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ناممؤسسهبرگرفتهازاسمورسمجوانیاستکهباتالشهایبیوقفهاشدرآخرینسالهایزندگیپربارشپایههای
آنراشکلدادهاست.بهنامدهشپورجوانیبودکهدرسال1371ودرهفدهمینسالزندگیخودبهسرطانکبدمبتالشد.
اوسهسالبانیروییشگفتانگیزبااینبیماریمبارزهکردولیبهرغممعالجاتفراوانخارجوداخلازکشوردراسفند

سال1374ودرسن21سالگیعمرکوتاهاماپرثمرشبهپایانرسید.
بهنامدرجریانآخریندورهمعالجاتخوددرایرانبهعلتکمبودامکاناتپرتودرمانیدرمراکزدرمانیخصوصی،مداوای
خودرادرساختماننیمهتمامبخشرادیوتراپیوآنکولوژیبیمارستانشهدایتجریشپیگرفت،درآنزماندراین
بخشتنهایکدستگاهکبالتموجوددرساختمانینیمهتماممشغولبهکاربود.اوکهبهشدتتحتتأثیرشرایطنامطلوب
پذیرشومیزبانیازبیمارانقرارگرفتهبودبهرغمپیشرفتبیماریباکمکخانوادهودوستانشاقدامبهبرگزاریبازارچه

خیریهویککنسرتپیانودرفرهنگسرایارسبارانکرد.
حتیدرآخرینشبزندگیپرثمرخودبافروششمعهایتزیینیبهکمکبیمارانشتافتوعوایدحاصلازاینسهبرنامه
درسال1375زمانیکهبهنامدیگردرمیانمانبودهمراهسایرکمکهاینیکوکارانوهمراهاناینجریان،صرفتکمیلو

تجهیزسالنانتظاربخشرادیوتراپیوآنکولوژیواتاقبازیکودکاندربیمارستانشهدایتجریششد.
مؤسسهدرابتدابهپیشنهاددکترحسینمدنیریاستوقتبخشرادیوتراپیوآنکولوژیکارخودرادرطبقهدومساختمان
اینبناوبرایهمراهیوفعالیتهرچهبیشتردرجهتتکمیلوتجهیزاینبخشآغازنمود.دردیماهسال1377تقاضای
تأسیسمؤسسهباهدفکمکومساعدتدرتأمینهزینههایدرمانیبیمارانمبتالبهسرطان،انجامکلیهامورخدماتی
براساسنیازودرخواستبخشسرطانبیمارستانهایدانشگاهی،جلبهمیاریومشارکتمادیومعنویمردمدر
حمایتازبیماراننیازمندوجذبنیروهایعالقمندومردمیجهتارائهخدماتدرمانیوجانبیبهبیمارانمبتالبهسرطان
وخانوادهآنانارائهشد.سرانجاممؤسسهخیریهبهنامدهشپوردرتاریخ1379/12/13بهشماره١٢۶٨4بهثبترسیدواز

آنتاریختوسطهیئتامنا،هیئتمدیرهومدیرعاملبهصورتداوطلبانهکارخودراادامهمیدهد.

مؤسسهخیریهبهنامدهشپوردریکنگاه
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چشمانـداز
جهانـیبـدونتـرسازسـرطان

مأموریـت
ارائهخدماتدرمانیوحمایتی،درسطحاستانداردهایبینالمللیبهبیمارانمبتالبهسرطانوخانوادهآنان
بدونمحدودیتسن،ملیت،مذهب،جنسیت،نوعومرحلهبیماریسرطانوکمکبهتجهیزبیمارستانهای

دانشگاهیدرحوزهسرطان

رسالت
جلبوجذبهمیارینیکوکاراندرجهتارائـهخدماتدرمانی،دارویی،مـددکاری،روانشناسـیوفرهنگی
آناندرکنارکمکبهتجهیز بیمارانمبتالبهسرطانوخانوادههای به المللی درسطحاستانداردهایبین
مراکزدرمانیدانشگاهیمرتبطبادرمانبیماریسرطانبهدلیلدارابودنکادرمجرب،پذیـرشانـواعبیمهو
موقعیتجغرافیاییوقابـلیتدسترسبرایبیماران،برنامهریزیوسرمایهگذاریدرزمینهآموزشوپژوهش
بارویکردپیشگیریوآشناییهـرچهبیشترآحادجامعهبابیماریسرطانوپیامدهایاجتماعی-اقتصادیآن

برایافرادمبتالوخانوادهآنانوهمچنینچگونگـیپیشگیریوتشخیـصزودهنگامبیمـاریسرطان.

ارزشها
صداقت	 

پاسخگویی	 

شفافیت	 

بهبودمستمر	 

بهرهوری	 

مشارکت	 

همکاریگروهی	 

آرامشخاطربیمارانوخانوادهآنان	 
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دریافتواستمرارمقاممشورتیشورایاجتماعیسازمانمللمتحد)ECOSOC(ازسال1390تاکنون	 

دارابودنگواهینامهبینالمللیNGOBenchmarkingازمؤسسهبینالمللیاستانداردSGSسوئیسوکسبرتبهعالیطیپنج	 
دورهارزیابیوبررسیداخلیازسال138۶تاکنون

ارائهخدماتحمایتیودرمانیبهبیشازهشتهزاربیمارازبدوتأسیستاکنون	 

دارابودنظرفیتوبهرهگیریمناسبازتوانمندیداوطلباندربرنامهریزیواجرایرویدادهایمؤسسه	 

آغازوفعالیتمؤسسهدرزمینۀهنریبارویکردجلبمشارکتهنرمندانازطریقنگارخانهبهنامدهشپورازسال1393تاکنون	 

مجوز فعالیت مؤسسه از نیروی انتظامی	  گواهینامه مقام مشورتی شورای اجتماعی 	 
ECOSOC سازمان ملل متحد

مجوز اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 	 
وزارت کشور

مجوز وزارت کشور	  گواهینامه تایید استانداردهای مدیریت بهینه 	 
سازمان های مردم نهاد 

افتخاراتوظرفیتها
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ظرفیتهایموجود

عضویتوهمکاریداوطلبانهبیشاز۶.500نیرویداوطلبدرمؤسسهازابتدایتأسیستاکنون	 

فعالیتداوطلبانهاعضاءهیئتامناء،هیئتمدیرهومدیرعاملومشاورین	 

تعاملوبهرهمندیازظرفیتمدیریتی،علمیودانشگاهیمتخصصینوپزشکاندانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی	 
وسایرمراکززیرمجموعهایندانشگاه

وجودظرفیتهایبزرگحمایتمردمیوهمکاریداوطلبان	 

اعتمادعمومیوشفافیتمالیمؤسسه	 

دارابودن20سالتجربهخدمترسانیمستقیمبهبیمارانوخانوادهآنها	 

انجامارزیابیهایساالنهوکسبتأییدیهبرمبنایاستانداردهایحسابرسیومدیریتی	 

تعاملوهمکاریمستمرباسایرموسساتخیریه	 

نسبتمصرفوتوزیعمنابعازسال1388تاکنون

هزینهستادی-پشتیبانی%13

هزینهتأمینتجهیزاتوارائهخدمات%87
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مؤسسهخیریهبهنامدهشپور

اسامیاعضایهیئتامنا،هیئتمدیرهومدیرعامل

شهالالجوردی)دهشپور(	 

لیلیبهمن)رضائی(	 

مهرنوشمقبل)خوشخونژاد(	 

نسریناحتشامدفتری)مشیر(	 

منیرهپورصادقی)جواهریان(	 

مهرانترابپرهیز	 

نازنیندهشپور	 

علیالبدل:

علیرضارفیعی	 

نویدهمقدم)جورابچی(	 

بازرسین

اصلی:آرنهوسپیانس	 

علیالبدل:محمدپاشایی	 

فرزانهذوالفقاری)مترجمی(	 

لیالنخجوان	 

حسینمدنی	 

مهردادمترجمی	 

زیبانامدار)جهان(	 

بهمندهشپور	 

نویدهمقدم)جورابچی(	 

نسریناحتشامدفتری)مشیر(	 

لیلیبهمن)رضائی(	 

مهرنوشمقبل)خوشخونژاد(	 

شهالالجوردی)دهشپور(	 

اعضایهیئتامنااعضایهیئتمدیره

www.behnamcharity.org.ir

کلیـهفعالیـتهـایاعضـایهیئـتامنـا،هیئـتمدیـرهومدیرعاملمؤسسـهخیریـهبهنامدهشپـورتا
کنـونبهصـورتداوطلبانـهمیباشـد.
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مؤسسهخیریهبهنامدهشپور

باسالمبههمهعزیزان،نیکوکارانوداوطلبینیکهدرتمامیاینسالهاماراهمراهیکردهاند،یکیازاصولحاکم
برسازمانهایمردمنهاد)NGO(دردنیایامروزبرایاستمرارخدمتوپایداریحمایتومشارکتمردمی

رعایتشفافیت)Transparency(وپاسخگویی)Accountability(است.
برایناساسمؤسسهخیریهبهنامدهشپوربهمنظوراحتراموپاسخبهحمایتوهمراهیشمانیکوکارانو
همراهانگرامیاقدامبهانتشارگزارشعملکردطیسالهای92تا94درقالباینمستندکردهکهاکنوندر

اختیارشماقراردارد.
باآرزویاینکهبهکمکهمهشمابتوانیمباپیشگیریوتشخیصزودهنگامودرمانمبتالیانبهاینبیماریبه

سویجهانیبدونترسازسرطانگامبرداریم.

