی همه ارکان سازمان با  این نقشه  

ادامه فرایند مدیریت استراتژیک  درك خواهند نمود.    اندازچشم سپس جهت 
 اقدامات زیر انجام شد. 

 ساختار پروژه  ی دهسازمان 

  مدیریت استراتژیک به مدت شانزده ساعت  آموزشیبرگزاري دوره 

  به مدت شانزده ساعت ی متوازنروش ارزیاب  آموزشیبرگزاري دوره 

  طراحی و اجراي اقدامات کلیدي در ارزیابی متوازن به مدت شانزده ساعت  آموزشیبرگزاري دوره 

  به نظرات ارزشمند مدیران و کارشناسان محترم شرکت و تشویق عملکرد تیمی ی ساختاردهو  يآورجمع 

  با استفاده از مدل ارزیابی متوازن  هاي استراتژاجرا پذیر کردن بررسی 

  آموزش مدیریت استراتژیک و روش ارزیابی متوازن 

 

 

 

 

 

 اقدامات آتی:

  ها سنجه يادورهپایش 

  ها سنجه اجراي دقیق اقدامات کلیدي جهت بهبود 

  ها آنو مقادیر اهداف عددي  هاسنجهبازنگري در 

  ها آن  يروزآوربهو  هاي استراتژبازنگري ساالنه در 

 

 دستاوردها: 

 تدوین اهداف کالن در مناظر مختلف 

  سطح یک و سطح دو  يهاسنجه تعیین 

 ها سنجه کمی براي  تعیین اهداف 

  بهبود نتایج اهداف طراحی اقدامات کلیدي جهت 

  و اعمال اصالحات الزم يریگگزارش طراحی روش 

  ها سنجه  يروزآور بهطراحی روش بازنگري و 
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 1400سال    يهاسنجه

 تحققدرصد   1400سال  تحقق   رشد  1400سال   ینیبشیپ 99تحقق سال   عنوان سنجه 
117% 700 322 در تولد شیرین کنندهشرکتتعداد افراد   339 %48  

22% 4261 - 19,500 19,326 نفر ساعت آموزش پزشکان و پیراپزشکان  

25% 57,000 45,767 ) يرحضوریغ(1نفر ساعت آموزش از طریق اسکاي روم و سایت   60812 %107  

29% 4,500 3,481 اند کردهآموزش متوسطه و سایت وان شرکت  ي هادورهافراد دیابتی نوع یک که در   4,628 %103  

0% 2,000 2,001 در اینستاگرام در لحظه پخش الیو  آموزشیالیو  نفر ساعت  1030 %52  

133% 8,000 3434 (استفاده از داشبورد آپارات)  شدهدهید يهالم یف نفر ساعت  2,784 %35  

49% 45,000 30,284 تعداد عضو در اینستا گرام   38727 %57  

,1 برندینگ بیشتر انجمن در فضاي شهري (بیلبورد روز)  700  1,500 %40  1412 %94  

44% 7,500 5,202 عضو جدید   7471 %100  

,4 4,061 نفر ساعت مشاوره 003  %6  4172 %97  

- 8,000 8,732 )نفر ساعتمشارکت بیشتر نیروهاي داوطلب در راستاي تحقق اهداف گابریک ( %8  5,593.5 %70  

16% 50 43 نفر ساعت آموزش سفراسرانه   35 70% 

18% 40 34 تعداد سفیران فعال   22 %55  

200% 35 12 مؤثر شدهجذبتعداد سفیران    19 54 % 

33% 4000 3000 نباشند) رفتهازدست گروهدر  فعال (  اریتعداد هم  3217 80% 

 ATM  7  4 57%بانک،  ، یپرداخت  شنیکیاپل 7 يهاهیریخ  ستیدر ل کیگابر نامثبت

59% 25,300,000,000 15,883,572,488 از آموزش  تیحما يبرا یمردم يهاتیحماجلب   26,988,872,500 107% 

92% 12,610,000,000 9,809,331,893 دریافتی صندوق حمایت از مددجویان   9,862,354,246 78% 

29% 500 387 تعداد کودکان تحت حمایت مددکاري  504 104% 

29% 68,175,330,072 53,013,866,584 کلی سال  دریافتی  67,816,454,099 %99  

32% 48 36 کارکنان نفر ساعت آموزش سرانه   32.4 %68 
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 1400  سال  يهای افتیدربودجه  
 

 درصد تحقق  1400تحقق  1400 بینیپیش شرح 

%120 2,133,074,000 1,778,173,750 آموزشی  هايدورهبرگزاري   

%55 391,810,000 712,456,250 آموزشی  هايدورهبرگزاري      

%103 428,860,000 415,717,500 آموزشی کمک ابزارهاي      

%202 1,312,404,000 650,000,000 حق عضویت      

%105 25,426,187,374 24,236,300,000 حامیان حقیقی   هايکمکهدایا و    

%109 15,753,993,176 14,500,000,000 حمایتی انجمن _ مردمی   هاي کمک    

%52 258,981,000 500,000,000 قلک کاغذي -مردمی هاي کمک    

%101 1,335,436,370 1,320,000,000 قلک خانواده _ مردمی   هايکمک     

%92 7,007,209,346 7,580,000,000 ها همایش  ،سمینار ،هامناسبت_ مردمی   هاي کمک    

%81 243,440,000 300,000,000 محصوالت خیریه _ مردمی   هايکمک     

%2279 827,127,482 36,300,000 غیرمالی  هاي حمایت_ مردمی   هايکمک     

%101 27,384,787,101 27,226,071,068 حامیان حقوقی   هايکمکهدایا و    

%48 3,753,488,000 7,768,749,500 مسئولیت اجتماعی      

%68 68,442,000 100,000,000 قلک حقوقی      

%45 3,490,868,000 7,800,000,000 ، همایش سمینار مناسبتها،-حقوقی    

%141 989,650,000 700,000,000 حقوقی -محصوالت خیریه     

%230 4,136,676,000 1,800,000,000 ارائه خدمات متقابل      

%171 14,548,408,641 8,500,000,000 آموزشی خاص  هايدورهبرگزاري     

%0 0 90,000,000 غیرمالی  هايحمایت     

%85 397,254,460 467,321,568 تخفیفات     

%90 11,902,355,551 13,293,154,050 حمایت از مددجویان   

%105 10,614,355,551 10,097,101,000 حقیقی _ حمایت از مددجویان     

%40 1,288,000,000 3,196,053,050 حقوقی _ حمایت از مددجویان    

%123 2,020,049,443 1,641,631,204 غیرعملیاتی و درآمدهاي  هاهزینهسایر    

%123 2,020,049,443 1,641,631,204 سود سپرده      
  

%101 68,866,453,469 68,175,330,072 جمع کلی   
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 انسانی نیروي
 است.  1400جدول زیر لیست کارکنان مشغول به فعالیت در سال 

استخدام  مدرك تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی ردیف 

 1400سال 

نیروي  

 داوطلب 

فرد 

 دیابتی

 MBA کارشناس ارشد مدیرعامل  هرمز کیخان زاده  1
 

  

    کارشناس ارشد مشاوره  روانشناس سازمانی  شقایق بیکدلی 2

    یشناسرواندکترا  سازمانی  شناسروان محسن سودمند  3

چراغچی  یمحمدتق 4
 باشی آستانه

    MPH دکترا (پزشک عمومی)، مدیرعامل  مقامقائم

 مشاور عالی  فرحناز برخوردار 5
 معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع 

    کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

    افزارنرمکارشناس  ITمدیر  سروش علمداري   6

 )افزارنرمکارشناس ( کارشناس آي تی  یمعدنفرشید  7
  

 

   MBA دکتراي  يزیربرنامهمشاور  سید محمد فخر 8

امیرحسین   9
 حیدري 

    کارشناس ارشد مهندسی صنایع  هاروش و  هاستمیسکارشناس 

    کارشناس برق الکترونیک  انسانی منابع کارشناس مریم درخشان زاده  10

آموزش  يزیربرنامهکارشناس ارشد مدیریت  انسانی منابع کارشناس مهرنوش حدادیان 11
 عالی 

   

    کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه  داوطلبین)(انسانی منابع کارشناس زهرا خان میرزایی  12

    )کامپیوتر( کاردانی کارشناس مسئول اداري اردشیر زندیان  13

    پنجم ابتدایی  کارمند کاخداري  علی علی نژاد  14

حسین خادم   15
 حسینی

    ) یعلوم انساندیپلم ( کارمند خدمات 

    کارشناس (حسابداري)  مدیر مالی علیرضا نوري 16

  کارشناس حسابداري  کارشناس حسابداري  راضیه براري 17
 

 
 

 خدمات مردمی، هايمشارکت معاونت پریسا احمدزاده  18
 گري مدافعه و حمایتی

    ی)شناسست یزکارشناس (

19 
 

  کارشناسی (مدیریت بازرگانی)  حمایتی  خدمات و کارشناس مددکاري مهدیه تشیعی
 

 

    کارشناس علوم اجتماعی  حمایتی  خدمات و کارشناس مددکاري المیرا عالی پناه  20

    کارشناسی ریاضی کاربردي  مردمی يها کمک کارشناس  حکیمه امیر آزاد 21

    گرافیک) ( یکارشناس مردمی يها کمک کارشناس  الهام فکار 22

    دانش) کار ودیپلم ( مردمی يها کمک کارشناس  فرشته ساداتی 23
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    ی شگاهیکارشناس علوم آزما یمردم يها کارشناس کمک  یبهناز فروغ  24

حسنعلی ترکمن    
 نژاد

    کارشناس ارشد ادبیات فارسی  CSRمشاور 

  پزشک عمومی-دکتراي پزشکی مشاوره و پژوهش آموزش، معاونت سارا صداقت 25
 

 

26 
 

  کارشناس (تغذیه)  کارشناس ارشد علمی و آموزش دیابت طیبه دهقانی 
 

 

    ی شناسروان کارشناسی ارشد  کارشناس علمی و آموزش دیابت  صداقت  تارا 27

کارشناس ارشد  -کارشناس (تغذیه) کارشناس ارشد علمی و آموزش دیابت سیما عباسی  28
 ی)سنجروان(

   

  کارشناس ارشد (تغذیه)  کارشناس ارشد علمی و آموزش دیابت مریم عزیزیان  29
 

 

    کارشناس (تغذیه)  ت آموزش دیابکارشناس علمی و  مینو مجیدي 30

    ویژه  يهامراقبتکارشناس ارشد پرستاري  ت کارشناس علمی و آموزش دیاب افسانه بخشی  31

    کارشناسی ارشد تغذیه ت کارشناس علمی و آموزش دیاب مینا زینلی 32

    ارشد پرستاري دانشجوي کارشناس  مدرس دیابت -آموزشکارشناس علمی و  سارا عباسیان  33

    کارشناس ارشد (تغذیه)  ت کارشناس علمی و آموزش دیاب سمیه پورسینا 34

کارشناسی ارشد  -کارشناس (تغذیه) مدرس مهمان  سرمه رئیس زاده 35
 ی بالینی)شناسروان(

   

    مولکولی)  سلولی بیولوژي( دانشجو دکتري کارشناس علمی و آموزش دیابت  مرضیه مهرآبادي 36

    کارشناس (علوم سیاسی) مدیر مشاوره و پشتیبانی آموزش دیابت  اکرم میراحمدي 37

38  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

کارشناس ارشد مشاوره و پشتیبانی آموزش  فریبا کرمی
 دیابت 

  کارشناس (زبان انگلیسی)
 

 

حنانه عابدینی ابی  39
 سفال

    کارشناس میکروبیولوژي دیابتکارشناس مشاوره و پشتیبانی آموزش 

    کارشناسی شیمی کاربردي  کارشناس مشاوره و پشتیبانی آموزش دیابت آیدا معدلی  40

نزهت الملوك   41
 رسولی

  دانشجوي کاردانی (کامپیوتر) کارشناس مشاوره و پشتیبانی آموزش دیابت
 

 

    کارشناس (گرافیک) دیابتکارشناس مشاوره و پشتیبانی آموزش  شبنم طیبی 42

  کارشناس (الهیات)  کارشناس مشاوره و پشتیبانی آموزش دیابت شیما شمیرانی 43
 

 

    کارشناس (جغرافیا) دیابت آموزش پشتیبانی و مشاوره  کارشناس شادي نوري آذر  44

    شیمی بیو دانشجو  دیابت آموزش پشتیبانی و مشاوره  کارشناس دالرام دمهري 45

    دکتراي پزشکی ی دیابترساناطالعو  روابط عمومیمدیر  علی بنکدار تهرانی  46

ی  رساناطالع و  روابط عمومیکارشناس ارشد  مریم طباطبایی  47
 دیابت 

    کارشناس (کامپیوتر)

    کارشناسی ارشد مدیریت رسانه مدیر روابط عمومی  علی اکبر زاده 48

    کارشناسی حسابداري  کارشناس روابط عمومی  کرد آبادي مهرداد  49
یاسمن خواجوي  50

 نسب 
 گرافیکی يهاتیفعال و دیجیتال و بازاریابی

 کارشناس 
 

 کارشناسی ارشد مرمت
   

ی  رساناطالع و  روابط عمومیکارشناس ارشد  شراره صدقی 51
 دیابت 

 ی بازرگان تیریمد یکارشناس
 ی روابط عموم یکارشناس
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1400-تعداد جلسات برگزار شده به ازاي هر مدرس 

    ITکارشناس  مدیر سایت سام خسرو پور  52

    افزارنرمکارشناسی  کارشناس سایت و استودیو منوچهر قدسی  53

    دیپلم تجربی مدیر ارتباط با اعضا  سهیال دولت زاده 54

    (کامپیوتر)  پلمیدفوق کارشناس ارتباط با اعضا  گپور بزرهما  55

    دیپلم (اداري و بازرگانی)  ها يهمکارمدیر توسعه و  فیروزه مشایخ  

 

 :است زیر شرح به  گابریک آموزشی هايکالس برگزاري در مدرسین از یک هر مشارکت میزان

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان در زمان شیوع کرونا   يهاتیفعال  يبسترساز
 براي   را  فراوانی  يهاچالش  و  مسائل  1400  سال  در  آالن  به  تا  آن  شدن  دارادامه  و  1398  سال  اسفندماه  اوایل  در  کرونا  شیوع

  چالش  با طرفی  از گابریک همچون سازمانی . ساخت دشوارتر را مخاطبان  به  رسانیخدمت نحوه و  مدیریت و  آورد  به وجود ها سازمان
 بیشتر   باید   و  داشتند  قرار)  دیابتی(   کرونا  يدوره  در  پرخطر  يهاگروه  يزمره  در  همآن  کارکنان  از  نیمی   طرفی  از  و   بود  روروبه  کرونا

  اعضاي  از  محافظت  و  پیشگیرانه  اقدامات   و  بهداشتی   هايتوصیه   به  عمل .  دادیم  قرار  کنترل  تحت  را  اوضاع   دیگر  يهاسازمان  از
 و   راستا  همین  در.  نماید  فراهم  را  اعضا  به  رسانیخدمت  و  فعالیت  ادامه  امکان  نوآوري،  و  خالقیت  با  تا  نمود  مصمم  را  گابریک  انجمن،

 اي مجموعه   کرونا،  برابر  در  کارکنان  از  محافظت  براي  بهداشتی  تمهیدات   اجراي  بر  عالوه  گابریک  تیم   متخصصین،  با  مشورت  از  پس
 . نمود اجرایی کرونا گیريهمه روزهاي در  اعضا به رسانی خدمت گسترش نیز  و هافعالیت ادامه جهت در را تصمیمات از

 انجمن  اعضاي  نیز  و  انجمن  کارکنان  از  محافظت  و  کرونا  خطرات  کاهش  یک،   نوع  دیابت  به  انجمن  کارکنان  عمده   ابتالي  به  با توجه
  افزایش   از  اعم   جوانب،  کلیه  درنظرگرفتن  با   گابریک  مدیریت  تیم  لذا  است؛  برخوردار  باالیی  بسیار  اولویت  از  گیري  همهاین  برابر  در

.  نمود  اتخاذ دورکاري تقویت ایجاد  باهدف  را تصمیماتی مجموعه دیابت،  مدیریت   آموزشی هايدوره و  فردي  هايمشاوره  به اعضا  نیاز
  ابتداي  از  گابریک  تیم   رسانی، خدمت  براي  آنالین   راهکارهاي   از  منديبهره  مزایاي  و  فناوري   هايزیرساخت  گسترش  به  توجه  با
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  بتوانند  گابریکی  اعضاي   تا  نمود  منتقل  دور  راه  از  و   آنالین  هايدوره   به  را  خود  حضوري  هايکالس  کلیه  1400  پایان  تا  اسفندماه
 . نمایند دریافت کرونا از مؤثر پیشگیري همچنین و خون قند بهتر  مدیریت براي را الزم هايآموزش منزل، از خروج به  نیاز بدون

