
خالصه گزارش عملکرد شش 
1401ماهه اول سال 





مشاوره و آموزش خودمراقبتی دیابت

آمار عنوان

1537 شناسایی شده1تعداد مبتالیان به دیابت نوع 

4477 تعداد نفرات آموزش دیده

26184 مجموع نفرساعت آموزش ارائه شده

16228 تعداد مشاوره های ارائه شده

1740 ساعت مشاوره ارائه شده



تعداد شرکت 
کنندگان

بت در برنامه های آنالین ویژه کودکان مبتال به دیا
سراسر کشور 

147 دوره آموزشی ماجراهای کیپو

224 تولد کودکان شیرین

91 (ویژه کودکان)دیابت و مدرسه

103 (ویژه والدین)دیابت و مدرسه

مشاوره و آموزش خودمراقبتی دیابت



خدمات حمایتی و مددکاری

مراکزوهاخیریهسایربهارجاعطریقازانجمنمددجویاننیازهایازبخشی
سالولانیمهدروگرددمیتامینتخفیفبایارایگانصورتبهداوطلبپزشکی
طریقاینازمددجویانازنفر28نیازهایازریال475،010،000معادلجاری
.استشدهتامین

ایپزخمپانسمان)سوربکتشرکترفتار،روانشناسیکلینیک:همکارمراکز
خیریهف،شرینیکوکارانخیریهآگاپه،قطره،خیریهاالنصار،انصارخیریه،(دیابتی
زادهطالبدکترآقای،(روانپزشکیمشاوره)مقدمدکترخانمها،عاطفهآبشار

(دندانپزشکیخدمات)بنکدار

ه مبلغ خدمات حمایتی ارائ

(لایر)شده 

نوع خدمت ارائه شده تعداد مددجو
تحت پوشش

770،708،902 پرداخت کمک هزینه دارو و درمان 540
نفر

3،237،641،792 اهدای تجهیزات کنترل دیابت

574،076،902 پرداخت کمک هزینه معیشتی

4،582،427،596 جمع



وداطالع رسانی همگانی و آموزش پیشگیری از دیابت نوع 

نان برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از دیابت برای کارک•
شرکت راه آهن

ساعت، 1:30نفر با مدت زمان 78کنندگانتعداد شرکت 
117جمع کل نفر ساعت 

5ه شرکت آب و فاضالب منطق-دوره پیشگیری از دیابت•

ساعت، 2:00نفر با مدت زمان 57کنندگانتعداد شرکت 
114جمع کل نفر ساعت 



آموزش جامعه پزشکی و پیراپزشکی

نفر ساعت زمان آموزش ارائه 
(ساعت)شده 

انکنندگتعداد شرکت  نام برنامه 

632 4:00 158 ابت مدیریت بالینی دیگایدالینمرور وبینار
ADA 2022

880 4:00 220 ی تشدید درمان با کمک داروهای خوراکوبینار



آغاز به کار آکادمی مجازی دیابت گابریک

داساتیحمایتوهمراهیباامسالتیرماهدرخوشبختانه
اهرراگابریکدیابتمجازیآکادمیتوانستیمگرامی
توانندبکشوردرمانکادرتمامکهامیداینباکنیماندازی

مدیریتجدیدوکاربردیوتخصصیهایآموزشبه
.باشندداشتهدسترسیدیابتبالینی



در این . بعد از همه گیری کرونا این اولین حضور گابریک در یکی از همایش های علمی کشور بود
رای همایش گابریک در مورد چالش های مدیریت دیابت در کودکان مبتال به دیابت نوع یک ب

س کیپو و پزشکان فوق تخصص غدد اطفال کشور سخنرانی داشت و از تجربه برگزاری آنالین کال
یزان تاثیری که آموزش توانمندسازی کودکان و والدین می تواند در سالمت روح و جسم این عز

.داشته باشد صحبت کرد

حضور گابریک در چهاردهمین همایش ادواری 
غدد و متابولیسم کودکان ایران در قزوینانجمن 



مطالبه گری و دفاع از حقوق مبتالیان به دیابت

روها و برگزاری نشست خبری برای پیگیری اجرایی شدن مصوبه شورای عالی بیمه برای دا•
تجهیزات تست قند خون