باتشکر
مدیرعاملمؤسسهخیریهبهنامدهشپور
لیلیبهمن)رضایی(

پیاممدیرعامل

www.behnamcharity.org.irwww.behnamcharity.org.ir13 12





ازابتـدایتشـکیلمؤسسـه،ارائهبهتریـنخدماتحمایتیوپزشـکیبهبیمارانمبتالبهسـرطانطبق
اسـتاندادرهایبیـنالمللـیبراسـاسمأموریتسـازمانیاولویـتاقداممدیریـت،کارکنـانوداوطلبان

مؤسسـهبودهوهست.
اینخدماتهماکنوندرقالبواحدهای:

مددکاری	 

کتابخانهکودکان	 

تغذیهرایگان	 

اقالماهدایی	 

دارووتجهیزاتدرمانیاهدایی	 

نقاهتگاه	 

هزینهتحصیلی	 
بهصورتمستمروباحمایتنیکوکارانوحامیانبهتمامیبیمارانوخانوادهایشانارائهمیشود.

خدماتحمایتی

مؤسسهخیریهبهنامدهشپور 1۶



اولینواحدیاستکهدرمؤسسهمیزبانبیمارانوهمراهان
ایشاناست.مددکاریبهدلیلماهیتخوددارایرابطۀنزدیک
بیمارانوخانوادهایشاناستوخدمات با وتعاملمثبت
براساس و مراجعان تمامی اختیار در واحد این طریق از
از مأموریتسازمانیمؤسسهقرارمیگیرد.اینواحدیکی
ازشروعکار اولینواحدهایتشکیلشدهمؤسسهاستو
مؤسسهتاکنوندرطبقههمکفبخشرادیوتراپیوآنکولوژی

بیمارستانشهدایتجریشمستقراست.
باتوجهبهرشدوتوسعهخدماتمؤسسهدرسالهایگذشته
همکارانواحدمددکاریازسال1393دربخشرادیوتراپی
بیمارستانامامحسین)ع(بهمنظورتسریعدرخدمترسانی

بهمراجعانمستقرهستند.
همچنیندرپیبرنامهریزیهایصورتگرفتهمؤسسهازسال
1393خدماتحمایتیخودراازطریقبخشمددکاریدر
سازمانهایهمکاردراستانهایخراسانجنوبیوازسال

1394درسمنان،کرمانشاهوکرماننیزارائهمیکند.

مددکاری

مؤسسهخیریهبهنامدهشپور

نسبت و تعداد کل دریافت کنندگان خدمات مددکاری در سال 1392
 مجموع 11.745 مراجعه

نسبت و تعداد کل دریافت کنندگان خدمات مددکاری در سال 1393
 مجموع 11.745 مراجعه

نسبت و تعداد کل دریافت کنندگان خدمات مددکاری در سال 1394
 مجموع14.792 مراجعه
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مؤسسهخیریهبهنامدهشپور

تعدادکلبهرهمندانازخدماتمددکاری37.408مراجعه
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مؤسسـهخیریـهبهنـامدهشپـورازبدوتأسـیسوبـاحمایتنیکـوکارانوحامیاناقـدامبهتأمینواهـدایهزینه
خریدداروبهبیمارانکردهاسـت،باتوجهبهتوسـعهخدماتمؤسسـهوآشـناییهرچهبیشـترافرادوسـازمانهای
عالقمنـدبـهمشـارکتدرموضوعتأمیـندارو،ازسـال1393تاکنونواحدداروهایاهداییدرمؤسسـهتشـکیلو
اقـدامبـهدریافـتاقالمدارویـیوتجهیـزاتمصرفیدرمانیمـوردنیازبیمـارانبراسـاساسـتانداردهایدرمانیو

بهداشـتیکردهاست.

بـهمنظـورارتقاعلمیپزشـکانبخـشرادیوتراپیوآنکولوژیبیمارسـتانشـهدایتجریشاینواحدبـاارائهکتب
تخصصـیبـهپزشـکانراهانـدازیشـدهوخدمـاتخودرابهپزشـکانارائـهمیکنـد.درطولهرسـالچندینبار

ایـنکتابخانـهبهروزشـدهواطالعاتجدیـددراختیارمتخصصانقـرارمیگیرد.

دارووتجهیزاتدرمانی

کتابخانهپزشکان
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ایـنواحـدازطریـقمعرفـیویاشناسـاییبیمـارانویافرزندانایشـانکهدرحـالتحصیلهسـتند،اقدامبه
بررسـیپرونـدهتحصیلیایشـانکردهوبراسـاساسـتانداردهایمـدونضمنارائـهخدماتحمایتـیاعماز
کمـکهزینـۀتحصیلـی،تأمیـنواهدایاقـالموتجهیـزاتموردنیـازدانشآمـوزان،دانشـجویانوهمچنین
پایـشرونـدپیشـرفتوارائـهخدمـاتمشـاورهوحمایتیتالشمـیکندهیچفرزنـدیبهدلیلبیمـاریخود

ویـااعضـایخانـوادهازتحصیلمحـرومنماند.

هزینهتحصیلی

24



باحمایتمدیریتمحترمدانشـگاهعلومپزشـکیشـهیدبهشـتیوبیمارستانشـهدایتجریشازسال1381
مدیریـتومسـئولیتنگهـداری،تجهیـزوبهرهبـردارییکبابسـاختمانموقوفـهدراختیاراینبیمارسـتان
بـهمؤسسـهواگـذارشـد.نقاهتـگاهبهنـامدهشپورسـاختمانموقوفـهبانولطیفهامیرقاسـمیاسـتکهدر
خیابـانشـهیدباهنـرودرنزدیکیبیمارسـتانقرارداردوامروزپسازسـهنوبتبازسـازیونوسـازیمیزبان

بیمارانـیاسـتکهازسـایراسـتانهایکشـوربرایدرمـانبهاینبیمارسـتانمراجعـهمیکنند.

نقاهتگاه
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ایـنخدمـاتبـاروشهاویـاقالبهایمتنوعـیاعماز:اهدایبنخواربار،البسـهوپوشـاک،اقالمبهداشـتی،تجهیزات
درمانـی،دارواهدایـیویـاتجهیـزاتمصرفـیبخشدرمانویـااداریدراختیـارواحداقالماهداییمؤسسـهقـرارداده
میشـود.درایـنواحـدهمـوارهبرپایـهاصـلشـفافیت،رسـیدوگزارشهـایمربـوطبـهمحلهزینـهومصـرفاقالم

اهدایـیثبـتشـدهودرصـورتتمایلنیکـوکارانوخیریـندراختیارایشـانقراردادهمیشـود.

اقالماهدایی
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یکـیازمـواردمؤثردراثربخشـیدرمانبیمارانمبتالبهسـرطانداشـتنتغذیهمناسـبواسـتاندارداسـت.
یکـیازواحدهـایحمایتیمؤسسـهخیریهبهنامدهشپـورواحدتغذیهرایگاناسـت.ایدهفعالیـتاینواحد
ازحضـوراولوقـتونبـودامکانصرفصبحانهتوسـطبرخیازبیمـارانوهمراهاندربخـشرادیوتراپیو
آنکولـوژیودربخشبسـتریوسـرپاییشـیمیدرمانیبیمارسـتانشـهدایتجریشصورتمیگیـرد،براین
اسـاسجمعـیازبانـواننیکـوکارزیرنظرمتخصصیـنتغذیهاقدامبهنیازسـنجیوپیگیـریالزمدرخصوص
تأمیـنوارائـهرایـگاناقـالمخوراکـیدرقالبصبحانـهومیانوعـدهبرایبیمـارانوهمراهانایشـانانجام

مـیدهند.

تغذیهرایگان
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کتـابخـانهکودکاناولیـنواحـدخیـریهبهنـامدهشپـوراستکهبنابهخواستبهنـامبرایسـرگـرمکردنکودکاندر
زمـانیکهتحـتشیـمیدرمـانیهستندشروعبهکارکرد.دراینواحـدداوطلبانآمـوزشدیـده،مهربان،باحوصلهسعی
میکنندباقصهگفتن،کتابخواندن،بازیکردنوکاردستیزماندرمـانسخترابرایکودکانآسانترکنند.اینخدمات
امـروزهبـهصورتتمـاموقتباهمـراهیداوطلباندربیمـارستانشهـدایتجـریشوبهصورتبـازدیـدوحضورداوطلبـان

اینواحـددربیمارستانهایبهرامی،مفید،امامحسین)ع(درحالارائهاست.

کتابخانهکودکان

مؤسسهخیریهبهنامدهشپور

مهمتریناقداماتاینواحدبرایکودکانونوجوانانشاملبازدیدروزانهازبخش،توزیعتغذیه،کتابخوانی،انجام
بازیوایجادفضاییشادبرایکودکاناست.کتابخانهکودکانهرسالبابرگزاریجشنهایمختلفیازقبیل؛جشن
تولد،جشنپایاندورهدرمان،جشنتندرستی،جشندرختکاریفضایشادیرابرایکودکانفراهممیکند.هرسال
اینواحدبهمناسبتسالتحصیلیوعیدنوروزهدایاییراباکمکخیرینبرایکودکانفراهممیکنندتاکودکانبا

اشتیاقبهمدرسهرفتهوسالنوراجشنبگیرند.
درکتابخانهکودکاندرختآرزوهاوجودداردکهکودکانآرزوهایخودرابرآنآویزانمیکنندوفرشتگانزمینیاین

آرزوهارابرآوردهمیکنند.
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www.behnamcharity.org.ir39مؤسسهخیریهبهنامدهشپور 38



www.behnamcharity.org.ir41مؤسسهخیریهبهنامدهشپور 40



فعالیتکادرمتخصصدرمانی	 
دسترسیآسانبیمارانبهاینمراکز	 
پذیرشانواعبیمه	 
تعرفهپایینخدماتدرمراکزدرمانی	 
اجرایطرحبیمهسالمتدرموردبیمارانمبتالبهسرطان	 

چرابیمارستانهایدانشگاهی

مؤسسهخیریهبهنامدهشپور

مؤسسهنیزبرپایهعهداولیهوبهمنظورافزایشاثربخشیوبهرهوریبیشترکمکهاوحمایتهایشما
نیکوکارانوخیرینبرپایهاصولمدیریتباطراحیوپیگیریبرنامههایتوسعهخدماتخودتاکنوناقدام
بهشناسایینیازها،تأمیناقالموتجهیزبیمارستانشهدایتجریش،بیمارستانامامحسین)ع(،بیمارستان
طرفهدرشهرتهرانکردهاست.اینحمایتدراکثرمواقعدربخشهایدرمانیبیماریسرطانبودهو
دربرخیازمورادنیزبراساسشرایطونیازمندیهایبیمارستانومراکزدرمانیتحتپوششدرسایر

بخشهااعماززنان،اطفال،قلبوچشمپزشکینیزارائهشدهاست.