 انتقال   با  نیز  مدرسین  و  مشاورین  تی،  آي  تیم  از  اعم  آنالین  آموزشی  هايدوره   برگزاري  در  درگیر  هايگروه  کلیه  راستا،  همین  در
  اعضاي  به  خدمات  تداوم  جهت  در  بهداشتی،   هايتوصیه   به  عمل  ضمن  دور،  راه  از  کاري  هايفعالیت  انجام  و  منزل  به  تجهیزات
 . برداشتند گام  گابریکی 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  و کارکنان  مدیران يتوانمندساز
سال   در  انسانی  منابع  استراتژي   1400واحد  راستاي  فعالیتدر  به  شروع  مربوطه  تخصصیهاي  توانمندسازي    هاي  راستاي  در 

 شده است. ها در ادامه گزارشاي موارد و فعالیتکارکنان و نیروي داوطلب گام برداشته است. خالصه 

 و نیروهاي داوطلب  نانکارک  آموزشیي هادورهبرگزاري  

   با حضور    ، در این سالاستي و موفقیت انجمن یکی از اهداف انجمن  وربهرهبا توجه به اینکه آموزش کارکنان جهت باال بردن
هاي داوطلب نیز به همراه کارکنان در  یرويناست تعدادي از    ذکرقابلي مختلف، توان علمی کارکنان ارتقا یافت. همچنین  هاکارگاهدر  

براي   1400ی در سال  سازمانبرونی و  سازمان درون  آموزشیي  هادورهي مختلف شرکت کردند. الزم به ذکر است کل نفر ساعت  هادوره
براي    1040.5  کارکنان ساعت  1432  داوطلبنیروهاي  و  زیر  است  نفر  جداول  در  و  سازمان درون  هاکالس   گزارشیل  تفصبه .  ی 

 است.   شدهگزارش ی  سازمانبرون
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 خارج از انجمن:   يهادوره

 یده دآموزشافراد  تعداد  نام دوره 

 کودك  کار   اجتماعی  مسائل کارگاه
 

  دمهري،   ارام   دل  صدقی،  شراره  جعفري،   فائقه  فکار،   الهام   عباسی،   سیما 28
  مهدیه   رسولی،   آیه   برخوردار،   خانم  عزیزیان،   مریم  آزاد،   امیر  حکیمه
  م یمر   زندیان،  ریاردش  اسفندیاري،  نرگس   فروغی،  بهناز  معدلی،  آیدا  تشیعی،

  ه یسم  صداقت،  تارا   زاده،   کیخان   هرمز   مشایخ،   فیروزه   زاده،   درخشان 
  معدنی،   فرشید   مشایخ،  خانم  نمرودي،  نی نسر  شریفی،   زهره  پورسینا،
  پریسا   ساداتی،  فرشته  احمدي،  میر  اکرم  حدادیان،   مهرنوش  نوري،  علیرضا

 احمدزاده 

 SEO آموزشی دوره
 

 صدقی  شراره عباسی،  سیما ،خسرو پور سام  3

 افکت  افتر  در محور پروژه و جامع گرافیک  موشن آموزشی پکیج

 موبایل  با  محتوا  تولید پروژه+  جامع آموزشی پکیج

 طباطبایی  مریم 1

  و   خیریه  مؤسسات  حسابداري-ها  سمن  در   قانونی  بازرسی
 ها سمن

 آزاد  امیر  خانم  براري، خانم  2

 پناه عالی المیرا تشیعی، مهدیه  احمدزاده،   پریسا 3 نیکو   اخالق و فلسفه  کارگاه

مهدیه 17 کودك  کار   اجتماعی  مسائل کارگاه برخوردار،  خانم  عزیزیان،  مریم  آزاد،  امیر  حکیمه  صداقت،   تارا 

مهرنوش   تشیعی مشایخ،  فائقه   حدادیان،فیروزه  طیبی،    ي جعفرشبنم 
بهناز فروغی، امیرحسین حیدري، اکرم میر احمدي،  ( آیدا معدلی،  سفیر)، 

 ، فرشته ساداتیاحمدزادهالهام فکار، پریسا 

  -احمدزادهپریسا    -فرحناز برخوردار  -دکتر چراغچی  -مهندس کیخان زاده 34 رسا) ( نهادمردم هاي سازمان ي احرفهدوره مدیران 
صداقت حیدري  -تارا  حدادیان  -امیرحسین  ترکمن    -مهرنوش  حسنعلی 

 نژاد 

 

 نداخل انجم   يهادورهبرگزاري  

، جلسات بازآموزي توسط واحد علمی و آموزش و منابع انسانی براي کلیه کارکنان باهدف افزایش دانش دیابت در  1400در سال  
  ها دورهی سازمانی،  شناسب یآسکمیته فرهنگی گابریک با بررسی و  شد. همچنین    برگزارکارکنان و کمک به بهبود موارد مشاوره  

. مجموع نفر ساعات  توسعه و بهبود تعادل زندگی مدیران و کارکنان برگزار کرده است  منظوربهدر سطوح مختلف سازمانی    آموزشی
 هاي بازآموزي به شرح زیر است:است. شرح دوره بوده 1155 سازمانی هاي درونآموزش دوره

 مدرس  یده دآموزشافراد  جلسه  نام دوره 

 دکتر سودمند  کارکنان کل  5 کالس روانشناسی

 دکتر فخر  معاونت)  توسط منتخب(افراد 25 2 متوازن  ارزیابی
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 ی کیکردن فرهنگ گابر نه ینهادو  يسازيجار

 کمیته رفاهی کارکنان
در   و  است  کرده  برگزار  را  متعددي  جلسات  است  کارشناسان  و  مدیران  از  تعدادي  شامل  که  اعضا  حضور  با  رفاهی  افزایش  کمیته  راستاي 

 هاي زیردست یابد: هاي گابریکی، رفاه و آسایش جسمی و روحی توانسته است به موفقیتارزش 

 پشتیبانی  واحد  کارکنان  فرم  لباس  تهیه  -1

 بدنی  فعالیت  و  صبحانه  برنامه  برگزاري  -2

  هاي تست   اساس  بر  حضور  تائید  و  کار   محل  ترك  هماهنگی  و  کرونا  به  کارکنان   ابتال  بر  نظارت  -3
 گرفته  صورت

 خوانیکتاب   جلسات  برگزاري  ادامه  -4

  جلسات  در  هافیلم  بررسی  و  نقد  و  کارکنان  به  سینمایی  هاي فیلم  دادن  قرار  اختیار  در  -5
 خوانی کتاب

 ) کرونا  شرایط  در  ضدعفونی  مواد (  کارکنان  موردنیاز  لوازم  تهیه  -6

 کرونا   وجود  موقعیت  در  دورکاري  مناسب  شرایط  آوردن  فراهم  -7

 کارکنان  به  بخشی  انرژي  باهدف  فصلی  هايمناسبت   و  هاجشن   برگزاري-8

 کارکنان   سالمت  و  استفاده  براي  بهداشتی  نامهشیوه  تهیه  -9

 فصلی  تولدهاي  جشن  مراسم  برگزاري-10

 ) گابریکی  یلداي(  مانند  هامناسبت   مراسم  برگزاري-11

 دکتر سودمند  معاونین  6 ی درمانگروه

 دکتر سودمند  کارکنان کل  2 وجود  ابراز

 دکتر سودمند  کارکنان کل  1 تغییر فرآیند

 دکتر سودمند  کارکنان کل  1 1400 استراتژي تدوین کارکنان آموزش

 دکتر سودمند  کارکنان کل  2 آن  با صحیح  برخورد ينحوه و استرس و اضطراب

 دکتر سودمند  کارکنان کل  2 بیماري  با اشرابطه و  تبعیض از ناشی یطردشدگ احساس

 دکتر سودمند  کارکنان کل  4 اجتماعی  اضطراب

 دکتر سودمند  کارکنان کل  2 آن  با مواجهه ينحوه و بیماري
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 کارکنان   براي  تولد  هدیه   تهیه  -12

 کارکنان  استفاده  جهت  هرمز  کتابخانه تهیه  -13

 دیابت  جهانی   روز  مناسب  به  هدیه   تهیه  -14

   کارکنان   براي  ماشین  پارك  جاي  مدیریت  و  ریزيبرنامه   -15

 

 پنجشنبه گابریکی
 دورهمی گابریکی 

گابریکی به دورهمی گابریکی تغییر پیدا کرد. این    يشنبهپنجبراي جشن آخر سال گابریک، نام    شنبهپنجبه علت ثابت نبودن روز  
آغاز   »خانم ساداتی برنامه  مجري   ییآمد گوخوشصبح با سخنرانی و  11. برنامه ساعت برگزار شد 25/12/1400دورهمی در تاریخ 

و تشکر از کارکنان افتخاري   هابازيدکتر چراغچی ادامه یافت. سپس آقاي مهندس کیخان زاده و آقاي  هايصحبتشد. در ادامه، با 
تا ساعت   این برنامه  انجام گردید.  و با پذیرایی و    15و نیروهاي داوطلب توسط خانم برخوردار  ادامه داشت  به    برداريعکسعصر 

از همکار به افراد هدیه داده شد. الزم به ذکر   تبریک نوروز و تشکر هاي کارتو   سررسیدیادگاري  عنوانبهاین برنامه  در پایان رسید. 
داده شد. حدود   نیز هدیه  و سفیران هم  افتخاري  کارکنان  به  و  بود  داراي هدیه  برخی مسابقات  برنامه    48است که  این  در  نفر 

 شرکت کرده بودند. 
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 يکاربرد يهاپژوهش مشاوره و  ، در آموزش شرفتیپفصل دوم: 

   ک یگابر ابتید  خود مدیریتیآموزش    یفی و ک ی کم ي ارتقا

 آموزش  ساعت  و  ها سنجهآمار  
  هايخانواده،  ابت یاعم از افراد مبتالبه د  نفعانیذ  هیکلي؛ آموزش  کاربرد   هايپژوهشدر آموزش، مشاوره و    شرفتیپ گابریک جهت  

 60812  زانیمتوانستیم به    1400. در سال  را مدنظر داشته استپیشگیري    آموزشیهاي  ی و دورهراپزشک یو پ   یآنان و جامعه پزشک
آموزش   ی فیو ک  یکم  يرتقاارائه کنیم و در راستاي ا  ن یآنالحضوري و    صورتبهدیابت    خود مدیریتی آموزش استاندارد    نفر ساعت 

 گام برداریم. آن در کشور تیاهم میتفهاستاندارد و  ابتید  خود مدیریتی

طرح نوآورانه آموزش از راه دور در تهران   ارائهبا  در زمان کرونا    ابت یخدمات آموزش ددرصدي    56  شیافزاي کرونا  ریگهمه  باوجود
 انجام گردید  گریشهر د 274و 

 1400تحقق سال  عنوان سنجه 

 60812 غیرحضوري) ( 1نفر ساعت آموزش از طریق اسکاي روم و سایت  

 96 نفر ساعت آموزش حضوري 

 4172 ی)تلفن ،نی آنال حضوري،(نفر ساعت مشاوره 

 4261 نفر ساعت آموزش پزشکان 

 1030 آموزشی  يالیوها
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 . استي قبل هاسالمقایسه آن با  و 1400آموزش در سال  نفر ساعتو   دهیدآموزش نفرات ، تعداد کالس دهنده نشانجدول زیر  

تعداد 
کالس

افراد 
دیابتی

نفر ساعت 
دیابتی

تعداد 
همراه

نفر ساعت 
همراه

تعداد 
کالس

افراد 
دیابتی

نفر ساعت 
دیابتی

تعداد 
همراه

نفر ساعت 
همراه

تعداد 
کالس

افراد 
دیابتی

نفر 
ساعت 

تعداد 
همراه

نفر 
ساعت 

E(داخل انجمن) 599912973230690216482600000مقدماتی
E(خارج انجمن) 249147000000000000مقدماتی
E (آنالین ) 1934010200061107632280050929278700مقدماتی

E .E E85935400000001513983400ماجراهاي کیپو
E .E E E7114400721840010226600دیابت بارداري

E.E 2842438160000000000متوسطه نوع یک (حضوري) 1
E.E 2E(حضوري) 18255153013180000000متوسطه نوع دو داروهاي خوراکی و رژیم غذایی
E.E 1112311070000000000متوسطه نوع دو انسولین (حضوري)21
E.E 1323921510094267824102009738723484800متوسطه نوع یک آنالین1
E.E 000004343060000000متوسطه نوع دو انسولین آنالین21

E.E 2E(آنالین)0000012965760000000متوسطه نوع دو داروهاي خوراکی و رژیم غذایی
E.E 00000611310170013327294300متوسطه نوع دو (قرص و انسولین )2

E.E 2E(خارج از انجمن)000000000000000متوسطه نوع دو داروهاي خوراکی و رژیم غذایی
E E 1829117460000000000پیشرفته نوع یک حضوري1
E E 4402408213388028009419711182600پیشرفته نوع یک آنالین1
E E 541246295400پیشرفته نوع دو انسولین21
E.E 2E87947454828800پیشرفته نوع دو داروهاي خوراکی و رژیم غذایی
E.E 0000000000000پیشرفته نوع دو داروهاي خوراکی و رژیم غذایی خارج از انجمن20

E .E E81013030000000000تکمیلی-مدیریت استرس
E .E E E (چربی و فشار خون)الفباي کنترل دیابت 44212614120000000تکمیلی-
E .E E422668371110095115300تکمیلی - گام به گام تا تناسب اندام
E .E E E860360151317860022234140400در کنار فرزندم
E .E E E0000000000000همگام با سالمتی
E .EE E1(نوع یک) 145180451800000000000دوست من انسولین
E .EE E2(نوع دو) 120461230900000000000دوست من انسولین

  E .E E E .E 1(Psite1)6614081110678623583859252920000000آموزش آنالین نوع یک
E .E E 00000000001131863600تولد کودکان شیرین1

E.E 000001021219080046756525600آموزش آنالین خودمراقبتی دیابت نوع یک (ده شهر کم برخوردار)1
000000000000000

292482428601132750663486408458662636986376086100

سال 1400
نام دوره کد دوره

جمع نفر ساعت دیابتی

سال 99سال 98

1661328

70420

00

2

سطح مقدماتی
سطح متوسطه

شرفته
سطح پی

سطح تکمیلی
ص

دوره هاي خا

1810800

بادکنک قندي



   
 

 

 
 

 و خدمات آموزش مجازي  آنالین  آموزشیي هادورهافزایش ظرفیت برگزاري  
توجه به  1400کرونا در سال    روسیو  يریگهمه   طیبه شرا با  تسه و  افراد مبتالبه د  یدسترس  لیمنظور  به    ابتیهمه 

 :برگزارشده است که شامل نیانجمن به شکل آنال آموزشی يهادوره ی ، تمامابتیآموزش استاندارد د
 ی دوره مقدمات .۱
 و دو  ک ینوع  ابتیافراد مبتالبه د  ژهیدوره متوسطه و .۲
 و دو  ک ینوع  ابتیافراد مبتالبه د  ژهیو شرفتهیدوره پ  .۳
 GDM مادران مبتالبه ژهیو يباردار ابتی دوره د .٤
 سال  10-6 یبا بازه سن 1نوع   ابتی کودکان مبتالبه د  ن یوالد ژهیدوره در کنار فرزندم و  .٥
 سال  10تا  6دوره ماجراهاي کیپو ویژه کودکان مبتال به دیابت نوع یک در بازه سنی  .٦
 اندامتناسب .۷
 هاآن هاي خانوادهسال و  40کمتر از  1نوع  ی ابتیافراد د ژهیو (PSITE-1) :دزی گلوکوکارد ک  نیدوره آنال .۸
 شهر کم برخوردار  75 آموزشیدوره  .۹
 (BDE) آموزش هايپایهدوره  .۱۰
 سال  10تا  6تولدهاي ماهانه ویژه کودکان دیابتی  .۱۱
 دوره هاي پیشگیري از دیابت ویژه عموم جامعه  .۱۲

 

 

دوره هاي 
,  آموزشی آنالین

الیوهاي آموزشی 
1030, اینستاگرام

فیلم هاي آموزشی 
2784, آپارات

)نفرساعت ارائه شده(خدمات آموزش آنالین 
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 ها به تفکیک دورهکنندگان کالستعداد کل شرکت