این نشست خبری با حضور جناب آقای دکتر علیرضا استقامتی•
رئیس هیئت مدیره انجمن اطالع  رسانی دیابت گابریک و 

آقای دکتر کامران نیکوسخن مدیرعامل انجمن دیابت ایران 
.تیر ماه برگزار شد14در 

در این برنامه خبرگزاری هایی مانند فارس، فانا، گسترش نیوز، •
نشریه درمان یاب، نشریه پزشکان ایرانی و پایگاه خبری 

جزئیات این نشست . دوشنبه های دارویی شرکت داشتند
.در سایت گابریک و خبرگزاری ها منعکس شد



شرکت در جلسه بزرگداشت روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی

در کشورمان اقدامات زیادی در حوزه نیکوکاری انجام شده ، اما در رنکینگ های جهانی درنظر
ا نیز لحاظ گرفته نشده و آنها این اقدامات را کار خیر تلقی نمی کنند، درحالیکه اگر این اقدامات ر

اری از این رو در برگز. کنند، کشورمان جزو سه کشور برتر دنیا در حوزه نیکوکاری خواهد شد
.رددبزرگداشت این روز گابریک حضور داشته تا بتوان در آینده در اقدامات مورد نیاز لحاظ گ



درصدی میزان نفرساعت فعالیت داوطلبانه نسبت به سال قبل77رشد •
رشد دو برابری میزان نفرساعت آموزش و توانمندسازی نیروی داوطلب•

خالصه گزارش فعالیت های باشگاه سفیران

ساعت کار داوطلبانه سفرا -نفر سال

2249.5 1400سال 

4021 1401سال 



کارگروه های باشگاه سفیران

یادآور پیمان 2تالش به توان تولد شیرین آهنگ حضور قاصد اگاهی آچار فرانسه به سوی پایداری

کالس 65پذیرش 
آنالین 

5برگزاری و پشتیبانی
تولد شیرین

5همراهی با واحد مددکاری در 
نوبت از بسته بندی تجهیزات 

کنترل قند خون 

تماس با همیاران جهت پیگیری 
قلک ها

درخواست مختلف 30پاسخگویی به 
نظیر تماس احوال پرسی با افراد ساکن 
در مناطق آسیب دیده ناشی از بالیای 

طبیعی، آموزش دروس به مددجو ،تولید 
...محتوا ویدویی و

پشتیبانی و راهنمایی
افراد شرکت کننده  

جهت تسهیل ورود به   
کالس آنالین 51

حضور در نمایشگاه ها 
و غرفه های گابریک



جدول هزینه هاجدول دریافتی ها

درصد از کل (ریال)مبلغ عنوان

2 739،362،500 برگزاری دوره های آموزشی*

53 18،505،919،039 کمک های مردمی برای حمایت از 
آموزش

29 10،136،026،300 کمک های سازمان ها برای حمایت 
از آموزش

13 4،545،077،315 کمک های مردمی و سازمان ها 
برای حمایت از مددجویان

3 1،066،568،751 سایر دریافتی ها

100 34،992،953،905 جمع

درصد از کل (ریال)مبلغ  عنوان

47 18،529،829،977 ارائه آموزش و مشاوره

34 13،338،959،423 پشتیبانی آموزش 

3 1،381،598،400 فضای آموزشی

12 4،582،427،089 هزینه حمایت از مددجویان

5 1،798،835،319 سایر هزینه ها

100 39،631،650،208 جمع

ازآموزشی،خدماتارائههزینهتامینومردمیهایکمکپشتوانگیبه*
همهبرایرامشاورهخدماتوآموزشیهایدورهکلیهتوانستیمماهاردیبهشت

.دهیمارائهرایگانصورتبهکشورسراسردردیابتبهمبتالیان



های حامیسازمان ها و شرکت 



روش های اهدای کمک های نقدی 
انجمن دیابت گابریکبه 

0102334117001(: 4555شعبه گاندی کد )شماره حساب سپهر بانک صادرات •

800190000000102334117001IR(: شبا)شماره اینترنتی •

6037-6919-9000-0374: شماره کارت•

www.gabric.ir/support: درگاه پرداخت الکترونیکی•



راههای ارتباطی با انجمن 