خدماتدرمانیوتجهیزبیمارستانهایدانشگاهیوکمکهزینهپرسنلی

www.behnamcharity.org.ir43 42



مؤسسهازابتدایتشکیلبهدلیلاستقراردربیمارستانشهدایتجریشطبقمأموریتسازمانیوباحمایتوهمراهیشما
نیکوکارانگرامیتاکنونتوانستهاستاقداماتمؤثریدرجهتتجهیزوبهبودشرایطخدمترسانیبهبیماراندرقالبتجهیزو

نوسازیدربخشهایدرمانیویاتأمیننیرویانسانیموردنیازدربخشاداریودرمانیرااجراکند.

سال1392
تأمینهزینهپرسنلی،تجهیزبخششیمیدرمانیسرپاییورادیوتراپیوهزینههایپرسنل	 

بخشپاتولوژی:تأمینکیتهایآزمایشگاهیموردنیازتشخیصسرطان)ایمونوهیستولوژی(،خریددستگاهتیشوپروسسور	 

 	E.K.Gبخشزنان:تأمینتجهیزاترفاهیبیمارانوپرسنل)تجهیزات(،خریددستگاهالکتروکاردیوگراف

سال1393
بخشاورژانسوبخششیمیدرمانیرادیوتراپی:تأمینهزینهپرسنلی	 

بخشداخلی:تأمیندستگاهآندوسکوپی	 

بخشنورولوژی:تأمیندستگاهسونوگرافیداپلر	 

بخشآنکولوژیورادیوتراپی:خریددستگاهبراکیتراپی،دستگاهشتابدهندهخطی)انرژیپایین(،دستگاههایپوترمیا	 

سال1394
بخششیمیدرمانیرادیوتراپیوسایربخشهایبیمارستان:تأمینهزینۀپرسنلی	 

ساختوتجهیزاتاقامحاءزبالهبیمارستان	 

بیمارستانشهدایتجریش
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جمعکلونسبتخدماتدرمانیارائهشدهدربخشرادیوتراپیآنکولوژیبیمارستانشهدایتجریشدر
سالهای1392-1394

www.behnamcharity.org.ir47 4۶
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مؤسسهبهنامدهشپور

گزارشدرآمدوهزینهبخشرادیوتراپی

بهمنماه1391لغایتاسفندماه1394

ماندهدرآمدوصولنشدهکسوراتهزینهدرآمدسالردیف

113915,153,245,51818,701,577,54119,35۶,170--13,5۶7,۶88,193

213924۶,۶2۶,452,90833,877,754,895203,937,938-12,544,7۶0,075

313937۶,952,087,720105,240,045,78۶7,477,734,۶41--35,7۶5,۶92,707

41394109,5۶1,712,22782,775,045,19115,452,482,79522,728,537,3۶2-11,394,353,121

48,182,973,94۶-238,293,498,373240,594,423,41323,153,511,54422,728,537,3۶2جمعکل

بدهیبیمارستانتاانتهایسال1394ازدرآمدحاصلشدهسهممؤسسهبهنامدهشپورمبلغ22.728.537.3۶2ریال
میباشدکهوصولنگردیدهاست.

درآمـدخالـصمؤسسـهازشـروعتاریـخقـراردادواگـذاریتـاانتهـای1394منفـیبـودهوبدهـیبیمارسـتانبابـتوصـولدرآمـد،بیمـهایمبلـغ
22.728.537.3۶2ریـالبـاتوجـهبـهاینکـهکلهزینههایانجامشـدهمبلـغ48.182.973.94۶ریالمیباشـد،درصـورتپرداختتمـامدرآمدبیمهای

مبلـغ25.45443۶.584ریـالازبودجـهخیریـهبابـتارتقـابخـشوکیفیـتدرمانبیمـارانبیمارسـتانشـهدایتجریشگردیدهاسـت.

دربهمـنسـال1391بـاتوجهبـهحضوریازدهسـالهدربخـشرادیوتراپی،بـرایمدیریت
بهینـهوهدایـتدرآمـدحاصلـهارایـنبخـشوکمـکهرچـهبیشـترنیکـوکارانبـرای
افزایـشظرفیـتوارتقـاکیفیتدرمـانبخشرادیوتراپـیدرازای15%درآمـدناخالصبه

بیمارسـتانبـهمؤسسـهخیریـهبهنـامدهشپورواگذارشـد.

درآمد و هزینه بخش رادیوتراپی بیمارستان شهدای تجریش

توضیحاتتکمیلی:
طبقنمـودارشـماره2،نسـبتهزینههای
صـرفشـدهدرمـدتقـراردادبـهدرآمـد
بخـشرادیوتراپیبهشـرحذیلمیباشـد:

%100 338.293.498.373 جمعکلدرآمدناخالص

%110 2۶3.747.934.957 جمعکلهزینهصورتگرفتهدربخشدرمدتقراردادبهنسبتدرآمد

%21.0 55.513.957.2۶3 خریدوتأمینتجهیزاتسرمایهایبخشرادیوتراپی

%18.4 48.۶31.141.720 حقالزحمهپزشکان

%1۶.9 44.۶45.۶05.021 حقالزحمهپرسنلرادیوتراپی

%13.4 35.379.۶82.773 سهمشارژبیمارستان

%8.9 23.428.7۶8.251 خریدوتأمینتجهیزاتدرمانیومصرفیبخشرادیوتراپی

%8.8 23.153.511.544 کسورات

%۶.2 1۶.273.52۶.235 خریدوتأمینتجهیزاتدرمانیومصرفیبیمارستانشهدایتجریش

%4.0 10.437.987.745 حقالزحمهفیزیست

%1.9 4.959.۶08.835 سرویسونگهداریتجهیزاتدرمانیبخشرادیوتراپی

%0.5 1.214.745.570 حقالزحمهمسئولفنی

%0.04 109.400.000 تحقیقات
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توضیحاتتکمیلی:
طبـقنمـودارشـماره1،شـاهدافزایشکسـوراتموضوعقـرارداددرطـولدورهقـراردادواگذاریدرطـولدورهقراردادنسـبتبه

سـالاولمیباشـد.
دالیلافزایشاینکسوراتبهترتیبشامل:

درطـولمـدتقـراردادتعرفـههزینهخدمـاترادیوتراپـی)صادرهازانجمنرادیوتراپی(ازسـویسـازمانهایبیمـهگرمورد 0
قبـولواقعنگردیدهاسـت.

بهدلیـلعـدمقبـولهزینهرادیوتراپیازسـویسـازمانهایبیمهگر،دردورهقراردادصورتحسـابهایارسـالیازمؤسسـه 0
مشـمولکسـوراتگردیدهوبخشـیازهزینهصورتگرفتهبهمؤسسـهبازگشـتدادهنشـدهاست.

بخشیازکسوراتبهدلیلنداشتنپروانهمسئولفنیبخشرادیوتراپیبهمؤسسهتحمیلگردیدهاست. 0
بخشـیازکسـوراتبهدلیـلعـدمقبـولبرخیازردیـفهایصورتحسـابصادرهبـرایبیمـاران)بهدلیلعدمقبـولبرخی 0

ازردیـفکدهـایملـیکتـابتعرفهخدماتدرمانـیواختالفدرمحاسـبهضریبK(بهمؤسسـهتحمیلگردیدهاسـت.
بخشـیازکسـوراتبهدلیلعدمقبولتماموقتبودنبرخیازپزشـکانهمکاردربخشرادیوتراپی،ازسـویسـازمانهای 0

بیمـهگـربهدلیلاشـتغالدربخشخصوصیبهمؤسسـهتحمیلگردیدهاسـت.

مقایسهدرآمدوهزینهازبهمنماه1391الیاسفندماه1394

2۶3,747,934,957

215,5۶4,9۶1,011

22,728,537,3۶2

هزینهدرآمد

215,5۶4,9۶1,0112۶3,747,934,957وصولشده

22,728,537,3۶2وصولنشده
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ساختاتاقشتابدهندهانرژیباالوافزایشفضایسالن
انتظارودرمانگاه)بخشرادیوتراپیبیمارستانشهداء(

مؤسسهخیریهبهنامدهشپور

بهسازیوتوسعهزیرساختهاوظرفیتپذیرش
نقاهتگاهموجود

93نیمه دوم سال : زمان آغاز

میلیارد ریال 10:  بودجه موردنیاز

میلیارد ریال 3بهسازي زیرساختها و توسعه فضاي موجود    

میلیارد ریال 7  تجهیز، تعمیر و نگهداري فضاي موجود       

93نیمه اول سال : زمان آغاز

هزینهاجراشدهتاکنونبهصورتتقریبی20میلیاردریالمیلیارد ریال 12:  بودجه موردنیاز

آمادهسازیبونکربراینصبدستگاه
شتابدهندهخطیواریانباانرژیپایین

هداء رادیوتراپی بیمارستان ش -بخش آنکولوژي 

93 نیمه اولتاریخ شروع
93 دومنیمه تاریخ خاتمه

ریالمیلیارد  2.5اجراهزینه 

خریددستگاهشتابدهنده
CLinak۶00Cخطیواریانمدل

هداء رادیوتراپی بیمارستان ش -بخش آنکولوژي 

92دوم نیمه تاریخ شروع
93 دومنیمه خاتمهتاریخ 

ریال 43.637.071.360اجراهزینه 
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مبنیبرنیازبهنوسازیوتجهیزبخششیمیدرمانیسرپاییدراینمرکزدرمانیدرسال1392مؤسسهخیریهبهنام
دهشپوراقدامبهتأمینمنابعمالیواجرایاقداماتموردنیازدراینبخشکرد.اینمرکزدرقالبتأمینتجهیزاتو
نیرویانسانیموردنیازشاهدرشد100درصدیارائهخدماتبهبیمارانمبتالبهسرطاندراینمرکزدردورهزمانیطی
شدهازبهرهبرداریاینبخشهستیم.درکنارتجهیزسختافزاریبخششیمیدرمانیسرپاییمؤسسهبااستقرار

نیرویمددکارخدماتحمایتیخودرادرکنارخدماتدرمانیبهصورتمؤثرتردراختیاربیمارانقرارمیدهد.