 تعداد کل افراد  تعداد دوره  نام دوره 

 929 50 آنالین) (مقدماتی نوع دو  

 3872 97 آنالین) (متوسطه نوع یک  

 327 13 آنالین) (انسولین  -متوسطه نوع دو قرص

 18 2 آنالین) (انسولین  -پیشرفته نوع دو قرص

 1971 94 آنالین) (پیشرفته نوع یک  

 756 46 شهر   75دیابت    خود مراقبتیآموزش آنالین  

 139 15 ماجراهاي کیپو 

 234 22 در کنار فرزندم 

 GDM 10 22دیابت بارداري  

 51 9 اندام تناسبتا    گامبهگام 

 318 11 تولد شیرین 

 
 1400انجمن در سال    آموزشیتعرفه خدمات  

،  در دوران شیوع کرونا و کاهش توان اقتصادي مردم خصوصبهبا توجه به اهمیت آموزش در کنترل قند و بهبود کیفیت زندگی افراد دیابتی 
از اول امرداد تا پایان سال  ،  شوند  مندبهره گابریک    آموزشیبراي اینکه همه عزیزان دیابتی نوع یک در همه نقاط کشور بتوانند از خدمات  

و براي    ي مردمی و حامیان حقوقیهات یحماي متوسطه و پیشرفته (حضوري و آنالین) از طریق  هادوره هزینه  ،  ، عالوه بر دوره مقدماتی99
بدون تغییر قیمت نسبت به   آموزشی  هايدورهنیز    1400. در ادامه این سیاست، در سال  گرددیم  تأمین  خدمت گیرندگان به صورت رایگان

 ، البته درصد باالیی از هزینه واقعی خدمات آموزشی توسط حامیان پرداخت می گردد.سال گذشته برگزار شدند

 

 هاي آموزشیدوره  1399 تعرفه سال 1400تعرفه سال 

و  یهاي مردم از طریق حمایت تأمین رایگان( 
 )حامیان حقوقی

و  یهاي مردم از طریق حمایت تأمین  رایگان(
 )حامیان حقوقی

 مقدماتی 

و  یهاي مردم از طریق حمایت تأمین رایگان( 
 حامیان حقوقی

و  یهاي مردم از طریق حمایت تأمین رایگان( 
 )حامیان حقوقی

 متوسطه نوع یک 

و  یهاي مردم از طریق حمایت تأمین رایگان( 
 )حامیان حقوقی

و  یهاي مردم از طریق حمایت تأمین رایگان( 
 )حامیان حقوقی

 پیشرفته نوع یک

 متوسطه نوع دو  79000 بدون تغییر 79000

 پیشرفته نوع دو 89000 بدون تغییر 89000

 هاي تکمیلیدوره  54000 بدون تغییر 54000
 تی ر یمد اندام،تناسب (الفباي کنترل دیابت،

 استرس) 

 (GDM)دوره دیابت بارداري 81000 بدون تغییر 81000

 دوره آموزش مدرس دیابت  250000 بدون تغییر 250000
Diabetes Educator Training 
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 کم برخوردار   شهر  75دیابت در    مراقبتیخود    آموزشیهاي  دوره

شهر    75این طرح به    1400وزارت بهداشت از اجراي این طرح پایلوت آموزش دو شهر کم برخوردار، در سال    استقبالبا توجه به  
 آموزش دیدند.   هادورهفرد دیابتی در این   756تعداد  درمجموعگسترش پیدا کرد. 

بین همکاري  ب   این  گابریک  دیابت  هدایت  انجمن  و  همکاري  مدا  و    یرواگ  یرغ   يهايماریب  تیریمرکز  درمان  بهداشت،  وزارت 
نفر   هزارپنجاه  ریز  تیشهر با جمع  75در  ی  درمان   ی و خدمات بهداشت  یدانشکده علوم پزشکو همکاري اجرایی    یآموزش پزشک

 برگزار کرد. کشور تیمحروم يده استان با رتبه باالدر این ، یانتخاب

 پروژه: محدوده 

 هزار نفر  50شهر با جمعیت کمتر از  75 •
 استان کمتر برخوردار  10 •
 دانشگاه علوم پزشکی  12 •

 1400-شهر 75آمار 

 756 کننده شرکتتعداد افراد 

 5256 نفر ساعت آموزش 

 شهر استان
       تکاب  ماکو سردشت شاهین دژ  اشنویه پلدشت قره ضیاءالدین شوط سیه چشمه  ربط  آذربایجان غربی

               قائن طبس  فردوس نهبندان بشرویه  سرایان خراسان جنوبی 

 خورموج کاکی  جم بندر دیلم  بندردیر  عالی شهر آب پخش  نخل تقی چغادك اهرم بنک عسلویه وحدتیه بوشهر 

                     الشتر  ازنا  پلدختر لرستان

             دهلران ارکواز ایوان آبدانان  دره شهر  مهران  سرابله  ایالم 

 جالق سوران زهک  کنارك بمپور نیک شهر  پیشین  فنوج مهرستان قصرقند محمدان  گلمورتی  راسک  سیستان و بلوچستان

                 لیکک مادوان چرام لنده  باشت کهکیلویه و بویر احمد 

     دهبارز  بیکاه چناح لنگهبندر  حاجی آباد  کنگ پارسیان  بندرجاسک  خمیر درگهان  بستک هرمزگان

                   دیواندره  بیجار دهگالن  کانی دینار  کردستان

                     قیدار  هیدج  صابین قلعه  زنجان
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برگزار شد و هر شهر از طریق    اسکاي رومآنالین در    صورتبه   کم برخوردار  در شهرهايدیابت    خود مراقبتی  آموزشیي  هادوره
 . در تماس بود کننده شرکت فوکال پوینت اجرایی با گابریک براي ارسال لیست افراد 

 فوکال پوینت اجرایی دانشگاه  فوکال پوینت اجرایی شهر نام شهر نام دانشگاه

 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی

 آرمون زیبا  داود افروخته راسک ایرانشهر

 الهه نظري پور گلمورتی

 زینب روائی محمدان 

 حسن بلوچی قصرقند 

 عمر حسین زهی مهرستان

 زهرا اربابی  فنوج

 داود افروخته پیشین

 هارون چاکرزهی  1شهر نیک 

 زینب روائی 1بمپور 

 هارون چاکرزهی  2نیک شهر 

 اعظم نوري  کنارك 

 حسین حاتمی کیا انسیه محبتی  سرایان  بیرجند
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 وحید صادق احمدي  بشرویه 

 رضا زارعی  نهبندان 

 رحیمه قبادي  فردوس 

 شکراهللا غالمی  طبس

 عباس خزاعی نژاد قائن

 علی کشته گر  علی سنچولی زهک زابل 

 محبوبه نوري صادق اسماء جهاندیده  سوران  زاهدان 

 ابراهیم بهرامی  جالق

 تورج جاللیان  مرضیه میرزاجانی  صابین قلعه زنجان

 مرضیه میرزاجانی  هیدج

 زیبا احمدي  قیدار

  معصومه دارایی خدیجه میرزایی   پلدختر  لرستان

 فروزان کردستانی طاهره مرادي پلدختر 

 طاهره مرادي ازنا

 محمد رحیمی  الشتر

 مهرداد صالحی  راستگولطیفه  بستک هرمزگان

 بتول گردي تختی درگهان

 فرزانه ساحلی زادگان خمیر

 داود صالحی  بندرجاسک

 محمدهادي شفیعی پارسیان

 زهره بنار کنگ 

 وحید ایران منش حاجی آباد 

 زهره بنار بندر لنگه

 لطیفه راستگو چناح 

 معصومه نظري  بیکا

 معصومه نظري  دهبارز
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 مریم گل میرزایی امیر بزرچی  ربط ارومیه 

 مجید عبدالهی سیه چشمه 

 نعمت اسماعیل زاده  شوط

 امیر فرجی  قره ضیاءالدین 

 پیمان بروکی میالن پلدشت 

 عزیز عزیزي اشنویه 

 خرم زینب شاهین دژ

 رحیم احمدي  سردشت 

 پوراندخت خوشبین  ماکو

 علی صبوري تکاب 

 محمدباقر جعفرپور لیلی علیزمانی  سرابله  ایالم 

 احمد رجائی پور  مهران 

 مریم مقدم دره شهر

 فرهاد دارابی  آبدانان 

 علی منصوري ذالنی ایوان 

 محسن صادقی ارکواز

 محمد کایدخورده  دهلران 

 آزاده سالمی  جمیله معارفی وحدتیه  بوشهر 

 محمود محمودي  عسلویه 

 مرضیه مالح  بنک

 منیژه یزدان شناس  کاکی 

 فاطمه محمدي  اهرم 

 فرزانه گشمردي چغادك

 محمود محمودي  نخل تقی

 جمیله معارفی آب پخش 

 فرزانه گشمردي عالی شهر 

 حمیده فوالدي بندر دیر 

 زینب دهداري  بندر دیلم 

 پریسا قاسمی  جم

 منیژه یزدان شناس  خورموج 

 ثریا امانی  شهناز قادري  کانی دینار  سنندج

 جمیل محمدي  دهگالن 

 آکو گردشی بیجار

 مهدي حسینی دیواندره 

 سید عابد توفیقیان محمد پاك سیرت لنده یاسوج 
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 فرزانه انصاري باشت

 داود کرمیان چرام 

 سمیه محمدي سیف آباد  مادوان 

 

   )Peer Supportمشاوره همتا (  یفی و ک ی کم ي ارتقا

 Peer Supportي  هاکارگاهفعالیت مشاوره و    گزارش

بر لزوم    تأکیددیابت در کنار    المللیبین به افزایش دیابت در جهان، فدراسیون   با توجه
س و  بهداشت  متخصصین  به  ارتقاي  المدسترسی  اهمیت  بر  خود    هايمهارتت، 

درنمایدمی  تأکیددیابت    مدیریتی بسزایی  نقش  همتا  مشاورین  شواهد،  اساس  بر   .  
خود   دارند.    -ارتقاي  دیابت  آموزش   روازاینمدیریتی  کنار  در  گابریک  دیابت  انجمن 

دیابت،    -خود همتا    ازمدیریتی  خون    ايپشتوانه   عنوانبهمشاورین  قند  کنترل  براي 
افرادي هستند که خود به  مشاورین همتاي دیابت    .گیردمیافراد مبتالبه دیابت کمک  

جهت   درمشاوره،    هايتکنیک عهده کنترل دیابت خود برآمده و با کمک    ازاستاندارد،    هايآموزش بوده و با دریافت    الدیابت مبت
رفتار،   افراد    بهتغییر  کمک    مبتالبهسایر  همتا،کنند میدیابت  مشاور  نقش  افراد    .  در  رفتار  تغییر  است؛    مبتالبهتسهیل  دیابت 

افراد براي یافتن پاسخ صحیح و تحقق هدفشان در کنترل قند خون   ،افراد و تعیین مسیر  سؤاالتپاسخ دادن به    جايبه درنتیجه  
در    یمشاوره تلفن  قیرا از طر  یابت یفرد د 27215  تعداد  1400انجمن در سال    نیاست که مشاور  ذکریانشا شوند.میراهنمایی  

   .اندنموده یی ساعت راهنما 4172زمان مدت
 

 

 

 

 

 1400سال   99سال   98سال    

زمان مشاوره   تعداد عنوان 
 (ساعت) 

زمان مشاوره   تعداد
 (ساعت) 

زمان مشاوره   تعداد
 (ساعت) 

 1298 9856 1263 9575 920 7671 مشاوره تلفنی

 1572 9640 2732 0 893 0 مشاوره آنالین 

 56 248 66 304 231 843 مشاوره حضوري 

 0 0 0 0 135 195(تزریق انسولین و    آموزشیکارگاه  

22634 27181 27215

0

10000

20000

30000

1398 1399 1400

سال

تعداد مشاوره
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 آموزش دستگاه تست قند)

 1246 7471 867 5202 1188 7130 تعداد فرم پرشده 

 

   HCPبه  ابتید تیریآموزش مد   یفی و ک ی کم ي ارتقا
پ  و  پزشکان  ب  نیاول  عنوانبه،  محترم  راپزشکانیآموزش  مواجه  تشخ  مارانیخط  مد   صیدر  اهم،  ابتید  تیریو   ايویژه  تیاز 

  ک یگابر  تیفعال،  ابتی و مراقبت از د  صیتشخ  هاي دستورالعمل مداوم    راتییو تغ  ی علم پزشک  یی ایپو  به با توجه  .برخوردار است
  روزرسانیبهو    یآگاه  شیدر افزا  ییبسزا  تأثیر،  یبر اساس منابع جهان  دیجد  هاينامهدرس  نیو تدو  یاز مراجع بررس  یکی  عنوانبه

 .بهداشت و سالمت کشور داشته است اندرکاراندست يدانش کاربرد

 

 

 

 

 

 نگر جامع کارگاه تخصصی مدیریت دیابت، رویکرد پنجمین و ششمین دوره 

ریز و  هاي علوم پزشکی و ارتباط با دستیاران فوق تخصصی غدد دروندر راستاي ارتقاي همکاري انجمن دیابت گابریک با دانشگاه
با مفاهیم کاربردي مدیریت دیابت و معرفی خدمات انجمن به جامعه دیابت کشور، انجمن   آشنایی این گروه  باهدفمتابولیسم،  

 هاي تخصصی آموزش دستیاران فوق تخصص غدد و متابولیسم نموده است.کارگاه گابریک اقدام به برگزاري ادواري

مشاوره حضوري
248

مشاوره تلفنی
17327

مشاوره آنالین 
9640

1400تعداد مشاوره هاي ارائه شده بر اساس کانال هاي مختلف ارتباطی سال 

56مشاوره حضوري

مشاوره تلفنی
2544

مشاوره آنالین 
1572

373احوالپرسی

1400ساعت مشاوره ارائه شده از کانال هاي مختلف ارتباطی سال 
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 ریز و متابولیسم و فوق متخصصین غدد دستیاران فوق تخصصی غدد درون  مخاطبین:
برگزار شد، اساتید و متخصصین عالوه    1400  اسفندماه و    تیرماه آنالین و در    صورتبهدر پنجمین و ششمین دوره این کارگاه که  

 تهران از شهرهاي اصفهان، تبریز، مشهد و زنجان و اهواز نیز حضور داشتند. بر

(به ترتیب حروف الفبا): آقاي دکتر علیرضا استقامتی (دانشگاه تهران)، آقاي دکتر حمیدرضا آقایی میبدي  اعضاي کمیته علمی 
امیر بهرامی (دانشگاه تبریز)، آقاي دکتر سید   پناه (دانشگاه  (دانشگاه تهران)، آقاي دکتر  عادل جاهد، آقاي دکتر فرهاد حسین 

شهید بهشتی)، خانم دکتر ربیع زاده (دانشگاه تهران)، خانم دکتر رشیدي (دانشگاه اهواز)، آقاي دکتر حسن رضوانیان (دانشگاه  
م دکتر هدیه صانعی فرد  اصفهان)، خانم دکتر سیاري فرد (دانشگاه تهران، مرکز طبی)، خانم دکتر شهبازیان (دانشگاه اهواز)، خان

(بیمارستان مفید)، آقاي دکتر مجتبی ملک (دانشگاه ایران)، خانم دکتر زهره موسوي (دانشگاه مشهد)، خانم دکتر مهین هاشمی  
 پور (دانشگاه اصفهان) 
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 آموزشیساختار دوره  
بهینه  راستاي  مخاطبین در  براي  بخش  دو  در  برنامه  آنالین  دوره  سازي 

 :اجرا شد

هاي آنالین  دوره  صورتبههاي تئوري برنامه  ارائه بخش  هاي آنالین: دوره
سایت   پایه.    باهدف  school.gabric.irدر  مبانی  با  مخاطبین  آشنایی 

 ها شامل موارد زیر بود: این دوره
شمارش کربوهیدرات مقدماتی و پیشرفته:   •

school.gabric.ir/courses/carbcount / 
:  هاآنهاي گلوکومتر و دقت نکات کاربردي استفاده از دستگاه •

school.gabric.ir/courses/smbgpracticals / 

مرور و بررسی تعاملی محورهاي برنامه در قالب حل   آنالین:  هايکارگاه
 case based lectureتمرین و 

 محورها:

 شمارش کربوهیدرات پیشرفته  •
 ICRو  ISFتعیین ضرایب  •
 CGMآشنایی با مفاهیم و تکنولوژي  •
 SMBG نکات کاربردي •

 هاي گلوکومتر استانداردهاي دستگاه •
 مفاهیم مربوط به توانمندسازي بیماران در مراقبت از دیابت •

 

 سازي هاي پیاده چالش  یقند خون: بررس یشیخودپا  يکشور هیانیب  نینخستوبینار 

این،   باوجودرود. یکی از اجزاي اساسی خود مدیریتی دیابت به شمار می عنوانبهها است که  ) سالSMBGخودپایشی قند خون (
می نظر  و  به  کافی  میزان  به  ابزار  این  ما    صورتبهرسد  کشور  در  که    مورداستفادهمؤثر  است  حالی  در  این  است.  نگرفته  قرار 
درما  خصوصبه  SMBGسودمندي   تحت  افراد  در  دیابت  مدیریت  انسولین،  در  با  انجمن    شده اثباتن  دلیل،  همین  به  است. 