فضاسازیوبازسازیبخششیمیدرمانیسرپایی	 

 	3DTREATPLANNINGسیستممولدینگ،قالبگیری

نرمافزارطراحیدرمان	 

درمانگاهشیمیدرمانیسرپایی	 

مددکاریمستقردربیمارستانامامحسین	 

بیمارستانامامحسین)ع(
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فضاسازیوبازسازیبخشیازبیمارستانوتجهیزاتدرمانیطرفه
دستگاهاپلیکاتورهایمخصوصوسورسها)چشمههای(رادیواکتیوبرایدرمانتومورهایچشم

همچنینبراساسدرخواستوتعاملمدیریتبیمارستانطرفه،مؤسسهدرسال1394اقدامبه
تأمینبخشیازاقالمموردنیازدراینبیمارستانکرد.

بخششیمیدرمانی:
تأمینهودالمینار

الکتروشوک
ساکشنپرتابل

بیمارستانطرفه

بیمارستانلبافینژاد
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پروژهغربالگریسرطانپستاندرشهرتهران

پورموسسه خیریه بهنام دهش
پاتوبیولوژي بیمارستان آتیهبخش مرکز سالمت زنان و 

92فرودین تاریخ شروع
93خرداد تاریخ خاتمه

ریالمیلیون  800اجراهزینه 

طرحغربالگریسرطانپستانبهصورتپیشآهنگوباهدفحساسسازیوارتقاسطحآگاهیونگرشجامعه،با
مشارکتتعداد500نفراززنانساکنشهرتهراناززنانساکنشهرتهرانازسویمؤسسهاجراشد.

بهمنظورتشخیصزودهنگامسرطانپستان،اینطرحبهصورتآزمایشیوباهدفحساسسازیوارتقاسطح
آگاهیونگرشجامعهبهخصوصزناندرموضوعاهمیتغربالگریسرطانپستانبامشارکتتعداد500نفراززنان
شناساییومعرفیشدهازسویمؤسسهخیریهبهنامدهشپوروباهمکاریمرکزسالمتزنانوبخشپاتولوژی

بیمارستانآتیهانجامشد.کلهزینههایاجراییاینپروژهتوسطمؤسسهخیریهبهنامدهشپورتقبلگردید.

مؤسسهخیریهبهنامدهشپور

طرح غربالگری سرطان پستانعنوان

مؤسسه خیریه بهنام دهش پورمجری

مرکز سالمت زنان و بخش پاتولوژی بیمارستان آتیهمراکز و سازمان  های همکار

تعداد 500 نفر از زنان 30 تا 69 سال ساکن شهر تهرانگروه هدف

فرودین تا دی 1392آماده سازی و هماهنگی

16دی ماه الی 31 خرداد 1393، روزهای دوشنبه - 13 الی 20مدت زمان اجرا

نفر 500بررسی 

سال 69تا  30زنان 

مورد  14شناسایی 
مشکوك

بدون مورد  7
مشکل

مورد پیش  5
سرطان

آغاز مراحل درمانی 
مورد مبتال 2در 

 برنامه پیگیري و
گسترش طرح

آموزش

ريپیشگیپژوهش
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باتوجـهبـهگذشـتبیسـتسـالازتأسـیسوفعالیتمؤسسـهخیریهبهنـامدهشپـوردربخـشرادیوتراپـیوآنکولوژی
بیمارسـتانشـهدایتجریـشودرپـیافزایشتعدادبیمارانمبتالبهسـرطانمراجعهکنندهازسـایراسـتانهایکشـوردر
کنـارتوسـعهمراکـزدرمانیدولتیودانشـگاهیدرکشـور،ازسـال1393هیئتمدیرهمؤسسـهتصمیمبهتوسـعهخدمات
درمبـداءوسـایراسـتانهـایکشـوردرقالـبهمـکاریوحمایـتازسـازمانهـایمردمنهـادوخیریـههایقدیمـیویا
جدیدالتأسـیسکرد.براسـاساینرویکرد،سیاسـتمؤسسـهگسـترسوایجادشـعبدرسـایرشـهرهانبودهواینتوسـعه
خدمـاتدرقالـبارائـهتجربیـات،هدایتوحمایتازسـازمانهـایهمکاروکمکبـهتجهیزمراکزدرمانـیدربخشهای

دانشـگاهیودولتیاست.
برایناسـاساولینتجربهمؤسسـهبامشـارکتمؤسسـهخیریۀامامعلی)ع(درشهرسـتانبیرجندمرکزاسـتانخراسـان
جنوبیآغازواکنونشـاهدتوسـعهاینخدماتدراسـتانهایسـمنان،کرمانشـاهوکرمانهستیم.توسـعۀخدماتمؤسسه
دردوبخـشخدمـاتدرمانـی)تجهیـزوحمایـتازمراکزدرمانیدانشـگاهی(وحمایتـی)ارائهکمکهزینهدرمـان،داروو

مـددکاری(بهبیمارانمبتالبهسـرطاناسـت.

توسعهخدماتحمایتیدرسایراستانها

مؤسسهخیریهبهنامدهشپور

درصد از استان
مراجعان

%50.0تهران
%8.8البرز

%4.6لرستان
%3.5مازندران
%2.9مرکزي
%2.9قزوین
%2.7گیالن

%2.3کردستان
%2.1اصفهان
%2.1زنجان

%2.0آذربایجان شرقی
%1.8کرمانشاه
%1.7خوزستان
%1.7همدان
%1.7اردبیل

%1.3خراسان رضوي

درصد از استان
مراجعان

%1.3سمنان

%0.9گلستان

%0.9ایالم

%0.9قم

%0.7کرمان

%0.7آذربایجان غربی

%0.7تانسیستان و بلوچس

%0.5خراسان شمالی

%0.4فارس

%0.3هرمزگان

%0.2چهارمحال و بختیاري

%0.2یزد

%0.1خراسان جنوبی

%0.1مدکهگیلویه و بویراح

%0.0بوشهر

پراکندگیمبداءبیمارانمبتالبهسرطانمراجعهکننده	 
بهخیریهبهنامدهشپورازسال90
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89 اولنیمه تاریخ شروع
93 دومنیمه تاریخ خاتمه

ریالمیلیارد  10هزینه ساخت
میلیارد ریال 1زینه تجهیزه

ساختوتجهیزاتدفترمرکزیمؤسسه)ساختمانفرمانیه(

مؤسسهخیریهبهنامدهشپور

پورموسسه خیریه بهنام دهش

92دوم نیمه تاریخ شروع
93 دومنیمه تاریخ خاتمه

، توسط شرکت شاتلرایگاناجراهزینه 

اتصالاینترنتیبیندفترمرکزیوشعبهبیمارستانشهداء
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ایـنپـروژهبهصورتمشـترکمیـانادارهاتباعومهاجریـنخارجیوزارتکشـور،انجمنپناهنـدگاندانمارکومؤسسـهخیریهبهنام
دهشپـورانجـامشـد،هـدفازایـنپـروژهحمایـتازبیمـارانمبتالبهسـرطانافغانسـتانیمقیمایـرانباالی1۶سـالدرسـال2015
میـالدیبـود.درایـنپروژه40نفرازاتباعافغانسـتانیتحتپوشـشقرارگرفتند،کهاسـامیایشـانجهـتبیمه،بهادارهاتباعارسـال

شـد،تـاایـنافرادتحتپوشـشبیمهقـرارگیرنـدوازخدماتحمایتیمؤسسـهاسـتفادهکنند.
دورهزمانیپروژه:آغاز31/تیر/1394)22جوالی2015(اتمام10/دی/1394)31دسامبر2015(

اهدافاختصاصیونتایجواثراتموردانتظار:

ارائهکمکهزینهداروودرمانشاملرادیوتراپی،شیمیدرمانی،جراحی،انجامپروتز،عکسبرداری،آزمایش،بستریوسایر	 

هزینههایبیمارستانیاتباعافغانستانیمبتالبهسرطان	 

تسهیلدسترسیسریعوآساناتباعافغانستانیبهخدماتحمایتیودرمانی	 

تشخیصبهموقعبیماریسرطانودرصورتامکانپیشگیریازپیشرفتبیماریبرایاتباعافغانستانی	 

افزایشامیدبهزندگیبرایبهرهمندازخدمات،بهمنظورپیگیریدرمانازطریقتسهیلشرایطوکاهشمشکالتمالی	 

پروژهحمایتازدرمانپناهندگانآسیبپذیرافغانستانیمبتالبهسرطان
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فعالیتانساندوستانهوحمایتازبیمارانمبتالبهسرطاندرمؤسسهخیریهبهنامدهشپورازبدوتأسیس
تاکنونتنهاباحمایتوتکیهبرتوانوهمراهیشمانیکوکارانگرامیمیسربودهوهست.یکیازمهمترینفعالیت
هایمؤسسهدرراستایتحققمأموریتسازمانیتجهیزوتأمینمنابعمالیموردنیازدرقالبفعالیتهایکاری

واحدتأمینمنابعمالیاست.
شمانیزمیتوانیددراینمسیرهمراهویاوربیمارانمبتالبهسرطانباشید.