 SMBGرسانی دیابت گابریک و انجمن دیابت ایران با کمک اساتید برجسته غدد و متابولیسم کشور اولین بیانیه مشترك  اطالع

نموده تدوین  دیابت  به شرایط کشور در حوزه مدیریت  نگاه  با  بیانیرا  این  معرفی  وبینار ضمن  این  در  مورد  اند.  در  کاربردي،  ه 
 صورت گرفت. نظرتبادلهاي مربوطه بحث و سازي آن با حضور سازمانهاي پیادهچالش

 

 

 

https://school.gabric.ir/courses/carbcount/
https://school.gabric.ir/courses/smbgpracticals/
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 دکتر علیرضا استقامتی : دبیر علمی برنامه

 انجمن دیابت گابریک و انجمن دیابت ایران مجریان: 

 آبان ماه  28و  27 تاریخ برنامه:

دکتر سید عادل جاهد، دکتر فرهاد حسین پناه، دکتر سارا صداقت، دکتر امیر ضیایی،   کمیته علمی (به ترتیب حروف الفبا):

 دکتر هنگامه عبدي، دکتر سعید کلباسی، دکتر مجتبی ملک، دکتر امیرکامران نیکوسخن 

 پایشی قند خون در دیابت (به ترتیب حروف الفبا):   –گر در تسهیل خود  هاي بیمهمدعوین پنل نقش سازمان

 دفتر خدمات تخصصی بیمه سالمت ایران  رکلیمدر مریم آزادي، معاونت خانم دکت

 هاي آزمایشگاهی خانم مهندس گلباز، سرپرست اداره تجهیزات و فرآورده

 مدیر برنامه کشوري دیابت  غیر واگیرهاي آقاي دکتر علیرضا مهدوي، معاون دفتر مدیریت بیماري

 هاي سالمت بیمهآقاي دکتر کاظم میکاییلی، مدیرکل دفتر 

 آقاي دکتر امیر نوروزي، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهاي مسلح 

 : آموزشیساعت -کنندگان وبینار و میانگین نفر آمار شرکت 

 نفر 317  کنندگان وبینار:تعداد شرکت
 آموزشیساعت -نفر 1789 هر دو روز وبینار:  آموزشیساعت  -میانگین نفر

 : WebExpoآمار بازدیدکنندگان نمایشگاه 

 عبیدي، مرك، روش پارس، سانوفی، مدیسان نوین پایش و فریر آسا طب هايشرکتغرفه براي  6 هاي مجازي: تعداد غرفه

 نفر در طول یک هفته 224 تعداد بازدیدکنندگان از نمایشگاه مجازي:
 

 وبینار نقش پرستاران در ارتقاي مدیریت دیابت 

راستاي   در  و  پرستار  جهانی  روز  بزرگداشت  مناسبت  دیابتبه  مدیریت  حوزه  در  پرستاران  انجمن  توانمندسازي    رسانی اطالع، 
نقش پرستاران در   دیابت گابریک با همکاري معاونت درمان و پرستاري وزارت بهداشت اقدام به برگزاري وبینار علمی با موضوع

 نمود.  همراه با امتیاز بازآموزي،ارتقاي مدیریت دیابت، 

 دکتر علیرضا استقامتیدبیر علمی:  

ر مجید ولی زاده، دکتر لیال صیادي، دکتر سارا صداقت، خانم  دکتر علیرضا استقامتی، دکت  (به ترتیب حروف الفبا): سخنرانان  
 سرمه رئیس زاده، خانم مریم عزیزیان، خانم تارا صداقت 

 پرستاران در تمامی مقاطع  مخاطبین:

 1400اردیبهشت  31تاریخ:  

 پلتفرم وبینارهاي گابریک  روش برگزاري: 

 داراي امتیاز بازآموزي و ارائه گواهی شرکت در برنامه وبینار:  هايویژگی
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 محورها:

 نقش پرستاران در مدیریت دیابت  •

 یابت با د ی زندگ هاي چالش •

 یصدر افراد تازه تشخ یابتد  یریتمد هاي چالش •

 یابتدر د  یقیتزر يداروها هاي چالش •

 یابتنوسان قند خون در د هاي چالش •

 :آموزشیساعت -مجموع نفر

 آموزشیساعت  -نفر وبینار  آموزشیزمان   کنندگانشرکتتعداد  

 1422 ساعت  3 472

 

 آنالین  آموزشی  هايدوره سایر 

 هاسازماندوره پیشگیري از دیابت در   •

نفر از پرسنل شرکت  35  يبرا 1400آذر سال  16کرونا در  يریعموم جامعه بعد از همه گ ژهیو  ابتیاز د يریشگیدوره پ  نیاول
 در آن محل برگزار شد. انی زیعز می خانم مر سیساعت با تدر 2فکور صنعت به مدت 

 انجمن  نیمشاورو    ارانیهم  ي برا  VIP  ي دوره ها  ي برگزار •

از   یک ی) و یمانیا يو آقا  ی(خانم تمبرچ ارانیدو نفر از هم يبرا VIP به شکل ابت ید تی ریآموزش مد يدوره ها يبرگزار
 )يدکتر خداداد يانجمن (آقا نیمشاور

  :یآموزش  ي دوره ها  نیتدو

انجمن   یمخصوصا دانش آموزان، واحد علم يمجاز  يعموم افراد جامعه با کالس ها  ییکرونا و آشنا يریهمه گ طیتوجه به شرا با
 :دوره ها شامل نیکند. ا شیرایو   يمجاز يرا  متناسب با آموزش در فضا یآموزش يدوره ها يبر آن شد تا محتوا  کیگابر  ابتید

  کینوع  ژهیو  یدوره مقدمات-1

  کینوع  ژهیو شرفتهیدوره پ -2

 پویک يماجراها-3

 نیریجشن تولد کودکان ش-4
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  یمحتوا آموزش رییبا تغ 1400شد، از بهمن  یمراسم در نظر گرفته م کیبه عنوان  شتریبه ذکر است که قبال جشن تولد ب الزم
در نظر گرفته شود تا با   یابتی کودکان د  يبرا یدوره آموزش کیبه عنوان  نیریگرفته شد که جشن تولد کودکان ش نیبر ا میتصم

 .و جشن ها آشنا شوند  ی مانند تولد، مهمان خاص يها  تیدر موقع ابتیاصول کنترل د

 :کودکان مددجو ژهیو يجشن ها  یمطالب آموزش شیرایو

 جشن شکوفه ها -1

 جشن نوروز شاد -2

 

  (BDE):   ابتید تیریآموزش مد  يها هیدوره پا يبرگزار 

  شرفتهیپ  سطح .برگزار شد  راپزشکانیپ  ژهیو  شرفتهیو پ  یدر دوسطح مقدمات (BDE) ابتید  تیریآموزش مد  يها  هیدوره پا  1400در سال  
BDE  برا  14و    13  خی(سطح دو) که در تار با تعداد    نیاول  يبهمن  برگزار شد.  سطح    32بار  نفر شرکت کننده در دو جلسه سه ساعته 

 نفر شرکت کننده بود.   15تعداد    يمرداد برگزار شد دارا   22و   21و    20  خی که در تار  زین  یمقدمات
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 و گسترش ارتباطات  یآموزش همگان  فصل سوم:

   اعضا  تعداد ش یافزاعضویت و 
و کانال   جمعیت شناختینفر است. در ادامه اطالعات   129349برابر با   1400مطابق جداول زیر تعداد کل اعضا تا پایان سال  

 شده است.تفصیل ارائه آشنایی اعضا به

 تعداد  جمعیت شناختی 

 7471 1400در سال  تعداد عضو جدید

 3739 1400عضو جدید نوع یک در سال تعداد 

 3589 1400تعداد عضو جدید نوع دو در سال 

 129,349 1400تعداد کل اعضا تا پایان سال 

 28,143 1400تعداد کل اعضاي نوع یک تا پایان سال 

 96772 1400تعداد کل اعضاي نوع د و تا پایان سال 
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  99و نسبت به سال  شودمیکه باالترین نرخ در سه سال گذشته محسوب نفر بوده است  7471  د یتعداد اعضا جد 1400در سال 
 .شودمیدرصدي در اعضاي جدید انجمن مشاهده  43رشد 

نوع دیابت  برحسب تعداد اعضاي دیابتی جدید  

 

 

 

 

 

 

7126
5202

7471

1398 1399 1400

تعداد عضو دیابتی جدید

نوع یک
3739

50%

نوع دو 
3589

48%

سایر
143

2%

نوع یک
28143

22%

نوع دو 
96772

75%

سایر
4434

3%
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 کانال آشنایی اعضاي جدید

 

   ابتید خود مراقبتیو   يریشگ یپ يدرزمینه  ی عموم ی آگاه شیافزا

 هفته ملی دیابت 
بارگذاري محتواي بررسی ریسک ابتال به دیابت در سایت گابریک و ارسال لینک این محتوا براي با    در هفته ملی دیابت امسال 

 پیشگیري از آن را دارد آشنا کرد.   هايروشمخاطبین، افراد را با موضوعاتی که تهدید به ریسک ابتال به دیابت و 

 

اینترنت و سایت
2435

33%

آموزش آنالین خود مراقبتی نوع یک
1383

18%

سفیر و آشنایان
1042

14%
معرفی پزشک و متخصص

878
12%

و 01طرح عضویت گلوکوکارد 
دامون تجهیز طب

379
5%

آموزش دهنده
302

4%

اینستاگرام 
285

4%

سایر
767
10%
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 :در هفته ملی دیابت  هارسانههمراهی  

مدیریت دیابت بر زندگی سالم افراد مبتال به   تأثیربه جامعه دیابتی و نمایش   امیدبخشی باهدف در جهت انتشار محتواي جذاب  
صورت گرفت و در   ايمصاحبه دیده آموزشاز کودك دیابتی  اينمونه، با افراد موفق و فعال در انجمن و  رسانیآگاهیدیابت و 

 منتشر شد.  هاسانهر

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 به مناسبت روز جهانی دیابت:  رنگآبینورپردازي  

در ذهن افراد   " نماد دیابت"با همراهی و حمایت شهرداري و مراکز خرید توانستیم در روز جهانی دیابت با نمایان کردن رنگ آبی 
 و عموم جامعه تصویري از این روز مهم بسازیم. 
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   ک یگابر يهات یفعالعموم جامعه از برند و  ی آگاه شیافزا

 پزشکی   يهامکاناز طریق    یرساناطالعارتقاي  

 و مراکز پزشکی  هامطببه    یرساناطالعو پوسترهاي   ها الیمتر ارسال  

براي ارسال بروشور و   يزیربرنامه،  مهم واحد ارتباطات و مشارکت انجمن براي معرفی گابریک به مخاطبانش   يهاتیفعالیکی از  
 تبلیغاتی به مطب پزشکان و سایر مراکز درمانی است.  يپوسترها

 و بیمارستان  مراکز درمانی  هاداروخانه پزشکان
8 2 6 

 

 : هاي علمی و وبینارهامعرفی انجمن در همایش

 ابت ید تیریمد يآموزش پرستاران در ارتقا .۱

 غدد   يفلوها  یعلم  شیهما نیپنجم .۲

 ي آموزش دیابت (دو دوره) هاهیپا .۳

 )SMBGخون (قند  یشیخودپا .٤

 ششمین همایش علمی فلوهاي غدد  .٥

 فکور صنعت يریشگیدوره پ  .٦
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 عمومی   يهامکان  قیاز طر  یرساناطالع  ي ارتقا

 بیلبورد) (  تبلیغاتی حامی در تبلیغاتی محیطی  هايشرکت  مشارکت

خرید،   هاي شرکت  و   ها سازمان  با   گرفته  صورت  مذاکرات  طی مراکز  و  انجمن  منظوربه  تبلیغاتی  اهدافش   معرفی  با  در    همراه 
 گردیده است.  ذیل  هايمشارکتحمایتی و مسئولیت اجتماعی  هايموقعیتبه عموم جامعه منجر به ایجاد  ترگستردهفضاهاي 

 

 

 
 
 

 
 
 

 بیلبورد روز  تاریخ  محل  دهنده خدمات ردیف 

23/06الی  10/06 خ زعفرانیه، خ الف  سیما آرا  1  13 

29/06الی  10/06 بزرگراه همت، شرق به غرب، قبل از ستاري سیما آرا  2  
 

19 

29/12الی  01/01 تابلو مرکز خرید بام لند  مرکز خرید بام لند  3  365 

29/12الی  01/01 تابلو مرکز خرید سانا  مرکز خرید سانا  4  365 

27/06الی  16/06 خ بهشتی، قبل از مدرس  معرفان  5  11 

31/02الی  23/02 استرابورد در بلوار اندرزگو در ایام عید فطر نصب  رسش  6  
 

9 

27/04الی  18/04 دزاشیب، غرب به شرق، قبل از دوراهی فرمانیه و عطار  سیماآرا  7  10  

02/09الی  07/08 خ شریعتی، بلوار صبا غرب به شرق نبش فاطمیه  سیماآرا  8  
 

25 

 شهرك صنعتی کرمان  9
 

12/09الی  12/07 ، بلوار شهید ابومهدي کرمانورودي شهرك صنعتی   
 

60 

02/09الی  24/08 یاسر نبش صادقی قمی  راهسهنیاوران شرق به غرب بعد از  شرکت سیما آرا  10  9  

08/10الی  28/09 باکري، انتهاي خیابان ارم، جنب پارکینگ هایپر استار  سیما آرا  شرکت  11  
 

10 

 29/12الی 24/08  بلوار اندرزگو  خرید سانا مرکز  12
 

 504 

 بزرگراه تهران، قم قبل از عوارضی  طرح باران  13
 

29/12الی  15/12  
 

 12 

 شهرداري پاکدشت  14
 

 16 هفته ملی دیابت  

 درصد رشد  1400سال  99سال  

 -14% 6 7 همکار  هايشرکت تعداد 
 %29.4 1428 1103 روز   لبوردیب
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 ابت یبه د  انیو دفاع از حقوق مبتال  دوستانهانسان   تیحما  ، اعضا میتکر فصل چهارم: 

 :اعضا ماندگاري و  رضایت میزان  افزایش

 ماجراهاي کیپو  آموزشی برگزاري آنالین دوره 

در سراسر   1پاندمی کرونا فرصتی براي برگزاري آنالین دوره ماجراي کیپو را فراهم کرد تا تمامی کودکان مبتال به دیابت نوع  
 شرکت کنند.  هادورهدر این  یراحتبهایران بتوانند 

این دوره   قابل  شودمیویژه کودکان تالش    آموزشیدر  و  زبانی کودکانه  به  بازي  و  موسیقی، مسابقه  فیلم،  با  براي  همراه  درك 
 گیري درست و آگاهانه پرداخته شود هاي توانایی حل مسئله، تصمیم، به آموزش اصول مدیریت دیابت و مهارتها آن 

نیز   آموزشی هايکلیپ، بازي و  گابریکی ي هاقاصدك،  آموزشیعالوه بر تهیه اسالید، کتابچه  آموزشیبراي برگزاري این دوره 
 است.  شدهتهیهتوسط تیم مربوط تدوین و 

 شیرین ویژه کودکان دیابتی   برگزاري آنالین تولد

در سراسر ایران فراهم کرده است که عالوه   1برگزاري آنالین این دوره فرصت مناسبی را براي تمامی کودکان مبتال به دیابت نوع 
  آموزشی   هايکلیپي کودکانه و تماشاي  هابازيجذاب مانند    آموزشی کمک  هايروش استفاده از  بر شرکت در جشن تولد خود، با  

 با مدیریت دیابت در شرایط مهمانی و جشن تولد آشنا شوند. 

 

 

 

 

 

تولد کودکان شیرین
339

ماجراهاي کیپو
139

نوروز شاد 
62

جشن شکوفه ها
70
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 1400سال   99سال   98سال   سال

 10 10 10 تعداد تولد شیرین 

 374 322 179 کنندهشرکتکودك  

 جزوه و کارت شناسایی دیابت)،  کتب،  مختلف (فصلنامه آمار عرضه نشریات 
تا با داشتن این کارت در هنگام بروز هر    هاي دیگر انجمن صدور و تمدید کارت شناسایی دیابت براي افراد دیابتی استیتفعالاز  

در حال    بساچه ،  دیابتی بودن فرد صورت پذیرد  به با توجه تا اقدامات الزم را    مسافرت و ... از دیابتی بودن فرد آگاهی یابند،  حادثه
بروز حادثه به فرد دیابتی در    شدهمشاهده  کراتبهحاضر   شده که علت آن عدم  یقتزرها سرم قندي  یمارستانباست که در موقع 

  فروشگاه د تخفیف از  افراد دیابتی با داشتن کارت شناسایی از خدماتی مانن  ذکرشده عالوه بر مزیت  ،  استآگاهی از دیابتی بودن فرد  
 . کد تخفیف بهره ببرند دارا بودنبا  نتنی، مبگاج مارکت ، بابایعل شرکت ، افق کوروش ياره یزنج

فروش  آمارها شامل    گابریک  آموزشی  يهاکتاب ي  دیابت،  استکتاب    4که  شناسایی  کارت  سال  ،  فروش  ارائه    1400در  زیر  جدول  در 

 .گرددیم

 درصد رشد  1400سال   99سال   98سال   شرح
 %86 2960 1589 2022 کارت شناسایی دیابت 

 %27 56 44 75 تمدید کارت 
کتاب  کانال    آموزشیهاي  تعداد 

 توزیع 
113 215 200 6.98%- 

 %17 191 232 813 دیابت راه درمان 
 -%0.17 589 590 1336 ریزي غذایی مقدماتیدیابت و برنامه 

 -%32 144 212 828 دیابت و کنترل قند خون 
 %1.02 395 391 1151 دفترچه ثبت قند خون 

 %17 449 382 660 ریزي غذایی پیشرفته برنامه 
 %11 47 42 46 دیابت و راه پیشگیري 

 %36 5031 3697 4526 جمع
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 ایران   دیابتی  جامعه  براي خدمات ویژه از يمندبهره

  نشان، آن را همراه خود دارند که در مواقع الزم همواره، دنیا دیابت در سراسر مبتالبهکارت دیابت یکی از ملزوماتی است که افراد 
نیازمند    مبتالبه  دهدیم و  هستند  استانداردهاي    یالمللنیبکارت    .باشندیمویژه    يهایدگ یرسدیابت  مطابق  گابریک  دیابت 

 .است دیابت  المللی  بین  فدراسیون و داراي نشان شده نیتدوجهانی 

 کارت  ک یفراتر از  

انجمن را بهبود   ياعضا  یزندگ  طیشرا،  یابتیجامعه د  يبرا  ژهیهمواره در تالش بوده است تا با فراهم نمودن امکانات و   کیگابر
ب   دهیبخش و  بهتر  مراقبت  امکان  برا  ابتیاز د  شتریو    ی زندگ  هايهزینهکاهش    باهدفراستا و    نیآنان فراهم سازد. در هم  يرا 

  ی اساس  يازهاین تأمیندر  ژهیو فاتیانجمن بتوانند از تخف ياعضا هیرا فراهم نموده تا کل یالتیتسه کیگابر، دیابت مبتالبهاعضاي 
 . شوند  مندبهرهو روزمره خود 

 اي افق کورش هاي زنجیرهفروشگاه  مشارکت با 

افزا   ياقتصاد  طیشرا  به با توجه بر آن شد تا با    کی گابر،  ی اساس  يکاالها  متیق  شیو 
زندگ  تأمیندر    یالتیتسه  جادیا ن  ی ملزومات  ،  خود  ياعضا  يبرا  ی اساس   يکاالها  زیو 

بد   زانیعز  ن یا  یزندگ  هايهزینهاز    یبخش تا  دهد؛  کاهش   زان یعز  هیکل  بیترت  نیرا 
  … دارو و  ،  تجهیزاتشامل    ابتی د  ت یریمربوط به مد  هايهزینهبتوانند    ابتید  مبتالبه

 .ندینما  تأمین  نگرانی بدون را

اساس   عزبر  گرفته،  صورت  در  یزانیتوافقات  به  اقدام  شناسا  افتیکه    ابتی د  ییکارت 
  ي دهایخر  هیدر کل  توانندمیبا ارائه اطالعات الزم و ثبت در سامانه،    ،نمایندمی  کیگابر

از   کوروش،  افق  از  تخف  1خود  و  فیدرصد  د  ي اعضا  ژه یمازاد    ک یگابر  ابت یانجمن 
 شوند.  مندبهره

 ی دانشگاه آزاد اسالم دیابتی محصل در    انی به دانشجو  فیتخف

 مبتالبهافراد    هیکل،  یدانشگاه آزاد اسالم  انیبه دانشجو  فیتخف  ياعطا  بخشنامه  رویپ 
 فیتخف  %10از حداقل  ،  خود در هر ترم  نام ثبتدر هنگام    توانند می  کینوع    ابت ید
 .برخوردار شوند ژهیو

 

 

 تخفیف در خرید اشتراك فیلیمو

فراگیري   و  در    هاي پلتفرممحبوبیت  خانگی  نمایش  شبکه  در  سریال  و  فیلم  عرضه  تا    هايسالایرانی  شد  موجب  اخیر 
اعضاي محترم و همچنین    رسانیاطالعانجمن    اندرکاراندست رفاه حال  براي  راستاي تماشاي    سازيفرهنگدیابت گابریک  در 

https://www.diabetes.co.uk/shop/diabetes-id-card-free-family-id-cards
http://idf.org/
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و   عقد    صورتبهمنتخب    هايسریالفیلم  به  اقدام   نامه تفاهمقانونی، 
انجمن (دارندگان  اعضاي  راستا  با سایت فیلیمو کنند. در همین  اي 

با ثبت درخواست خود در   توانندمیکارت شناسایی دیابت گابریک)  
تخفیف   دریافت  به  نسبت  اختصاصی  اشتراك    40پروفایل  درصدي 

شناسایی    فیلیمو اقدام کنند. همچنین متقاضیان جدید دریافت کارت
از عضویت و دریافت کارت با ثبت   توانندمیدیابت گابریک نیز   پس 

  .شوند مندبهرهاطالعات خود از این تخفیف 

 

و   ابتیعوارض د  مبتالبهو   بضاعتی ب ياعضا، ایبال  دگانیدبی، آس از پناهندگان یتیخدمات حما شیافزا
   ان یمددجو يتوانمندساز
انجامهاتیحما  نفر رسید.  504به    1400در سال    کیتحت پوشش گابر  انیتعداد مددجو این عزیزاني  از    تأمیندر قالب    شده 

از   دیابتیپزشک  زاتیتجهبخشی  داروی  انسولین)هان یانسول  ژه یوبه(  ،  کمبود  شرایط  در  قلمی  ی،  درمان  يهانهیهز  کمک،  ي 
  به  توجه  با عالوه بر این موارد  بود.  ریال    8،676،058،639  معادل مبلغخدمات  ارائه این  هزینه  ت.  بوده اس  معیشتیو    تحصیلی

مواد  ؛  نیاز مددجویان در شرایط شیوع کرونا و  و شهرستان    کنندهیضدعفونماسک  تهران  در  کلیه مددجویان  براي  و  تهیه  نیز 
 . پست شد
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استان بوشهر و استان هرمزگان با زلزله مواجه شد که خوشبختانه طی تماس تلفنی با اعضاي دیابتی    1400در سال    متأسفانه
اقدامات  ،  ضمن اطالع از وضعیت ایشان و ارائه مشاوره دیابت جهت کمک به کنترل قند در شرایط بحرانی  هااستان ساکن در این  

 این عزیزان انجام شد.  ازینموردتجهیزات پزشکی و داروي  تأمینالزم جهت 

 هاشکوفهجشن  
  زهیانگ  جاد یآموزش و ا  باهدفمدارس و    یی به مناسبت بازگشا  شهریورماه  31در روز چهارشنبه    1400  کیگابر  هايشکوفه جشن  

 برگزار شد. نی آنال صورتبهو نشاط در کودکان  

در    کیو با استقبال مخاطبان گابر  big blue buttonمددجو در بستر    یابتینفر از کودکان د  70برنامه با استقبال حدود    نیا
شد  نستاگرامیا  ویال مشاورروبرو  با    کیگابر  نی. 

سا  »ی«درخت سالمت  آموزشیبخش   آموزش   ریبه 
(تنه   هاي مهارت  رینظ  ی سالمت  م یمفاه قند  کنترل 

آرزوها درخت)،    هايشاخه (  هابچه   يدرخت)، 
زندگ  در    هايبرگ(   هابچه  یقهرمانان  درخت) 

 پرداختند. انیآموزش بهتر مددجو يراستا

د«برنامه    نیا  انی پا  در با  ورزش   يبرا»  ابتی زنگ 
به    انیمبتال  انیم  ی بدن  هايفعالیتبه    شتریتوجه ب

 اجرا شد.  ابتید

بهداشتی    آموزدانشنفر    200به    توانستیم  ورماهیشهردر   و  پزشکی  تجهیزات  بر  عالوه  دیابت  مبتالبه  ،  کیف  ازیموردنمددجو 
به  ،  کتاب کودك و بازي فکري،  التحریرلوازم  از موارد نامبرده به شرح ذیل توسط حامیان عزیز  شکر رژیمی اهدا کنیم. بخشی 

 بود:  شده اهداانجمن 

 

 معادل ریالی کاالي اهدایی  تعداد عنوان کاالي اهدایی

 840،000،000 عدد  12 تبلت
 45،000،000 عدد  300 ماسک 

 28،800،000 بسته  120 شکر رژیمی
 66،814،600 بسته  100 01نوار تست قند خون  

 300،000،000 پک 200 ر یتحرلوازمدفتر و  
 1،280،614،600  جمع کل
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 جشن نوروز شاد
 و  آنالین صورتبه  گابریک شاد نوروز  جشن  دهمین 1400 اسفندماه 19 پنجشنبه 

 واحد پوشش تحت که)  سال 12 از  کمتر(  دیابت به مبتال  کودك 62 حضور  با

 .برگزار شد هایشانخانواده با همراه باشندمی مددکاري

  

 کنترل براي آموزشی  نکات ارائه  و انگیزه ایجاد باهدف  حامیان کمک با برنامه این

  کیپو  حضور با سرگرمی و   بازي قالب در  نوروز،  ایام در  کودکان خون  قند  بهتر
 و  شد اجرا   )داوطلب يروهاین (    سفیران تالش و   ک) گابری عروسکی شخصیت (

 .کنند سپري هم کنار در  را مفرحی و خوش  اوقات توانستند کودکان

 

 

 

 بانک سامان انجمن (ویژه خرید تجهیزات پزشکی براي مددجویان)  حساببه  زشدهیوار  يهاکمک

از محل این کمک  بود  8،642،561،851  معادل  1400ها در سال  این کمک   از که توانستیم طبق جدول ذیل  ها مددجویان را 
 مند سازیم. خدمات حمایتی بهره

 مددجویان  از حمایت صندوق  دریافتی
 7،270،519،971 )حقیقی(  سامان بانک   به همیاران  واریزي 

 143،653،630 قلک  10%
 1،228،388،250 کفاره 
 8،642،561،851 کل  جمع

 

 

 

 اهدایی به واحد مددکاري از طرف همیاران که در طول سال به مددجویان اهدا گردیده استکاالهاي 

 معادل مبلغ ریالی  نوع کاالها 

 1،971،793،700 التحریر لوازم   تجهیزات پزشکی، دارو، پوشاك، مواد غذایی،
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به مددجویان است که بخشی از آن مربوط به خرید موارد نامبرده از محل دریافتی صندوق    1400اهدایی در سال  کل کاالهاي  هزینه نامبرده مربوط به*

از این کاالهاي دریافتی بخشی معادل ریالی کاالهاي دریافتی مددکاري است (بخشی  از مددجویان و  بوده که معادل  ،  حمایت  موجودي از سال گذشته 
 شده است). و معادل ریالی هزینه آن امسال محاسبه ریالی دریافتی آن در سال گذشته

 

در   گابریک  مددکاري  آزمایش    1400سال  واحد  نتیجه  دریافت  و  مددجویان  از  احوالپرسی  بر  به  HbA١Cعالوه  روزرسانی  و 
ایشان، و کالس    مدارك  دیابت  مشاوره  دریافت  جهت  را  داشتند  نشده  کنترل  قندهاي  که  لزوم    آموزشیافرادي  صورت  در  یا 

همچنین   ی به واحدهاي مرتبط در انجمن ارجاع داده و پیگیر حصول نتیجه تا کنترل قند این عزیزان شدند. شناسروانمشاوره  
مددجویان    تر ازجانبه جهت حمایت بیشتر و همه،  مراکز پزشکی و پزشکان،  تعدادي از مؤسسات خیریه  با موجب افتخار است که  

 ایم: و به شرح ذیل همکاري داشته  صورت داوطلبانهبه

 حوزه فعالیت نهادمردمسازمان  ردیف 

 ی و گروه یخانوادگ  ،يفرد ي هایدرمان در قالب روان ی درمان خدمات مشاوره و روان رفتار  یروانشناس کینیکل 1

  ندیفرآ قی از طر) یحرکت -یجسم ن ی(معلول توان یاب افراد  هايتواناییسطح  ارتقاء ر یرعد الغد  يکوکارین  موسسه  2
 ی نیاشتغال و کارآفر«از مؤثر ت یو حما   »بخشیتوان« »،ياو حرفه ی«آموزش فن

 یی دارو نه یو هز ینسخ پزشک  پرداخت قطره  هی ریخ موسسه  3

 بد سرپرست و  سرپرست بی هاي خانواده توانمندسازيو  تیحما  ف یشر  کوکاران ین   هی ریخ موسسه  4
 کودکان کار  و توانمندسازي  آموزش کودك (ارفک)  يروشنگران فردا  انجمن 5
 یاجتماع هاي ¬بیو در معرض آس کودکان کار يبرا آموزشی ش یصبح رو   مدرسه 6

مناطق کمتر برخوردار   ان ی آموزان و دانشجودانش ت یسطح فرهنگ، دانش و خالق  يارتقا یتیمهر گ نهاد مردم موسسه  7
 کشور 

 ماران یگروه ب  ن یبه ا   یو اجتماع یمال هايحمایتو  یو درمان  یصیخدمات تشخ  ارائه RP مارانیاز ب  تی حما موسسه  8
 زخم پا   درمان زخم   يایدن  ی و درمان  آموزشی یتخصص مرکز 9

 ازمند ین   هايخانوادهاز  يو تعداد یابتید  تامیا التحریر لوازمارزاق و  تأمین ه ی ریانصار االنصار خ ادیبن 10
سازمان ملل متحد در امور    یعال يای ساریکم 11

 پناهندگان 
 امور مربوط به پناهندگان و اتباع  يریگیپ

  دکتر يمتخصص دندانپزشک و جراح، جناب آقا  12
 طالب زاده بنکدار 

 یابتید  انی به مددجو  گانیرا   پزشکیدندانخدمات   ارائه

زر، یو ل هیفوق تخصص شبک 13  
 ي محمود نیرحسیدکتر ام يجناب آقا 

 یابتید  انی به مددجو گان یرا پزشکیچشمخدمات    ارائه

 ) ی زخم دیابتمزمن (  هايزخمو درمان   يمحصوالت پیشگیر ياهدا شرکت پیک دارو توسعه سوربکت                                14

 

 مبلغ (ریال)  عنوان هزینه 
  النست، سرنگ)،   سرسوزندستگاه و نوار تست قند، سرسوزن قلم،  (  یپزشک*تجهیزات  
 رژیمی، پوشاك اهدایی به مددجویان   محصوالت

4،949،754،241 

 3،726،304،398 ي درمانی، دارو، مواد غذایی، پست تجهیزات براي مددجویان شهرستان هانهیهز

 8،676،058،639 جمع
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 :آگاپه

مقایسه  و  بررسی  و  نقد  پلتفرمی هوشمند، جهت  آگاپه، 
  مؤسسات و   (NGO) نهاد مردم  هايسازمانتخصصی  

جایگاه   حفظ  و  فناورانه  بستر  ایجاد  با  آگاپه  است. 
و    طرفانهبی معرفی    هايسازمانفعالیت    سازيشفافبه 

 .در سطح جامعه پرداخته است نهادمردم

نام   به  آگاپتیکطرحی  مددجو    ازدواج  افراد  براي 
شد.    دیدهآسیبکه    هاسازمان معرفی  باشند  کرونا  از 

این زوج را   موردنیازگابریک هم توانست از این طرح براي یکی از مددجویان استفاده کرده و در قالب جهیزیه وسایل و لوازم اولیه 
 ریال دریافت نماید.  200،000،000به ارزش 

 

مختلف خواستند تا    مؤسساتتعریف کردند و از    دیجی کاال مهر   عنوانبهدیجی کاال    افزارنرمآگاپه، طرحی دیگر که از طریق  
نیازهاي انجمن و مددجویان را از کاالهاي موجود در دیجی کاال انتخاب نمایند تا همیاران کاالها را به نفع انجمن خریداري کرده 