تأمینمنابعمالی
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حمایتوهمراهینیکوکارانوخیرینگرامیهموارهازبدوتأسیسمؤسسهتاکنونباعثرشد،شکوفاییو
استمرارخدمترسانیبهبیمارانمبتالبهسرطاندرقالبهایمختلفبودهوهست.واحدحامیانباشناسایی
واستمرارارتباطازطریقنیکوکاراندرقالبفردی)اشخاصحقیقی(وسازمان)اشخاصحقوقی(آنهارابا
اهدافوبرنامههایمؤسسهآشناکردهوشرایطحمایتیرابرایایشانفراهممیکند.همچنینمؤسسهبا
برگزاریرویدادهایدرآمدزاواطالعرسانیطرحهاوپروژههایاجراییخودباحمایتشمانیکوکارانتوانسته

استگامهایمؤثریدرجهتتأمینهزینههایداروودرمانبیمارانمبتالبهسرطانبردارد.

حامیانحقیقیوحقوقی

مؤسسهخیریهبهنامدهشپور

ایـنرویدادهـاجـزءاولیـنفعالیتهایـیکهپیشازتأسـیسمؤسسـهوباحضوربهنـامدهشپوربرگزارشـد
کـهشـامل؛دوبـازارخیریـهویککنسـرتموسـیقیبود.اینسـهبرنامهکـهدرسـال1374وباهمـتبهنام،
دوسـتانوخانوادههـایایشـانبرگـزارشـدکـهگامهـایاولیهبـرایآغـازجریانمؤسسـهبودهاسـت.بهطور

حتـممیـزانکمکهـایاهداییومشـارکتمردمـیدرزمانبرگـزاریرویدادهایعمومـیمانند:
بازارهـایخیریـه،نمایشـگاههایموضوعی،کنسـرتهاوبرنامههـایفرهنگیوهنریبهدلیـلهمراهیتعداد

بیشـترنیکوکارانوخیرینهمیشـهراهگشـایتأمینمنابعموردنیازبرایاهدافمؤسسـهبودهاسـت.

برگزاریرویدادهایدرآمدزا
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ایـنفعالیـتدرسـال1380درمؤسسـهخیریـهبهنـامدهشپـور
مطـرحشـد.ازآنسـالتاکنـوننیکـوکارانوخیرینبـهنیتَاجر
وباقیـاتوصالحـاتبـرایعزیزانازدسـترفتهخودباسـفارش
تابوهـاییادبـود،هزینـهتأمیـنداروودرمـانبیمـارانمبتـالبـه

سـرطانرابـهمؤسسـهاهـدامیکنند.
ایـنفعالیـتامـروزوبعـدازطـیچنـدسـالبهطـورعـاممورد
توجـهجامعـهقـرارگرفتهوضمـنحمایـتازمؤسسـاتخیریه
باعـثشـدهاسـتتـامیـزانکمتریبـهمحیطزیسـتآسـیب
واردشـودوکمتـرشـاهدپرپرشـدندسـتهگلهـایاهدایـیبـه
مراسـمهایختمهسـتیم.براساسپیشـنهادداوطلبانوهمکاران
مؤسسـهدرسـال1395نیزایدهارائهتابلوهایشـادباشمطرحو
امـروزایـنفعالیتدرقالـبواحدتابلوهـاییادبودیکـیازمنابع
مهـمتأمیـنهزینـهحمایـتازبیمارانمبتالبهسـرطاناسـت.

تابلوهاییادبود
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قلـک

مؤسسهخیریهبهنامدهشپور

ازبـدوتأسـیسوبهعنـوانیکـیازاولیـنروشهـایجمـعآوریکمـکهـاینقدیشـمانیکـوکارانوخیرین،
قلکهـایسـفالیبهنـامطراحـیودراختیـارقـراردادهشـد.امروزهوبارشـدخدمـاتپرداخـتالکترونیک،همه
روزهقلکهـایبهنـامبـااسـتقبالوهمراهـیشـماازمؤسسـهدریافتوبهمؤسسـهبازگشـتدادهمیشـوندو
بهعنـوانیـکمنبـعگردآوریکمـکهاینقدیشـماهمراهانمؤسسـهدرنقـاطمختلفهمچونمنـازل،محل
کار،مراکـزاداریوتجـاریوهرجایـیکـهبتـوانبذرنیکیوامیدرادرآنکاشـتوبارورکرد،مشـاهدهمیشـود.

عکس
www.behnamcharity.org.ir

9.73612.202

13,853,289,544
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ازابتدایتشـکیلمؤسسـهخیریـهبهنامدهشپورهموارهیکـیازگروههایهمـراهوحامیفعالیتهای
مؤسسـه،هنرمنـدانعرصههـایمختلـفبودهوهسـتند.برپاییمراسـمهـاورویدادهایهنـریبهنفع
مؤسسـهوبرگزاریاکسـپونقاشـیدرسـالهایگذشـتهبـهمیزبانـیفرهنگسـراینیاوران،ایـدهلزوم
اجـرایمسـتمرفعالیتهـایمؤسسـهدرحـوزهفرهنـگوهنـربود.ایـنموضوعبـاتشـکیلوآغازبه
کارنگارخانـهبهنـامدهشپوردرسـال1393درمحلدفترمرکزیمؤسسـهبهصورترسـمیوسـازمان
دهـیشـدهادامهپیـداکرد.اکنـونایـننگارخانهبهطورمسـتمرمیزبـانبرپایینمایشـگاههایمختلف
بهعنـوانیکـیازپشـتوانههایمالـیخوبدرراسـتایتأمینمنابعمالیمؤسسـهوباحمایتمشـترک

جامعههنریکشـورمحسـوبمیشـود.

نگارخانهبهنامدهشپور
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خیریههایهمکاردرتأمینمنابعمالی

خیریهبهنامآنتاریو)تأمینهزینهداروودرمان(	 

خیریهپردیس)تأمینهزینهتحصیلی(	 
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برنامههایاجراییسال1392مؤسسه

توسعهتجهیزاتوتقویتظرفیتهایخدمترسانی
برگزاریمراسمافتتاحیهبخشبستریشیمیدرمانیآنکولوژیدربیمارستانشهدایتجریش؛5آبان	 

کسبجایزهملیمبارزهباسرطانولوحسپاسکمیسیونملییونسکو؛15بهمن	 
رویدادهایدرآمدزااجراشده

اکرانفیلمبرفرویکاجهادرپردیسقلهک؛12اردیبهشت	 

اجرایکنسرتگروهچکاوکآزاد؛29الی31اردیبهشت	 

اجرایکنسرتموسیقیبهنفعمؤسسه،3خرداد	 

برگزاریمراسمافطاردرباشگاهدیپلماتیک؛21تیر	 

برگزاریافطارچهقندپهلودرنقاهتگاهمؤسسه؛11مرداد	 

اکرانفیلمهیچکجاهیچکسدرسینمااستقالل؛12مرداد	 

برگزاریبازارمدرسهدرکانونپرورشفکریکودکانونوجوانان؛14و15شهریور	 

برگزاریاولینمراسمقلکشکاندرنقاهتگاهمؤسسه؛12مهر	 

اکراناختصاصیفیلماسترداددرپردیسقلهک؛21آذر	 

برگزاریجشنوارهنوروزیدرمجموعهفرهنگی-ورزشیتالش؛۶الی9اسفند	 
رویدادهایاطالعرسانیوآموزشیاجراشده

برنامهریزیواجرایطرحغربالگریسرطانپستانبرای500نفراززنانساکنشهرتهران،فرودینتااسفند	 

برگزاریمراسمروزکارداوطلبانهشرکتهاوبنگاههایتجاری،1۶اردیبهشت	 

بازدیدوحضورجوادنکونامدربیمارستانشهدایتجریش؛21اردیبهشت	 

صعودواهتزازپرچممؤسسهخیریهبهنامدهشپوردرقلهتفتان؛اردیبهشت	 

حضوردرتئاترمردانبیوهدرفرهنگسراینیاوران؛31تیرو1مرداد	 

صعودگروهکوهنوردیاهتزارپرچمایرانومؤسسهخیریهبهنامدهشپوربرفرازقلهآرارات؛19مرداد	 

حضوردرهمایشمسابقهماهکاملشرکترایتل)مسابقهفیلموعکسرایتلباموضوعماهمبارکرمضان(	 
درفرهنگسرایارسباران؛2۶شهریور

اجرایطرحتوزیعقلکدرمدارس؛1مهر	 

مؤسسهخیریهبهنامدهشپور

حضورواطالعرسانیدرحاشیهجامتنیسمسترآپتدرمجموعهورزشیانقالب؛2تا5مهر	 

حضورتیمدلقکهایبدونمرز؛14مهر	 

برگزاریجلساترواندرمانیوروانشناسیبرایبیمارانتحتپوششدرنقاهتگاهمؤسسه؛22تا29مهر	 

برگزاریکمپیناطالعرسانیسرطانپروستاتدرتعدادیازفروشگاههایشهروندتهران؛10آذر	 

برگزاریسمینارسرطانپایانزندگینیستباهمکاریواحدمددکاریبیمارستانشهدایتجریش؛آذر	 

بازدیدوحضورآناهیتانعمتیازدفترمؤسسهوعیادتبیماراندربخششیمیدرمانیورادیوتراپیبیمارستانشهدای	 
تجریش؛3دی

برگزاریمراسمسالگردتأسیسمؤسسه؛17بهمن	 

برگزاریجشنپایانسالویژهکودکاندرکتابخانهکودکانمؤسسه؛20اسفند	 

برگزاریجشنپایانسالدرنقاهتگاهمؤسسه؛18اسفند	 

برگزاریکالسهایآموزشیویژهبیمارانساکندرنقاهتگاه؛بهطورمستمردرطولسال	 

برگزاریدورهآموزشیکلیاتپیشگیریازسرطان؛بهطورمستمردرطولسال	 

بازدیدمانینوری)بازیگر(ازمؤسسه؛14آبان	 
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برنامههایاجراییسال1393مؤسسه

توسعهتجهیزاتوتقویتظرفیتهایخدمترسانی
بهره برداریازدستگاههایپوترمیادربخششیمیدرمانیرادیوتراپیبیمارستانشهدایتجریش،تیر	 

تحویلوآغازروندنصبتجهیزاتدومیندستگاهشتابدهندهبهبیمارستانشهدایتجریش؛2۶آبان	 

رویدادهایدرآمدزااجراشده
افتتاحیهنگارخانهبهنامدهشپور؛9خرداد	 

برگزاریسومینمراسمقلکشکاندرنقاهتگاهمؤسسه؛1و2خرداد	 

اکراناختصاصیفیلمآقایمحمودیوبانودرپردیسسینماییقلک؛21خرداد	 

برگزاریمراسمافطاربرایبیمارانباحضورداوطلباندرنقاهتگاه؛22تیر	 

افتتاحنمایشگاهمنتخبیازآثارنقاشیعبدالحمیدپازوکیدرنگارخانهبهنام؛24تیر	 

برگزاریمراسمافطاردرباشگاهدیپلماتیک؛13تیر	 

افتتاحنمایشگاهآثارنقاشیوخطاطیدرنگارخانهبهنام؛15مهر	 

اکراناختصاصیفیلممدرسهموشها2درپردیسقلهک؛24مهر	 

افتتاحنمایشگاهگالریآثارزندیهونجد؛24مهر	 

افتتاحنمایشگاهنیکاریکاتورچهرههادرگالریآرتسنتر؛23آبان	 

افتتاحنمایشگاهآثارموجوددرنگارخانهبهنامدهشپوردرنگارخانهبهنام؛8آذر	 

دومینمراسمقلکشکاندرنقاهتگاهمؤسسه؛19دی	 

افتتاحنمایشگاهآثارنقاشیبررویتخمشترمرغدرنگارخانهبهنام؛19دی	 

برگزاریمراسمافتتاحدومیندستگاهشتابدهندهبهبیمارستانشهدایتجریش؛13بهمن	 

برگزاریمراسمشبیبابهنام؛2۶بهمن	 

برگزاریچهارمینمراسمقلکشکاندرنقاهتگاهمؤسسه؛7و8اسفند	 

افتتاحنمایشگاهآثارعکاسیکامرانعدلدرنگارخانهبهنام؛9اسفند	 

برگزاریبازارنوروزیباحضوربیمارانوداوطلباندرنقاهتگاه؛10اسفند	 

برگزاریمراسمرونماییطرح هایتقویمدیواریسال1394درگالریسیحون؛22اسفند	 

گالریتندیس؛9بهمن	 
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رویدادهایاطالعرسانیوآموزشیاجراشده
شرکتدرهمایشبزرگخانوادهشاتل؛18فروردین	 

ادامهطرحغربالگریسرطانپستانبرای500نفراززنانساکنشهرتهران،فرودینتادی	 

برگزاریمراسممولودیبهمناسبتروززنومیالدحضرتفاطمه)س(درنقاهتگاه،30فروردین	 

بازدیدمدیریتوکارکنانگروهdnaunion درسالنکنفرانسمؤسسه،7اردیبهشت	 
برگزاریمراسمروزکارداوطلبانهشرکتهاوبنگاههایتجاری،1۶اردیبهشت	 

برگزاریمراسممولودیبهمناسبتروزپدرومیالدحضرتعلی)ع(درنقاهتگاه،22اردیبهشت	 

حضورمیزاطالعرسانیدرگالریسیحون،24اردیبهشت	 

حضورمیزاطالعرسانیدرافتتاحیهدومینباشگاهاکسیژن،2۶اردیبهشت	 

حضورمیزاطالعرسانیدرنمایشگاهصنایعسلولوزی،31اردیبهشت	 

حضورنمایندگانمؤسسهدرمراسمهتلمریمجزیرهکیش؛22خرداد	 

حضورنمایندگانمؤسسهدرهمایشساالنهکمیساریایعالیسازمانمللدرامورپناهندگان)UNHCR(درژنوسوئیسباموضوع	 
رهبریومشارکتزنان؛27تا30خرداد

برگزاریمراسمشبقدروقرائتدعایجوشنکبیرباحضوربیمارانوداوطلباندرنقاهتگاه؛29تیر	 

برگزاریجشنتندرستیکودکانبهبودیافته؛30مرداد	 

بازدیدنمایندگانمؤسسهحمایتازکودکانمبتالبهسرطان،محکبهمناسبتروزبشردوستی؛28مرداد	 

آمادهسازیواهدایبستهلوازمالتحریربهکودکانتحتپوششکتابخانهکودکانمؤسسه؛5شهریور	 

اهدایلوحتقدیربهنامبهحاجناصربحری،نیکوکاروهمیارهمیشگیمؤسسه؛1۶شهریور	 

برگزاریمراسمافتتاحبخششیمیدرمانیسرپاییدرامامحسین)ع(؛3مهر	 

بازدیدنمایندگانمؤسسهبهنامآنتاریو؛8مهر	 

برگزاریمراسموقرائتدعایعرفهباحضوربیمارانوداوطلباندرنقاهتگاه؛12مهر	 

بازدیدواجرایبرنامهتوسطگروهدلقکهادربخشکودکانمؤسسه،17مهر	 

برگزاریکمپیناطالعرسانیسرطانپستاندرشهرکتابفرشته؛30مهرو1آبان	 

حضورنمایندگانمؤسسهدرمراسمروزسازمانمللمتحددرتهران؛7آبان	 

برگزاریکمپیناطالعرسانیسرطاندرفروشگاهشهروندسعادتآباد؛9آبان	 

برگزاریکارگاهآموزشیسرطانپستان؛17آبان	 

برگزاریکمپیناطالعرسانیسرطانپروستاتدرمجتمعسامسنتر؛23آبان	 

مؤسسهخیریهبهنامدهشپور

رونماییازقلک هایکودکانباحضوردرمدرسهپسرانهعالمهطباطبایی؛1۶آذر	 

برگزاریشبیلداونمایشفیلمباحضوربیمارانوداوطلباندرنقاهتگاه؛30آذر	 

برگزاریکارگاهآموزشیروانشناسیدرسرطان؛2۶آذر	 

برگزاریکارگاهآموزشیشناختسرطان؛7دی	 

برگزاریکمپیناطالعرسانیسرطاندهانهرحمدرمجتمعتجایپاالدیوم؛8بهمن	 

حضورمیزاطالعرسانیودرختآرزوهادرشهرکتابفرشته؛24بهمن	 

حضورمیزاطالعرسانیودرختآرزوهادرشهرکتابفرشته؛15اسفند	 

برگزاریجشنپایانسالکودکاندرکتابخانهکودکانمؤسسه؛22اسفند	 

برگزاریجشنپایانسالدرنقاهتگاهمؤسسهباحضورداوطلبانوکارکنان؛22اسفند	 

حضورمیزاطالعرسانیمؤسسهدردبیرستانهمت؛2۶اسفند	 

حضورمیزاطالعرسانیودرختآرزوهادرشهرکتابفرشته؛2۶اسفند	 
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برنامههایاجراییسال1394مؤسسه

توسعهتجهیزاتوتقویتظرفیتهایخدمترسانی
افتتاحوبهرهبرداریازسرویسIMRTدربیمارستانشهدایتجریشدربیمارستانشهدایتجریش؛19دی 0