 و به دست مددجویان برسانند. 
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 آمار فصل پاییز:

 1جدول 
 ویژه مددجویان  کاال مهراز طریق دیجی   شدهتأمینکاالهاي 

نام 
 کاال

دفتر مشق  
   برگ 100

دفتر مشق  
 برگ   50

  مداد رنگی
رنگ   24

 آدمیرال 

  50ماسک پرستاري 
 یی تا

طناب  
 ورزشی 

ساشه  
  کننده شیرین

  کالري کم
بیلو بسته  

 عددي  80

حبه بدون  
  -شکر بیلو

 گرم  420

کورن فلکس  
-رژیمی گرجی 

 گرم  300

 جمع کل (ریال) 

 103،052،000 5 14 18 48 22 45 43 47 تعداد 
 

 

 آمار فصل زمستان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2جدول  
 کاالهاي دریافتی جهت مصارف اداري

نام 
 کاال

چاي  
قلم  
بهاره  
ایرانی  
 قصیده

کاغذي  دستمال
  10تنو بسته 

 یی تا

کاغذ  
یادداشت  

 دار  چسب

چسب  
پهن  

کریستال  
  کد

 کریستال  

گیره  
کاغذ  

سی بی  
اس  
مدل  

کلیپس  
آفیس 
بسته  
200  
 عددي

خودکار  
پرشیا  
مدل  
لیان  
بسته  

50 
 عددي

کاغذ  
A٤  

کپی 
مکس  
بسته  
500  
 عددي

ست جارو  
و 
انداز  خاك

 مدل فام 

طی 
 شوي زمین

تخته وایت برد  
  FAP2کد 

سایز  
60*100cm 

سطل  
 آشغال 

جمع کل 
 (ریال) 

 28،267،200 2 1 1 1 8 2 2 10 10 2 4 تعداد 

 1جدول 
 ویژه مددجویان  کاال مهراز طریق دیجی   شدهتأمینکاالهاي 

نام 
 کاال

چاي قلم  
بهاره ایرانی  

 قصیده

مسواك  
 (جفت) 

پوشینه  
 بزرگسال 

حبه بدون   طناب ورزشی 
  -شکر بیلو

 گرم  420

کورن فلکس  
رژیمی  

  300-گرجی
 گرم 

 جمع کل (ریال) 

 32,962,600 4 10 6 2 6 3 تعداد 
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 2جدول  
 کاالهاي دریافتی جهت مصارف اداري

نام 
 کاال

زباله  کیسه
 دارکوب  

گیره کاغذ  
سی بی  

اس بسته  
200  
 عددي

لیوان  
بارمصرف  یک

کاغذي الین  
 پالست 

کاغذ  
A4  

کپی 
مکس  
بسته  
500  
 عددي

قاشق  
بارمصرف  یک

 مدل میالن 

طی 
 شوي زمین

جمع کل  تخته وایت برد  
 (ریال) 

 16,388,500 1 4 15 6 1 2 4 تعداد 
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   ابتیدبه   انیاز حقوق مبتال  تیحما

 گري   گزارش فعالیت کمیته مدافعه

شنیدن مشکالت عزیزان دیابتی و انتقال آن   باهدف  گري  مدافعه  شد  تعریف  دوم  سالهپنج  راهبردي  برنامه  در  که  مواردي  از  یکی
روابط . در این راستا مشکالت اعضاي دیابتی توسط واحد مشاوره و آموزش و  بود  دیابتی   اعضاي  حقوق   از  حمایتبه مسئولین و  

که    اقدامات الزم را به انجام رسید  هاي دریافتی به کمیته مدافعه گري گزارش شد و کمیته مدافعه گري مطابق با گزارش  عمومی
 :قرار ذیل استبه 1400ها و اقدامات در سال  شرح گزارش 

 کمبود نوار تست قند خون و انسولین: 1399سال    4در ادامه گزارش  

به  4-4اقدام   نامه خطاب  ارسال  نیروهاي مسلح    رعامل یمد:  درمانی  بیمه خدمات  نوروزي    –محترم سازمان  آقاي  با    –جناب 
ي مشترك براي بررسی و اصالح دستورالعمل پوشش خود پایشی قند خون در بیماران دیابتی تحت  اجلسه درخواست    موضوع:

 20/12/1399مورخ   -پوشش این سازمان  
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 داروسازي   هايشرکتمواد اولیه تولید داروي متفورمین در    تأمین: مشکالتی در  1گزارش  

ي مشترك با انجمن دیابت ایران خطاب به معاونت محترم وزیر بهداشت و مدیریت محترم سازمان غذا و  انامه: ارسال  1-1اقدام  
با موضوع: ضرورت استفاده از داروي متفورمین در درمان دیابت و درخواست پیشگیري از    -جناب آقاي دکتر شانه ساز  –دارو  

 25/02/1400مورخ  -کمبود داروي متفورمین در کشور 
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ي نادر براي دریافت هايماریبحضوري در سامانه    صورتبه: نیاز به ثبت مشخصات و گواهی ابتال به دیابت  2گزارش  

 انسولین قلمی و نگرانی افراد دیابتی از افزایش خطر ابتال به کرونا در مراجعات حضوري 

جناب آقاي   –  ، درمان و آموزش پزشکیخطاب به وزیر محترم بهداشتي مشترك با انجمن دیابت ایران  انامه: ارسال  2-1اقدام  
تغییر حضوري و درخواست    نام ثبتبراي دریافت انسولین قلمی به دلیل نیاز به    جادشده یابا موضوع مشکالت    -دکتر سعید نمکی 
نادر براي   يهايماریبآنالین در سامانه   نام ثبتانجام  یا  به بعد از انجام واکسیناسیون مبتالیان به دیابت  نامثبت تاریخ اجراي طرح 

 10/03/1400مورخ:   -پیشگیري از ابتال به کرونا
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 19-دیابت در مورد اطالع از زمان انجام واکسیناسیون کووید  مبتال به ي مکرر افراد  ها تماس:  3گزارش  

آموزش پزشکی  3-1اقدام   امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و  به معاونت محترم  نامه خطاب  ارسال  آقاي دکتر    –:  جناب 
و درخواست اعالم زمان شروع واکسیناسیون   19-دیابت در دریافت واکسن کووید    مبتال بهبا موضوع اولویت باالي افراد    -رئیسی

 04/05/1400مورخ:  –ی رساناطالعاین افراد به منظور پاسخگویی و 

 استوار  افشین دکتر  آقاي جناب ، غیر واگیر هايبیماري دفتر محترم مدیریت: رونوشت
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 ي کشورهاشهرستاني تزریق انسولین قلمی در برخی  هاسرسوزن: کمبود  4گزارش  

پزشکی سازمان غذا و دارو4-1اقدام   ارزیابی تجهیزات و ملزومات  اداره کل نظارت و  به مدیرکل محترم  نامه خطاب  ارسال   :-  
آقاي دکتر شاهمرادي موضوع    -جناب  آن   ضرورتبا  و درخواست حمایت  قلمی  انسولین  با  تزریق  بودن سرسوزن  در دسترس 

 17/18/1400مورخ:  -ي مذکورهاشهرستان این کمبود به بحران در   شدنلیتبدسازمان محترم در پیشگیري از 
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ي هاسازمانپایشی قند خون و همراه سازي  -ی در مورد تصویب بیانیه کشوري خودرساناطالع: ضرورت  5گزارش  

 ي ا مهیببا اجراي پوشش    پایشی قند خون-در تسهیل دسترسی افراد دیابتی به تجهیزات خود  گرمهیب

  شده بود، پس   فیتألدر واحدهاي علمی انجمن دیابت گابریک    1399پایشی قند خون که در آبان ماه سال  -کشوري خودبیانیه  

و   و    دیتائاز مطالعه  غدد کشور  برجسته  علمی  هامعاونتاساتید  آموزش  هاانجمني  و  بهداشت، درمان  وزارت  توسط  دیابت،  ي 

 .آغاز شد و پس از آن اقداماتی براي اجراي این بیانیه  ابالغ گردید  1400و در آبان  شدهرفتهیپذپزشکی 

 تجهیزات تست قند خون  شدن مهیبي کارزار حمایت پزشکان سراسر کشور در خصوص سازادهیپ : 5-1اقدام 

جناب آقاي   –ي مشترك با انجمن دیابت ایران خطاب به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  انامه: ارسال  5-2اقدام  
پایشی قند خون در کنترل مناسب دیابت و نیاز به اجراي -کشوري خود  هیانیببا موضوع ضرورت اجراي    -یاللهنیع دکتر بهرام  

پوشش   ابالغ  و  تصویب  چون  دیابت  امهیبتمهیداتی  استاندارد  بازآموزي  و  آموزش  خون،  قند  کنترل  تجهیزات  مورخ    -ي 
19/08/1400 
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امضاي   نامه،  این  آمو  560در  و  تجهیزات  شدن  بیمه  از  حمایت  در  دیابت  پزشک  قابل    بود   شده مه یضمزش  زیر  لینک  از  که 
 باشد: مشاهده می

 شدن نوار تست  مهیاز ب  ت ینامه پزشکان در حما

 قند 

 بخشی از تصویر حمایت پزشکان از بیمه شدن تجهیزات دیابت، قابل دسترسی در سایت انجمن دیابت گابریک 
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وبینار  5-3اقدام   پیشبرد    2:  بیانیه کشوري خود  يهاتالشروزه در جهت  اجراي  بر  قند خون و  -انجمن دیابت گابریک  پایشی 
ها، معاونت  انجمن  ندگان یکشور، نما  سمیبرجسته غدد و متابول  د یاساتبا امتیاز بازآموزي و با حضور    يسازادهیپ   يهاچالشبررسی  

بهداشت،   وزارت  ا  مهیب  مه،یب  یعال  ي شورا بهداشت  درمان  مهیب  ران،یسالمت  تجه  يروهاین  یخدمات  کل  اداره  و   زات یمسلح 
 08/1400/ 28و  27مورخ  یپزشک

جناب آقاي دکتر   -ي سالمتهامه یبي  زیربرنامهدفتر    رکلیمد: ارسال نامه خطاب به دبیر عالی بیمه سالمت کشور و  5-4اقدام  
رضوي سجاد  پوشش    -سید  عدم  دلیل  به  دیابت  به  مبتال  افراد  بغرنج  شرایط  موضوع  و  امهیببا  خون  قند  کنترل  تجهیزات  ي 

داروهاي خوراکی دیابت و درخواست جلسه حضوري با نمایندگان عملی انجمن دیابت گابریک و بررسی شرایط موجود و امکان  
 20/11/1400مورخ   -ي درمانی بیماران دیابتیهاپوششارشناسی شده در سیاست بازنگري و تغییرات ک

اجتماعی  5-5اقدام   رفاه  و  کار  تعاون،  محترم  وزیر  به  خطاب  نامه  ارسال  آقاي    –:  موضوع   -عبدالملکی  اهللاحجتجناب  با 
 خوراکی دیابتي تجهیزات کنترل قند خون و داروهاي امهیبدرخواست تمهیداتی در تسهیل ابالغ پوشش 
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 :5پاسخ به اقدامات گزارش  

 به شرح زیر تصویب گردید: 1400بهمن  11ی بیمه سالمت در تاریخ عال يشورا  86بازنگري بسته خدمات دیابت در جلسه  .1

o  سیتاگلیپتین، لیناگلیپتین و امپاگلیفلوزین ازجملهي داروهاي خوراکی دیابت امهیبپوشش : 

o  انسولین دتمیر ي امهیبپوشش 

o  يباردار ابت ی د و  کی نوع ابتید مارانیب يبرا پوشش نوارهاي تست قند خون 

o جراحی چاقی در صورت BMI  در افراد دیابتی  35باالتر از 

o  آموزش به افراد دیابتی 

و اعالم گردید    شدهارسال ي از آقاي دکتر عباس منوچهري معاونت درمان مبنی بر بررسی درخواست انجمن دیابت گابریک  انامه.  2
پوشش   تقاضاي  درخواست  تجهیزات  امه ی بکه  جلسه  ریگاندازهي  در  گابریک  انجمن  از طرف  خوراکی  داروهاي  و  خون  قند    86ي 

 ابالغ خواهد شد.  رانیوزئتیهو پس از تصویب  شدهیبررس 10/11/1400ی بیمه سالمت مورخ عال يشورا 
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لیراگلوتاید در :  6گزارش   به دلیل عدم عرضه کافی داروي ضروري  بیماران دیابتی  و  معالج دیابت  نگرانی متخصصین 

 کشور

کنترل6-1اقدام   تحت  مواد  و  دارو  محترم  مدیرکل  به  خطاب  ایران،  دیابت  انجمن  مشارکت  با  نامه  ارسال  دکتر    -:  آقاي  جناب 
از    جادشدهیاي  هاینگرانی در خصوص  رساناطالعو کافی داروي لیراگلوتاید و    موقعبه با موضوع اهمیت ادامه تولید و عرضه    -محمدي

 07/09/1400مورخ:  –دارو  تأمینبیماران تحت درمان با لیراگلوتاید و نیاز به مداخالت فوري در کمبود این دارو در پزشکان و  

  -جناب آقاي دکتر بهرام دارایی –: ارسال نامه با مشارکت انجمن دیابت ایران، خطاب به ریاست محترم سازمان غذا و دارو  6-2اقدام  
که به دلیل مقاومت به انسولین   2با موضوع کمبود شدید داروي ویکتوزا (لیراگلوتاید وارداتی) و نگرانی شدید بیماران دیابتی نوع  

 15/09/1400مورخ   -دارو و اقدامات مقتضی در رفع کمبود آن دارند نیاز مبرم به این
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ي پایه هانیانسولواحدي) از نسل دوم    300: نیاز به واردات داروي جدیدي به نام قلم انسولین توجئو (گالرژین  7گزارش  

 . باشدیم در دنیا    1نوع  ی در کنترل قند خون و درمان دیابت  تأملقابلو    مؤثرکه گام 

ریاست محترم سازمان غذا و دارو  7-1اقدام   به  نامه خطاب  ارسال  بهرام دارایی  –:  آقاي دکتر  از   -جناب  ارائه شواهدي  با موضوع 
قند خون و پیشگیري از عوارض جدي در   ترق یدقو    مؤثري پایه در کنترل  هان ی انسولاستفاده از نسل دوم    دی تائمقاالت معتبر دنیا در  

 11/11/1400مورخ:  -ی الگوهاي درمانی در کشورروزرسانبهبر ضرورت  د یتأکو  1دیابت نوع 
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 خصوصاً   1ي استاندارد و نگرانی افراد مبتال به دیابت نوع  هادستگاه: کمبود و گرانی نوارهاي تست قند خون  8گزارش  

 ي مردمی با انجمن هاتماسوالدین کودکان دیابتی بنا بر  

جناب آقاي    -محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی   رکلیمد ي مشترك با انجمن دیابت ایران، خطاب به  انامه: ارسال  8-1اقدام  
نوار تست قند خون    -مهندس مزینانی افراد تحمیل  هادستگاهبا موضوع کمبود و گرانی  به  را  استاندارد که تهیه دستگاه جدید  ي 

، امکان دسترسی افراد دیابتی به تجهیزات متنوع و پیشگیري از انحصاري شدن توزیع دهاکمبوکرده و درخواست تمهیداتی در رفع  
 18/12/1400مورخ  -نوار تست قند خون
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 ي انسولین درمانی و اقتصاد دارویی در کشورهاچالشبرگزاري میزگرد    :9گزارش  

میزگرد  9-1اقدام   برگزاري  درمانی  هاچالش:  انسولین  مدیریت    1400ي  دفتر  محترم  مدیرکل  از  دعوت   ریواگ  ریغ ي  هايماریببا 
 1400/ 19/12مورخ  -جناب آقاي دکتر افشین استوار -وزارت بهداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
 

 ی حقوق نفعان ی، ذهابا سازمان يگسترش همکارفصل پنجم: 

  با اسپانسرها  يهمکار می گسترش و تحک
توجه گابر   به با  تعهدات  و  و    يدرزمینه   کیاهداف  آموزش  حما  میتوانست،  ابتید  رسانیاطالعگسترش  سال    انیحام  تیبا  در 

از آن قدم برداشته و    يریشگیپ   در نقاط محروم و   ابت یآسان به آموزش د  یدسترس،  ی ابتیگذشته در جهت حفظ سالمت افراد د
 . میرا داشته باش ریخط مسئولیت نیانجام ا يراب یحقوق انی حام یافتخار همراه ریمس نیدر ا

 هاي جانبیهمکاري/هاونتیامشارکت در  نام شرکت ردیف 

 فریر طب  1

 پزشکان و پرستاران  آموزشی وبینار  •
 1400و   1399آموزش فلوشیپ هاي غدد سال   •
 smbgوبینار  •
 تولید محتوا  •
 آکادمی •
 هفته ملی دیابت  •
  قرارداد سالیانه  •