رویدادهایدرآمدزااجراشده
نمایشگاهآثارنقاشیهمایونتکومجسمهحمیدرضافتوحی؛4اردیبهشت	 

بازدیدروزبهنعمتاللهی)خواننده(ازمؤسسه؛15اردیبهشت	 

روزکارداوطلبانهشرکتهاوبنگاههایاقتصادی)بانککارآفرینوUnilever(؛1۶اردیبهشت	 

افتتاحنمایشگاهآثارعکسامیرحسینحشمتیدرنگارخانهبهنام؛18اردیبهشت	 

اکراناختصاصیفیلماستراحتمطلقدرپردیسسینماییکوروش؛27اردیبهشت	 

نمایشگاهآثارعکسآرمینتهرانیدرنگارخانهبهنام؛1خرداد	 

نمایشگاهآثارنقاشیدریسارحمانیاندرنگارخانهبهنام؛22خرداد	 

مراسمافطاردرباشگاهدیپلماتیک؛5تیر	 

برگزارینمایشگاهآثارنقاشیطیبهکازرونیوزهرهمحمودیدرنگارخانهبهنام؛19تیر	 

برگزارینمایشگاهآثارتصویرسازیسارارضوانیوسعیدهواشقانیدرنگارخانهبهنام؛4الی9مرداد	 

برگزارینمایشگاهاقالممتبرکهعتباتعالیاتوکعبهمقدسهدرباشگاهدیپلماتیک؛۶شهریور	 

برگزاریجشنوارهپاییزیمؤسسهدرمجموعهفرهنگی،ورزشیورفاهیتالش؛7الی10مهر	 

خلقاثرهنریتوسطسیامکخازنیدرطیاجرایجشنوارهخیریه،7الی10مهر	 

برگزارینمایشگاهآثارنقاشیخطعلیرضاسعادتمنددرنگارخانهبهنام؛17مهر	 

برگزاریجشنسالمتکودکانسینماایران؛17مهر	 

برگزارینمایشگاهحراجآثارکوچکباهمکاریگالری۶درنگارخانهبهنام؛23مهرماه	 

روزجهانیداوطلببرپاییکانترهایاطالعرسانیدربیمارستانشهدایتجریش؛15آذر	 

مؤسسهخیریهبهنامدهشپور

رویدادهایاطالعرسانیوآموزشیاجراشده
برگزاریکمپینسرطانریهدرشهرکتابفرشته۶خرداد	 

حضورمیزاطالعرسانیودرختآرزوهادرشهرکتابفرشته؛25دی	 

انتشارنخستینشمارهفصلنامهداخلیمؤسسه،ویژهپاییز؛اولبهمن	 

برگزاریدورهآموزشیتغذیهوپیشگیریازسرطان؛20بهمن	 

تقدیرازپرستارانبیمارستانشهدایتجریشوامامحسین)ع(بهمناسبتروزپرستار؛25بهمن	 

حضورمیزاطالعرسانیودرختآرزوهادرشهرکتابفرشته؛30بهمن	 

برگزارینخستینجشندرختکاریتوسطبهبودیافتگانبیماریسرطاندربوستانطالقانیتهران؛۶اسفند	 

برگزارینمایشگاهآثارنقاشیعلیرضاصدقداردرنگارخانهبهنام؛7اسفند	 

اجرایپروژهبستهمهربانیباهدفتأمینواهدایخوارباربرایافرادتحتپوششمؤسسه؛11تاپایاناسفند	 

توزیعقلکدرمدرسهابتداییهدف؛12اسفند	 

حضورمیزاطالعرسانیودرختآرزوهادرشهرکتابفرشته؛14اسفند	 

معرفیبهارهکیانافشاربهعنوانسفیرسالمتمؤسسهدرمراسمشبیبابهنام؛18اسفند	 

آغازپروژهبهسازیوتوسعهفضایسالنپذیرشبخششیمیدرمانیرادیوتراپیبیمارستانشهدایتجریش؛20اسفند	 

حضورمیزاطالعرسانیودرختآرزوهادرشهرکتابفرشته؛21اسفند	 

ضبطویژهبرنامهتحویلسال1395باحضوربهنامصفویدرجمعبیمارانوبهبودیافتگان؛27اسفند	 

www.behnamcharity.org.ir

اکراناختصاصیفیلممنناصرحجازیهستمپردیسسینماییقلهک؛24آذر	 

نمایشگاهگروهییارانهمیشگیمؤسسهبهنامدهشپور؛آثارنقاشی-نقاشیخطونقاشیبررویتخمشترمرغ	 
درنگارخانهبهنام؛27آذر

برگزاریجشنشبیلدابرایبیماران؛30آذر	 

برگزاریمراسمشبیبابهنامدرباشگاهفرمانیه؛18اسفند	 
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فعالیـتانسـاندوسـتانهوحمایـتازبیمـارانمبتالبهسـرطاندرمؤسسـهخیریه
بهنـامدهشپـورازبـدوتأسـیستاکنونتنهابـاحمایـتوتکیهبرتـوانوهمراهی
شـمانیکوکارانگرامیمیسـربودهوهسـت.یکیازمهمترینفعالیتهایمؤسسـه
درراسـتایتحقـقمأموریـتسـازمانیتجهیزوتأمینمنابـعمالیموردنیـازدرقالب
فعالیـتهـایکاریواحـدتجهیزمنابعمالیاسـت.شـمانیـزمیتوانیددراینمسـیر

همـراهویـاوربیمارانمبتالبهسـرطانباشـید.

اکرمابراهیمی
سیماابراهیمی
نادرهابراهیمی
آیداابوترابی

دنیاابوالحسنی
فرهادابوالحسنی
نرگساثباتی
حمیرااحدی

مهساناحمدی
یاسمناحدی
مریماحمدی

محمدمهدیاحمدی
سانازاخبارده
نگیناخوان
مینوارزانی
لرتاازگلی

اعظماسماعیلی
آریااسدی
بردیااسدی
پارمیدااسدی
ترمهاسفندیاری

حمیداسماعیلی
راتااسکندری
زهرااسفندیاری
ساماناسدی

فاطمهاسمیخانی
مهسااسالمی

نازنیناسفندیاری
یگانهاسفندیارینیا
نغمهاسدبیگی

امیرعلیاسفندیارفرد
تایمازاشتری

مریماصغرینیا
یاسمناصفهالنی
یاسمناصغرزاده
خدیجهاعتمادمقدم

دینااعتباری
زهرااعالرحیمی
عماداعیانی
غزلاعتمادی
مونااعتباری

الهاماعالرحیمی

پرستشافضلی
نازنینافتخاری
مژدهافرازی
حامدافشاری
ساغرافشاریان
زهرااقتداری
هانیهاکبری
زهرااکبری

ارسالناکبری
حسناکبری
فریبااکبری

نسریناکرامی
نیلوفراکرامیفرد
منصورهالماسیان
درسایالداغی

عبدالرضاخسروی
بهنازالفتپور
مینوالماسیان
اشکانالماسی
مهنازالماسیان

ارشامیرسلیمانی

آنیتاامامی
بهارهامین
عادلهامامی
ملیحهامینی

نفیسهامدادی
آیداامامی

شهریارامینیراد
مهکامهامیرچوپانی
سپندارامیرچوپانی

لیالامینی
نگارامین

آرشامیرسلیمانی
کامیارامیرسلیمانی

علیامینی
سمانهساداتامینی

راضیهانصاری
مائدهاوجاقلو

علیاوسطمباشری
مریمایزد

یوسفایلخان
ساراآبخفته

ژالهآتن
محمدآدینه
امیرآزوره

آواوصالآزاد
سیدامیرآزوره
نسرینآزادی
هانیهآزاد
آیداآزاد
هانیهآزاد
میناآزاد

طنازآسایش
کیوانآقامیری

آیداآقاسیدعلیدربندی
پانیذآهنگرانی
علیرضابقایی
نازنینبقاییان
ازادهباغبان
منیرهبابایی
مینابادامچی
پریوشباقرپور

زیباباقری

مهسابایگان
ساراببران

راضیهبخشی
آذربختیاری

درسابخشندگی
فرنازبدرود

فهیمهبدخش
غزالبداغی

علیبدریکوهی
مریمبدیعزادگان
معصومهبدیعی

امیرحسینبرمکی
بهاربرومند

زهرابراتپور
سپیدهبرازش
شهینبرهانی

طاهرهبرغانیفراهانی
عمادبراتی
نگاربرلیان

ناهیدبسطامی
پگاهبصیری

سپاسازداوطلبانویارانبهنامدرسال94-93-92

مؤسسهخیریهبهنامدهشپور

سیمینبقاییان
یلدابکایی
آسانابهاری

حوریهبهشتی
لیلیبهمن)رضایی(
عاطفهبیکزاده
مهسابیغش
پرنیانپاکنهال
هنگامهپورشب
سباپاکدامن
افسانهپاکراد
پریاپاوپر

سالومهپدرام
امیرپروانه
پریساپروین

زهرارشیدیپرور
مائدهپروین

معصومهجانپرور
مهدیهشعلهپر

مهرانترابپرهیز
مهدیپرتو

علیپناهیشریف
علیپهلوانی
نگینپورعلی

پروینپورصادقی)جواهریان(
نسیمپورعلی
سرونازپیکان

محمدتاجمیری
داراتبریزیان
مهساتبریها
همیالتبریزی
سعیدترابی

مژگانالساداتترابیان
الهامتشرفی
پریاتعلیمی

فاطمهتقوی
مریمتقدیری
زهراتهرانی
صنمتهرانی
نیناتهرانی

فرانکتوکلی
ثریاتوکلیان
میناتوکلی
مینوتوکلی
نازیتوکلی

معصومهتیموربخش
ساراصادقزاده
زهرهثاقب

ملیکاثمرینیک
هدیهجاویدتبار
ژیالجعفرینیا
شیوامالجعفری
مارالجعفری
مرضیهجعفری
آراجعفرزاده
پرستوجلیلی
ونوسجاللی

مژگانجمشیدپور
محمدمهدیجمعه
هومنجهانگرد

نویدهجورابچی)مقدم(
علیچاوشی

میرعلیچاوشی
آرزوچگینی

طاهرهچیتسازی
مهساچیذری

مهردادحولهچی
داوودحافظی
فهیمهحامدی

زهرهحاجیانفرد

ونداحاجیزاده
سپیدهحاجقاسمی
موژانحاجرزاده

شهابحاجیشاهمحمدی
روجاحافظی
شقایقحافظی
مهشیدحبیبی
نگارحجتی

مرجانحریری
نیلوفرحراجی
النازحسینزاده

امیرعلیحسنپور
حسنحسینزاده

حمیدرضاحسینزاده
رامشحسنزاده

سعیدحسنی
شهابحسینی
مائدهحسینی
ذاکرحسینوند
نیکیحسینی

محمدحسینحسیندوست
میناحسینیشعار
ساسانحقزبان
زهرهحقوقی
مریمحکیم

مهتابحیدری
وجیههحیدرنیا

نیلوفرحیاطشاهی)پدرام(
زهرهحیدری

پریزادخیرخواهان
روژیناخدابنده

معصومهخانبیگی
افروزخاموش

فاطمهخانبیگی
گلنازخانجانی

سراخانبابایی
آزادهخداقلی
سهیالخداقلی

محمدرضاخدابنده
شهربانوخدایاری

عطیهخرسندرحیمزاده
اعظمخزایی
راضیهخزایی

سامانخسروانی
رجاخطیریان
فرازخلج
نگارخلج

سعیدخلیلی
لیالخلیلی

حمیدرضابیگدلیخمسه
فاطمهخودسیانی
مهشیدخوشنویس
هالهخوشنویس

رکساناخوشخلقحقکردار
شهریاردهقان
علیرضادهخدا

امیرحسیندانش
ندادادرس
نگاردادرس

عاطفهداریاپور
علیدارابی
نداداودی

محمدداودیصابر
سودابهداوری
آیدادباغیان

پریسادرخشنده
سارادرویشان
سایهدرمیشیان

سیمیندرویشیکهنه
کتانهدرخشش

امیددزفولی
آقایدکترقندی

خانمدکترمحمدی
شهرامدلگرامنژاد

سحردالوری
امیددنیاگرد

مژگاندهقانپور
امیردهرویه

بهمندهشپور
شهالالجوردی)دهشپور(

نازنیندهشپور
علیدهقان

عاطفهدوستی
امیندوایی
محمددیبا
تینادیهیم

عاطفهذاکری
پروینذبیحی
مرتضیذبیحی
ساغرذکائی
سپهرذکائی
سمیراذوالفقار
فرزانهذوالفقاری
مهساذوالفقاری
هدیذوالفقاری
سمیهذوقیپور
فرشتهرادمنش
سعیدهرحمانی
مریمرحمانی