 سانوفی  2

 پرستاران  پزشکان و آموزشی وبینار  •
 1399هاي غدد  فلوشیپآموزش  •
 Smbgوبینار  •
 تولید محتوا  •
 )(کلینیکال اینرشیا هاهمکاريو  هامشارکت •
  )( انجمن استروسکاروز هاحمایتسایر  •

 مجازي  هايشبکههمکاري  • پاستور سانوفی  3

 عبیدي  4

 
 1400و   1399آموزش فلوشیپ غدد  •
 smbgوبینار  •
 هفته ملی دیابت  •
 آکادمی •
 ارائه خدمات متقابل  •

 مجازي  هايشبکههمکاري  • عبیدي (الین عفونی)  5

 آکادمی • شرکت تهران شیمی  6
 1400غدد آموزش فلوشیبپ هاي  •

 پرستاران  پزشکان و آموزشی وبینار  • سیناژن) (  آریوژن فارمد  7
 1400و  1399آموزش فلوشیپ هاي غدد  •
 Smbgوبینار  •
 آکادمی •
•  
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 پرستاران  پزشکان و آموزشی  وبینار • ویتان فارمد  8
 1399آموزش فلوشیپ هاي غدد  •
 هفته ملی دیابت  •
 آکادمی •
 تولید محتوا  •
•  

 Smbgوبینار  • رش  9

 1399آموزش فلو شیپ هاي غدد   • کوشان فارمد  10

  پرستاران  پزشکان و آموزشی  وبینار • نوو نوردیسک  11

 Smbgوبینار  • پویش دارو  12
  هفته ملی دیابت  •

 تولید محتوا  • شفایاب  13

 Smbgوبینار  • مرك 14

 Smbgوبینار   • اکتوورکو  15

 1399آموزش فلوشیپ هاي غدد   • سرویر  16

 مجازي  هايشبکههمکاري  • فایزر) دارو (بهستان  17

 هفته ملی دیابت  • روژین فارمد  18
 1399آموزش فلوشیپ هاي غدد  •

 Smbgوبینار  • انجمن دیابت ایران  19

 Smbgوبینار  • مدیسا نوین پایش  20



        
  

63 
   
 

 

 

 

 

   مسئولیت اجتماعی افت یجهت در هاشرکتبا  ي و گسترش همکار ي برقرار
 ايجامعه  به  کمک  و  مراقبت،  حفظ  جهت  در  تواندیم  شرکت  که  است  تعهداتی   و   وظایف  مجموعهها،  شرکت  اجتماعی  مسئولیت

انسانجامعه  برابر  در  شرکت  مسئولیت  با  پیوند  در  هاشرکت  اجتماعی  مسئولیت.  دهد   انجام ،  کندمی  فعالیت  آن  در  که و  ،  ها 
مردم  یک  عنوانبه  گابریک  دیابت  یرساناطالع  انجمن  .کندمی  فعالیت  آن   در  شرکت  که   است  محیطی ،  (NGO)  نهاد سازمان 

  سنین  تمام  در  دیابتی   افراد  هايگروه  تمامی  براي  ها شهرستان   و  تهران  در   دیابت  آموزش  يدرزمینه   که  است  سال  10  بربالغ
  حدود   به   ایمتوانسته   تاکنون  و   نماید می  فعالیت  دیابت   عوارض  بروز  از  جلوگیري  و   آن  کنترل  و   دیابت   به  ابتال   از  پیشگیري  باهدف 

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

 راستاي  در   هاشرکت  و   هاسازمان  حمایت   نیازمند   محروم  هايشهرستان  آموزشی  پوشش   و  خطیر  مسیر  این   ادامه  در جهت  لذا
  قطع   کلیه،  نارسایی  نابینایی،(  دیابت  عوارض  بدون  و  سالم  زندگی  سمت  به  را  جامعه  بتوانیم  تا   هستیم  شاناجتماعی  مسئولیت

  هايشرکتبا همراهی و مشارکت سازمان و    1400بسیار خرسند هستیم در سال    .ببریم   پیش.)  …و  مغزي  و   قلبی   سکته  عضو،
 . خدماتی ذیل توانستیم نور زندگی و سالمت را براي جامعه دیابتی به ارمغان آوریم

 

 

 

 

 

 

 درصد رشد  1400سال  99سال  98سال  

  هايشرکت تعداد 
 اسپانسر 

13 20 20 0% 
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 مبلغ (ریال) شرح هاشرکت عنوان 

 
 مسئولیت اجتماعی  

بنیاد  ، مهندسی فکورصنعت تهران، مان پالستیک
 کشت و صنعت روژین تاك، کارنقرهخیریه 

  توسعه ابنیه حافظ ، شرکت ورزیران،  خیریه مفید،
 پدیدآوران کاوه البرز ، بلور و شیشه کاوه، 
تهیه غذاي  ، باند گاز و پنبه کاوه، پیشرواورامان،

فاران  ، فریرآساطب، مبتکران پویاکارن، فارسی
 شیمی

 
 شهر  75کمپین رویاي 

 CSR ) آموزش) حمایت از 

 
890،000،000 

 1،863،488،000 

 70،000،000 کالس پیشگیري  مهندسی فکور صنعت تهران  خاص  آموزشیبرگزاري دوره 

دوغ  ، مان پالستیک ، تهران شیمی، فریرآساطب محصوالت خیریه 
،  امیددارو سالمت/الحاوي، ویتان فارمد، گدوك
  بنیان دانششرکت تعاونی  ،  شرکت بی لو، سرویر

 بی لو /حامیان سالمت برومند

 تقویم سالمتی
 
 

989،650،000 

 داروسازي عبیدي هاشیهما، سمینارها و هامناسبت 
 کلینیک جواداالئمه 

 510،000،000 روز شیرین 

و همایش تجهیز   هامناسبت 
 سعدآباد

 200،000،000  خیریه متحدان 

 1،396،000،000 ساختمان سعدآباد  فریرآسا طب ، سانوفی سعدآباد هايهمایش و هامناسبت 

 (توسعه تجارت داتام)   زمینایرانبانک  ویژه مدیریت 
 (توسعه مدیریت آرین)   زمینایرانبانک 

 خیریه متحدان  مؤسسه 

 1،000،000،000 

 1،288،000،000  خیریه امام علی حیدر ، مان پالستیک بانک سامان –حقوقی 

 

 ، خرید محصوالت گابریکی و مشارکت در کمپینآموزشیدر جدول باال شامل (واریز نقدي، حمایت    هاشرکت ي حقوقی  هاکمک   :*توجه
شده است. ) که همگی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی در نظر گرفتهشهر  75رویاي    

 بابت مسئولیت اجتماعی  هاي حقوقیکل دریافتی از سازمان

 
000،488،863،1  مشارکت در باب مسئولیت اجتماعی  

شهر 75کمپین رویاي   000،000،890  

000،650،989 محصوالت خیریه   

هاشیهما، سمینارها و هامناسبت   000،000،510  

، همایش تجهیز سعدآباد هامناسبت   000،000،200  

ي ساختمان سعدآباد هامناسبت   000،000،396،1  

بانک سامان –حقوقی   000،000،288،1  

000،000،000،1 ویژه مدیریت   

خاص  آموزشیبرگزاري دوره   000،000،70  

000،138،207،8 جمع  
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 هاآن  يدارسازیپا و  یرشد منابع مال : ششمفصل 
 شده است.اختصاص داده ها آنرشد منابع مالی و پایدارسازي ) اولویت ششم به 1397-1401ساله دوم ( در برنامه راهبردي پنج

هاي زیر را به  فعالیت  1400شده در برنامه راهبردي در سال  دستیابی به اهداف اختصاصی تعریفبر همین اساس و در راستاي  
 انجام رسانیده است. 

 شهر 75کمپین رویاي  -شهر کم برخوردار 75آموزش در براي   تامین منابع يپروژهتعریف  •

 براي تلخی قند)  روزي شیرین( زانیگلرارتباط با نیکوکاران کلیدي در قالب پروژه  •

 جلب مشارکت عمومی از طریق اهداي فطریه و نذورات قربان  •

 هاي منازل، کاغذي کیپو و پلکسی رومیزي اهدا و دریافت قلک •

 واریزي جاري همیاران  •

 محصوالت خیریه (نمادهاي تبریک و تسلیت، تقویم رومیزي و...)  دریافت کمک هاي مردمی از طریق •

  یمالشد منابع ر
 شهر   75رویاي    کمپین

 ... پیشنهادي کلیدي پروژه شامل نام، شعار و مختصري درباره کمپین و   هايارزش طراحی  -۱

 ramazan.gabric.ir/://httpsطراحی لندینگ پیج   -۲

 تغییر صفحه کمپین دیابت+ لبخند به صفحه گزارش دهی و قرار دادن لینک در صفحه جدید -۳

 https://gabric.ir/introduction/reports/ 99 طراحی خالصه گزارش عملکرد -٤

 طراحی پوستر و استفاده در پست و استوري اینستاگرام و بنر سایت  -٥

 نفر) و ارسال پیامک اول تا یک هفته قبل از عید فطر  120،000کل اعضا ( بنديدسته  -٦

 ریال)شهر ( 75شده از لندینگ پیج کمپین رویاي آوريهاي جمعکمک تعداد همیاران حقیقی 

 1،394،642،000 نفر 5021

 اجتماعی شرکتی آورده شده است.ها در بخش مسئولیت شده از بخش حقوقی کمپین با ذکر نام شرکتآوريهاي جمعکمک*

 

https://ramazan.gabric.ir/
https://ramazan.gabric.ir/
https://ramazan.gabric.ir/
https://gabric.ir/introduction/reports/
https://gabric.ir/introduction/reports/
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 قند   تلخی براي شیرین  روزي همایش  سیزدهمین 

ي جهت زیربرنامهحضوري وجود نداشت و    صورتبهبرگزاري همایش    امکان  ،19شیوع ویروس کووید  ادامه    به  توجه  با   متأسفانه
،  دکتر چراغچی،  زاده  : آقایان کیخاني مردمیهامشارکتجلب حمایت همیاران در ماه مبارك رمضان مطابق با تصمیم کمیته  

 مصطفی شعبانپور) به شرح ذیل صورت پذیرفت: آقاي  مشاور (و   مهندس قمی

 A,B,Cبه سه گروه   همیاران بنديدسته  -۱

 99دعوت به مشارکت همراه ارسال گزارش عملکرد برقراري تماس تلفنی و و   تدوین سناریو تماس -۲

 
 قند تلخی براي شیرین روزي همایش سیزدهمین از شدهيآورجمع  يهاکمک

 ي دریافتی (ریال) هاکمکجمع  تعداد همیاران حقیقی 
 1،229،060،000 نفر  50

 در بخش مسئولیت اجتماعی شرکتی آورده شده است. ها شرکتاز بخش حقوقی همایش با ذکر نام   شدهيآورجمع يهاکمک*

 زکات فطره و عید قربان 
،  هاي آموزش بیماران مبتالبه دیابت صادرشده بودهزینه  تأمین  در جهتپیرو مجوزي که از مراجع عظام براي اختصاص فطریه  

 ه انجام رسید: اقدامات ذیل ب  1400 در ماه مبارك رمضان سال

 ارتباط و مذاکره با همراه اول و ایرانسل )1

 نفر)  120،000ارسال به اعضا (دوم و  تدوین متن پیامک )2

 gdia.ir/bahamta ایجاد لینک پرداخت باهمتا  )3

 میلیون کاربر 15ارسال پیامک توسط همراه اول براي  )4

 میلیون کاربر 10ارسال پیامک توسط ایرانسل براي  )5

 بخش ویژه کارکنان بانک ملی و دعوت به اهداي فطریهمعرفی گابریک در   )6

 ساخت کلیپ از داستان زندگی ایلیا با دیابت  )7

 ویدئو در فضاي مجازي توسط کارکنان، نیروهاي داوطلب و هنرمندان  گذارياشتراك به  )8

 ارسال پیامک ویژه عید قربان و پست و استوري در فضاي مجازي )9

 1400شده از زکات فطره و عید قربان سال آوري هاي جمع کمک 

 ریال) ( عید قربان ریال) (زکات فطره 

756،686،854،3  590،812،519  
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 محصوالت خیریه 
تبریک شامل    1400محصوالت خیریه در سال   و  دستبند    ، لیوان سالمتیمحصوالت (سایر    تقویم سالمتی و ،  نمادهاي تسلیت 

 کمک به انجمن خریداري کردند.  باهدفصورت همت عالی که همیاران عزیز به ) بودو تابلوي نقاشیسیلیکونی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 از فروش محصوالت خیریه  شدهيآورجمعي  هاکمک

 مبلغ دریافتی نوع محصول 

 153،610،000 نمادهاي تسلیت و تبریک (حقیقی) 

 22،500،000 حقیقی) ( تقویم سالمتی

 67،330،000 محصوالت سایر 

 243،440،000 جمع کل 
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  هانهی هزرشد مشارکت در 

 خدماتی  هايشرکتو   هاسازمان  ي نقد  ر یغمشارکت  

هاي حمایتی و مسئولیت اجتماعی  منظور ایجاد موقعیتخدماتی به هايشرکتها و طی مذاکرات صورت گرفته با سازمان
غیر نقدي ذیل صورت گرفته است:  هايمشارکت  

 (ریال)   قیمت واقعی شرح خدمت دهنده خدمات ردیف 

000،000،40  ف یتخف %17  الو پیک  1  
 480,000,000 )یک سالتابلو مرکز خرید بام لند (به مدت   مرکز خرید بام لند  2

000،000،100،1 روز  127 هرکدام عدد تابلو  4 بایک تابلو سالیانه همراه    مرکز خرید سانا  3  

000،000،300  بسته  1377ارسال   تیپاکس 4  
 60,000,000 شب)  8 به مدت (نصب استرابورد در بلوار اندرزگو د رایام عید فطر   رسش  5

   میلیون پیامک براي فطریه  15ارسال  همراه اول  6

   میلیون پیامک براي فطریه  10ارسال  ایرانسل  7

 30,000,000 ام اس   شارژ پنل اس کاوه نگار  8
ه  استرابورد در فضاهاي متعدد شهري (بزرگراروز تابلو   99اختصاص   شرکت سیما آرا  9

 ) دزاشیب  –نیاوران   باکري  –شریعتی   -زعفرانیه  -همت
 000،000،190،1  

  بنیاندانشتعاونی  شرکت  10
 بیلو / حامیان سالمت برومند 

  28,800,000 

   استرابورد خ بهشتی شرکت معرفان  11
   استرابورد ورودي شهرك  3شهرك صنعتی کرمان  12

 2,100,000 ساك دستی + ماسک   عدد 100  الوگیفت  13

 200,000,000   لندینگ هفته ملی  نویس برنامه 14
  34هفته ملی به تعداد  ) وپیامک  ونیلیم 15ارسال پیامک فطریه ( همراه اول  15

 میلیون پیامک 
6,500,000,000 

میلیون پیامک هفته   1پیامک فطریه +  ونیلیم 10ارسال پیامک ( ایرانسل  16
 ملی) 

  

  4- 32) + سوزن پن گیج عدد 2000سرنگ انسولین یک میلی ( BDشرکت به دارو /   17
mm   6200به تعداد 

020 ,000,000 

 9,600,000 هزار تومان  20ژل ضدعفونی دست به مبلغ واحد  عدد 480 زالل شیمی لیا  18

  دیعدد) سف 36 3( ییدستشو) مایع عدد 36کارتن  3( يشوشیشه  خیریه کریم فضلی  19
 عدد)  36(  ییشو ظرف) مایع عدد  24 گیر عدد) جرم 234کننده (

19,327,482 

+   خوريمیوه+ چنگال  خوري چايقاشق (  بارمصرفیکظروف  شرکت آملون  20
 عمده  صورتبهگیاهی  )+ بشقاب + لیوان   زیردستی

  

  بنیاندانشتعاونی  شرکت  21
 بی لو / حامیان سالمت برومند 

 19,600,000 کننده شیرین شاسه  4000
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000،000،200  بیلبورد جاده قم  شرکت طرح باران  22  

اتوماسیون اداري + ارائه خدمات و آموزش و نصب به   افزارنرماهداي   همکاران سیستم  23
 میلیون تومان  60مبلغ 

600,000,000 

 133,000,000 ) جلد 280کتاب ( )+ عدد 2000فکري ( بازياسباب بافرزندان  24

000،000،10 ) کارکنان مصرف سازمان (اینترنت  آسیاتک 25  

  اختصاص فضاي تابلوي شهري  شهرداري پاکدشت   26
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   ی منابع مال يدارسازیپا

 قلک گابریک 

کاغـذي کیپـو و پلکسـی ،  هـاي منـازلانجمن دیابت گابریک اهدا و دریافت قلک،  هاي رشد منابع مالی پایداردر راستاي سیاست
 ادامه داد. 1400رومیزي را در سال 

 1400گابریک در سال   يهاقلک شده از  آوري هاي جمع کمک 

 

 واریزي جاري همیاران 

 

 

دریافتی از بازگشایی قلک در   شده هاي بازگشاییتعداد قلک اهداشده هاي تعداد قلک نوع قلک 
 (ریال) %10پس از کسر  1400سال 

 ریال)( میانگین ریالی هر قلک

 1،775،846 1،335،436،370 752 722 فلزي) ( منازل

 2،158،175 258،981،000 120 545 کاغذي کیپو 

 1،644،894 77،310،000 47 5 پلکسی رومیزي

 (ریال) 1400سال  هاي جاري همیاران کل واریزي

 تعداد همیاران فعال  هامبلغ واریزي ماه 

 318 470،779،999 فروردین

 622 1،185،539،000 اردیبهشت 

 613 904،560،896 خرداد 

 586 1,208,407,470 تیر

 714 997،191،490 مرداد 

 637 933،754،495 شهریور

 626 1،024،532،567 مهر

 632 892،148،240 آبان

 520 785،514،092 آذر 

 740 1،026،558،271 دي 

 675 1،213،396،898 بهمن

 810 3،716،967،758 اسفند

  14،359،351،176 جمع کل 
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   يمورد  ییمنابع درآمدزا شیافزا

 هفته ملی دیابت 

آن، طراحـی لنـدینگ پـیج  ازجملـهاجرا شـد کـه  ايویژه هايبرنامهآبان ماه همزمان با بزرگداشت هفته ملی دیابت   28الی    22
مردمـی نیـز   هايکمکبه عموم مردم بود که با استقبال خوبی روبرو شد و به جلب    رسانیاطالعمحاسبه ریسک ابتال به دیابت و  

 منجر شد.

 انجمن موردنیازتجهیزات    تأمینپروژه 

نقدي   صورتبه  ها کمکنماییم. بخشی از این    تأمینانجمن را    موردنیازتوانستیم تجهیزات    1400با کمک همیاران عزیز در سال  
 کاالهاي اهدایی بود صورتبهو بخشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده آوريجمع  هايکمک
 ریال) ( ابتیددر هفته ملی 

 انجمن  موردنیازتجهیزات  تأمین
 ریال)(  ينقد هايکمک

 انجمن  موردنیازتجهیزات  تأمین
 ریال) (  ییاهدامعادل ریالی کاالهاي 

000،650،223  000،000،180،1  000،800،757  
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 داوطلب  يروهاین يو توانمندساز یگسترش مشارکت فعال مردمفصل هفتم: 

   رانیسفو باشگاه  ی داوطلب تخصص ي روهای ن يماندگار ي و ارتقا  یفی و ک ی کم ت یتقو
سالمت جامعه    زیو ن  یسالمت عموم  يبزرگ در جهت ارتقا  یبه جامعه و آموزش همنوعان خود، گام  یرسان یبا آگاه  میتوانی از ما م  کیهر  

  ي روها یو ن  یابتیجوانان د  ره،یمدئت یو ه  ناامئتیاز دانش و تجربه پزشکان متخصص در ه يعالوه بر برخوردار  کی. گابرمیبردار  رانیا  یابتید
در انجام    یاصل  يهاهیاز پا  یک ی  س،یکه از بدو تأس  کیگابر  رانیدارد. باشگاه سف  اریهرچه بهتر در اخت  یرسانخدمت   يرا برا  تخصصجوان م

  شتر یتازه، عالوه بر مشارکت ب  ي کرد یبا رو  پسن یداوطلب انجمن ازا  يروها یاز ن  هگرو  نیبوده است. ا  کیاهداف بزرگ گابر   شبردیو پ  هاتیفعال
برنامه  اهداف گابر  دررسیدن  افتهیمدون و ساختار  صورتبه،  یاهداف سازمان  نییو تع  يزیردر  باور دار  یهمراه  کیبه  باشگاه    میکردند.  در 

ا  رانیسف حرکت در    يبرا   میتوانی داوطلب؛ م  يروهاین  قی و عال  ییو توانا  زهی مطابق باانگ مرتبط و  يهامناسب و آموزش   يهافرصت   جادیبا 
 . میقدم بردار  یابتیجامعه د  يتوانمندساز  ریمس

فعالیت داوطلبانه    نفر ساعت  5.5593  منجر به  فعال را به خود اختصاص داد که  رینفر سف  22معادل    یتیجمع  1400در سال    رانیسفباشگاه  
 گردید. 
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 باشگاه سفیراني هاسنجهگزارش 

 نام سنجه 1399تحقق سال  1400ی نیبشیپ 1400تحقق سال  درصد تحقق 

 نفر ساعت  8732 8000 5593.5 % 70

 سرانه آموزش 43 50 35 % 70

 سفیران فعال 34 40 22 % 55

 مؤثرجذب سفیر  - 35 16 % 52
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 کمیته باشگاه سفیران  فعالیت

و مدیرعامل)،    گذارانیبنباشگاه سفیران متشکل از متشکل از مهندس هرمز کیخان زاده (نیروي افتخاري،    تهیکم  1400در سال  
انسانی)،   منابع  (کارشناس  صداقت  تارا  منابع)،  مدیریت  و  پشتیبانی  (معاونت  برخوردار  زادهفرحناز  درخشان  (کارشناس   مریم 

 ، نگین شمشیري(نیرو داوطلب)  ، نرگس خزانه دارلو(نیرو داوطلب)  ، فائقه جعفري(نیرو داوطلب)  جواد نوروزیان،  منابع انسانی)
 است. داوطلب) روی(نی فیپور شرو زهره   داوطلب) روی(ن میر زند ، اداوطلب) روی(ن

 است. شدهفیتعر لیحوزه به شرح ذ 5در باشگاه سفیران  ياهداف عمده راهبرد

 ) رانیباشگاه سف قیسازمان از طر يهاتیو گسترش فعال تیتقوي براي حضور داوطلب (سازآماده -۱
 آشناسازيگذاري جذب و برنامه بهبود و گسترش سیاست -۲
 و توانمندسازي نیرو داوطلب آموزشیي زیربرنامه -۳
 بندي سیستم هدایت و نگهداشت نیرو داوطلبنظم -٤
 ي و ارزیابی زیربرنامهي نظام سازادهیپ  -٥

 براي حضور داوطلب  ي سازآماده
 تعریف و تخصص وظایف مشخص 

داوطلب    ي روهاینتعریف شد.    ها آنو تخصص    زمان  با در سازمان، مشاغلی متناسب    هاآنورود داوطلبان و حضور موفق    منظوربه
  ابت، ید  ی و تخصص  ی علم  يها تیبا تمرکز بر فعال  ها ساالنه انجمن، در کارگروه  يزیربه برنامه با توجه  زیبسته به عالقه خود و ن

برند  یرساناطالع  ي هاتیفعال ن  آموزشی  ي هابرنامه  یبانیپشت  ک،یگابر  نگیو  حما  يهاتیفعال  زیو  با  مددجو  تیمرتبط    انیاز 
 ییاجرا  ي هاتیفعال  نییاهداف و تب  نییو سازمان به تع  رانیباشگاه سف  تهیکم  ت یکارگروه با هدا  ن یاز ا  کیشدند. در هر    میتقس

 .پرداختندیجهت تحقق اهداف م

 

 

 

 

 

 

 ي مستندسازبا  .  شددر خصوص وظایف تهیه    آموزشیین  اوفرایندهاي کاري، شرح شغل و عن  ازجمله  ازیموردنهمچنین مستندات  
در   خواهندیم الزم براي داوطلبانی که    يهامهارتبه  شد و  طراحی شد را شناسایی و اصالح    يهافرصتاحتمالی در    يهاضعف
  از سوي دیگر   جذب را آغاز کنیم.  يبرنامهبهتري    يریگجهت با    این اساس  و برمشخص گشت    ، مشارکت کنند  يهافرصتاین  
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از  تدوین   انتظاراتی  بدانند سازمان چه  ابتدا  از همان  داوطلبان کمک کرد  به  بروز  و    دارد  هاآن شرح شغل    ي ها تعارض احتمال 
مسئولیت را در    الزم و رئوس کلی  يهايتوانمندو    هامهارتاحتمالی را کاهش داد. چارچوب کلی شرح شغل شامل شرایط احراز،  

 برگرفت.

 جذب و برنامه آشناسازي   يگذاراستیسبهبود و گسترش  
شایستگی    يهافرماین راستا با طراحی    و در شد    ياندازراه  سیستم مصاحبه و گزینش  ناجذب داوطلب  ش یپو  بازنگريدر جهت  

و هدفمند در    مؤثرو منجر به جذب    آوردیم   به دسترفتاري افراد    يهامهارتو    ي مندعالقه  يحوزه را راجع به    يترقیدقدیدگاه  
داد بین اردو طرف و جامعه هدف که شامل قوانین و قر  انتظاراتدر جهت حفظ    نامهتفاهمبا ایجاد فرم    همچنینسازمان گردید.  

ن دادیم که کارشان براي سازمان  ن نشاابه داوطلب  نامهتفاهمبا امضاي    در فرایند جذب  است؛ گام برداشتیم.  داوطلب و سازمان
 .دانستندو داوطلبان خود را ملزم به رعایت آن  ردیداست و منجر به افزایش تعهد داوطلب به سازمان گ باارزشمهم و 

از   یکی  باعث    يهاقدمآشناسازي  و  است  به سازمان  ورود  بدو  داوطلب  از   شودمیاساسی در حفظ  داوطلب  و هم  هم سازمان 
 جلسه آشناسازي با اهداف ذیل برگزار گشت: يدوره 8شود. برگزاري  مندبهرهبنیادین  ياابطهرمزایاي ایجاد 

 استقبال گرم از داوطلبین و ایجاد حس تعلق در آنان  •
 ی رسانخدمت ينحوهسازمان و  تیباکلآشنایی داوطلبان  •
 و قوانین سازمان هایمشخطآشنایی داوطلبان با  •
 شدن با منابع موجود در سازمان آشناجهت دادن انتظارات داوطلبان و  •

 و توانمندسازي نیرو داوطلب  آموزشی يز یربرنامه
  در .  است  رانیباشگاه سف  يراهبردها  نیترجزو مهمگابریک    انداز چشمتغییر    به  با توجه  داوطلب  يروهایو آموزش ن  يتوانمندساز

درنهایت به مجموع .  دی نما جادیداوطلب ا يروهاین يرا برا يو فرد ی سازمان آموزشی يدر تالش بود که بسترها کیطول سال گابر
 نفر ساعت آموزش ارائه شد. 783

 

ی جهت شناسایی  احوالپرسي هاو تماس شد ویژه سفیران در جهت بهبود مدیریت دیابت برگزار  آموزشیي هادوره 1400در سال 
داوطلب در    يروهاین  يرشد و توانمندساز  ریمس  جادیبه ا  با توجه  نیهمچن.  صورت گرفت  آموزشیي  هادوره و ارجاع سفیران به  

برون  یسازمان درون  آموزشی  يهادوره عن   ی سازمانو  آفیس،    رینظ  آموزشی  نیاوشرکت کردند.  پیشرفته  ي  دورهدوره مقدماتی و 
ارتباط  ي رفتاري (ها مهارتي آموزش  هادورهبازآموزي مدیریت دیابت ویژه سفیران،   ، فرایند تغییر،  مؤثرمهارت جرئت ورزي و 

احساس   آن،  با  برخورد صحیح  نحوه  و  استرس  و  و    طردشدگیاضطراب  تبعیض  از  نیروي    اشهرابطناشی  مدیریت  بیماري)،  با 
 . اندشرکت کردهداوطلب و ارزیابی متوازن 

 سرانه آموزش نفر ساعت آموزش  سال

99 1462 43 

1400 783 35 
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 سیستم هدایت و نگهداشت نیرو داوطلب  يبندمظان
و ایجاد بستري   زهیانگ  شیتعامل با داوطلب جهت افزا  در راستاي

سفرا   با  مداوم  ارتباط  نظیر هابرنامهجهت  فرهنگی  روتین  ي 
برگزار  خوانکتابجلسات   مجازي  هاي  دورهمی  و  و  ی  در  شد 

در   داوطلب  نیروهاي  از  قدردانی  و  نگهداشت  افزایش  جهت 
از  پروژه مختلف  تقدیرهاي    هايروشهاي  نظیر  قدردانی  مختلف 

 ها مختلف و انتشار در فضاي مجازي صورت گرفت.کالمی و کلیپ
انجام   با  نگهداشت  و  ادورهي  ها مصاحبهتیم  باشگاه  اعضاي  با  ي 

شناسایی  پرساحوالي  هاتماس جهت  نیروهاي    يهاچالشی 
ي  هاتیفعالو جهت گسترش اعتماد به    تفعال بوده اس  داوطلب

با حضور هانشست برگزاري    سازمان،  با  پاسخ  و  پرسش  ي 
 صورت گرفت.  رعاملیمد

 

 روز جهانی نیروهاي داوطلب در تقویم گابریک 

طور مجازي با حضور مدیریت ارشد سازمان  ریزي تیم کمیته باشگاه سفیران بهرو با برنامه  داوطلبجشنی ویژه در روز جهانی   
براي داوطلبان فعال    اي از دستاوردهاي باشگاه مرور شد و یادگاري کوچکی از سمت سازمانی خالصهدورهمبرپا شد و در این  

نشانارسال شد.   براي  است،  ذکر  به  داوطلبانه  الزم  کار  فرهنگ  گابریک با    دادن  از سفیرانکلیپ جهت    کارکنان  در   قدردانی 
 . اینستاگرام گابریک انتشار یافت 
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 ي و ارزیابیزیربرنامهي نظام  سازادهیپ
ي مرتبط جهت بهبود مدیریت عملکرد نیروهاي داوطلب فعالیت  هاسنجهکمیته باشگاه سفیران با تدوین اهداف ساالنه باشگاه و  

آغاز   را  ارائه  و    کردخود  با  سال  طول  و    يادورهي  هاگزارش در  داوطلب  نیروهاي  و  سازمان  برداشت. مستندسازبه  گام  آن   ي 
براي نیروهاي داوطلب    با طراحی مسیر شغلی  است،  يتوسعه فرد  سازمان یکی از اهداف مهم باشگاه   اندازچشممطابق با    ازآنجاکه

سرپرستی   به  را  کارکرد  ساعت  بیشترین  بتوانند  ها کارگروهبا  تا  یافتند  انتخاب  ارتقا  میان  توجهموجود،    يهااز  عال   با  و    قیبه 
 . فعالیت را تجربه کنندبهترین انتخاب را نسبت به حرفه و  شانیهامهارت

 نفر ساعت اسامی اعضاي باشگاه سفیران به تفکیک 

 نام و نام خانوادگی  تعداد سفیر محدوده (ساعت)

 هرمز کیخان زاده، سهیال دولت زاده  2 ساعت به باال 600

 زهره شریفی مقدم، نگین شمشیري، امیر زند، مرضیه مهرآبادي  4 ساعت  600الی  300

 مریم درخشان زاده، امیرحسین ستوده، فائقه جعفري، عاطفه لوالیی  4 ساعت  300الی  100

دارلو، بهاره یگانه پرستان، مهران درخشان زاده، فاطمه نازي، آیدا معدلی، حنانه  آتشی، جواد نوروزیان، نرگس خزانه   ویدا 12 ساعت  100الی  50
 عابدینی، نرگس اسفندیاري، کامران عبدالهی پور، نرگس پرتوي، متین فروغی 

ارغوانی،   مهرآذین مهرآوران، دالرام دمهري، ملیکا خالصی، مریم احمدي، ریحانه شیرزه حق، مانا تقی پور، الهه 21 ساعت  20الی  50 
بنفشه نکویی، علی لک زایی، مهوش فرجودي، فاطمه اصفهانی،    محمدرضا حسینی، مهرشید مهراوران، تینا اصفهانی،

 مبینا موسی زاده، مریم رستم آبادي، معصومه طالب زاده، نیروان مومنی، رقیه بهزاد، آیسان تاجمهر 
  44 ساعت  20الی  1

  87 ران یجمع کل سف

ابعمعاونت پشتیبانی و مدیریت من

43%
معاونت آموزش، پژوهش و مشاوره

34%

معاونت مشارکت مردمی، 

خدمات حمایتی و مدافعه گري

12%

معاونت ارتباط و مشارکت

11%

مشارکت نیروهاي داوطلب به تفکیک معاونت
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