امیرحسینرحمتی
ارغوانرحیم
عرفانرحیمی
میترارحیمی
صدفرودباری
لیالرسایی
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نادیارستمپور
آریانارسولیعسگری
علیرشیداالسالمی

فرحرشیدی
موسیرشیدی
آبتینرضوانی
پژمانرضوی

محمودرضارضایی
نوشینرضا
فیدارضاییه
زهرارضوی
سارارضوانی
لیانرضوی
لیلیرضوی

علیرضارفیعیطاری
شادیرفیعی
فریبارفیعی
ارکیدهرقابی
یاسرکنیوند

الناززکیپورمحمودی
پریرمضانی
پرینازرمضان
پیامرمضانی
حمیدرمضان
هدیرمضانی
ریحانهرهبر
صنمرودکی
فریدهریاحی
مریمریحانی
زهرازارع
سمیرازارع
کشورزارعی

معصومهزارعی
نسرینزارعی
سمانهزاهدی

بابکزاهد
زینبزبرجدی
میالدزربافی
احسانزرگری
مریمزرینبال

بنتالهدیزعیمی
امیرزمانی
بهارزمانی
مریمزمانی
نسرینزمانی
بیتازمانی

محمدزمانی
محمدرضازمانیان

خانمدکترزنجیرانی
سپیدهساداتمقدسی

پونهساالرکیا
شهرنازساالربهزادی
سحرسامانیپور
حسینساورمند
ملیکاساورمند
شایستهسپهرآرا

میناستوده
فریباسجادی
ربابسجادیان
کیاسجادی

فرزانهسجادی
شیماسحرخیز
بابکسرانی
طاهرهسرحدی
مهشیدسرلک
هایدهسرلک
نوشینسعادت

افشینسعدیپور
نارهبغدسایمگردومیان

سپیدهسفیدگری

مشهودسکاکی
زهرهسلطانی
نزهتسلطانی

محبوبهسلطاندوست
میتراسلطانزاده
کاتیاسلماسی
کامیارسلیمی
سحرسلیمی
فرزانهسمیعی
امیرسهرابی
سپیدهسهرابی
نیوشاسهرابی

سهیالسهیلیمجد
شهالسودمند

مرجانسودبخش
مریمسیاری
ساراسیاح

حوراسیدطباطبایی
سیدنازنینسیدبوذری

الهامشادرام
پرندشاد

ناهیدشالچی
غزالشاملو

سپیدهشاهصاحبی
راحلهشاهرخ
امینشاهزاد

ملیحهشایستهخوی
شهالشبانی

اعظمالساداتشجاعی
ساغرشجاع

هستیشجاعی
سیناشجاعی
مسلمشجاعی
آزادهصداقت
ریتاشرکت

مهلقاشریفیان
عطیهشریف
زینبشریفی
شرمینهشریفی
میالدشریفی
مهلقاشریفیان
یاشارشعبانی
امینشعرباف
شاهینشفاف
آتناشفیعزاده
آرزوشفیعزاده

خانمدکترشفیعی
شاهینشکاری
سیماشکرلی
شیواشکرلی

ساراشکوهیفرد
الهامشکیبا

منصورهشمآبادی
النازشمس
رزاشمس

شیرینشمس
مریمشمسزرین
آرششهبازی
هانیهشهبازی
سیماشهدادیان
شیماشهراز

سمیهشهرامی
عطیهشاهسون
عطیهشهسواری

رعناشیخ
سوسنشیرازی
مرجانشیرازی
سحرشیری

کسریصابری
خانمدکترصادقی

علیصادقی
شیرینصادقی
کیهانصارمی
نداصافی

حامدصالحی
اعظمصالحی
دانیالصالحی
سمانهصالحی
نگارصالحی

جوادصالحیفرد
مناصالحیمنش
سمیهصبوری

شهالصداقتنیا
نعیمهصدیقی
نسیمصرافی
زینتصفا
آیداصفایی
هانیصفا

مهرانصفاتی
شهینصفرقلی
صباصفرقلی
حمیدهصفری

محمدرضاصفری
سمیراساداتصفوی

سمنضرابیان
فاطمهضرغامی
کیمیاضیاییفر

امیرحسینطوسی
آنیتاطهماسبی
فریدهطالقانی
پریوشطالقانی
کامیارطاهری
فریباطباطبایی
محمدطباطبایی

امیرعلیطلوعشریف
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کامیارطوفانی
آیالطیبی

پروینعادلزاده
مهرنازعارفینژاد
محمدعالمی
نازیالعامری

پرینازعباسی
فرانکعباسی
فردوسعباسی
مدحتعبادی
پرینازعباسی

مجتبیعباسیان
مژدهعباسی
هومنعباسی

سانازعبدالهزاده
پگاهعبدالهی
معصومهعدل
آرزوعربی

شیداعرفانیان
نفیسهعزتزاده
افروزعزیزی
شهالعسگری
عادلعسگری
شایالنعشاری
بنفشهعصار
امینعطارنژاد
کیمیاعطار

فریدعطرافشان
فریدعطری

زهرهعظیمی
مهدیعظیمی
مهیارعلمباز

فرشتهعلیشاهی

فریباعلیخانلو
آتناعلیآقایی
امینعلیبیک

فهیمهعلیپورتزرق
آواعلیخانی

صدفعلیخانی
مهدیعلیزاده

افسانهعلیشاهی
شهرهعلیشاهی
کبریعلیشاهی

مصطفیعلیشاهی
نیرهعلیشاهی

نرگسعلیشاهی
زرنازعلینقیان
طنازعلینقیان
فاطمهعمویی

حسینعنبرستانی
پریساعینیراد
سینتیاغازاریان
کیمیاغریبی
فرمانغفاریان
نگارغالمی
عفتغالمی
نداغالمزاده
فرینافاضلزاد
زریفاضلی
نگینفامیلی

زهراساداتفانیان
کمندفتاحی
کیسانفخار

نگینفخیمهاشمی
نیمافخیمهاشمی
سوزانفدائی

آزادهفرخی
پرستوفرخی

سهرابفرامرززاده
زهرافراهانی
رضوانفرجی
علیرضافرخی

محمدرضافرخی
فرنازفردقاسمی
مریمفردوس
نیکیفردین
نگینفرزاد

خشایارفرهت
حمیدفرهانی
نسیمفرهادیان
نیلوفرفرهادی
کاملیافرهمند
سامفروغی
شادیفریفته
رضافسنقری
نیلوفرفشارکی
نیمافضلاللهی
خدیجهفالحی
زهرافالحپور
زهرافالحی
آریانفوالدی
زینبفیض
کیاناقادری

سرونازقاسمی
شقایققاسمی
نیماقاسمی
زینبقاسمی

حسینقاضینژاد
شاهینقائمپورشهریاری

نویدقدری
هیلداقدس
شادیقدیری
رضاقرشی

ترانهقرهداغی
مانداناقریب

رضوانآهوقلندری
سحرقمی
افسانهقندی
سمیهقهرمانی
الههقورچیان
سونیاقیم

كسریكندری
فاطمهکاردان

مریمکاسمیلنگرودی
فرهادکاشانیان
میتراکاشانیان
نازنینکاشانیان

مینوکاظم
ملیناکامیاب
کتایونکتانی

مریمکدخدازاده
مریمکربالیی

شیماکردیزاده
حمیدرضاکرمی
معصومهکرمی
هوتنکروبه

نرگسکریمنژاد
هنگامهکریمی
آرشکریمی
میالدکریمیان
عصمتکشاورز
محمدکشاورز

معصومهکشاورز
محمدکلهر
مژدهکمالی

پریساکمالزاده
موناکهکشانی
وحیدکهکشانی
مریمکوالیی
شهرهکوهکن

بهنازکیا
پانتهآکیارش

بهارهکیانافشار
سعیدگرامی

زهرهگرایشنژاد
غزالهگرایشنژاد

طنازگردیز
منصورهگلبرگغالمی
معصومهگلبرگغالمی

بهنامگودرزی
شیرینگودرزی
مهساگودرزی
آناگورکیان

مهدیگوهری
آریاگوهربار
هماالجوردی
رامشالهیجی
فرنازلبیب
مونالطفی

ساراماهیصفت
ساغرمباحی

مهردادخدادادمترجمی
فرزانهمترجمی
ملیحهمتقاعدی
امیدمجیدی
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زهرهمجیدی
بهنازمحمدی

عرفانمحمودی
فائقهمحترم
لیالمحبی

حمیدمحسنی
مجیدمحمدینیک
فرنگیسمحمودی
هنگامهمحمدنژاد

حسینمحمدحسنزاده
فرزانهمحمدی
مهریمختاری
یاورمختاری

علیرضامختاری
فاطمهمداح
حسینمدنی

فاطمهمرادخانی
معصومهمرادعلیزاده

بردیامرادی
مانامرادی

احسانمرتضایی
الههمرتضوی
مژگانمرتضوی
نرگسمرتضوی
شیدهمرشدی

مژگانمستوفیان
الدنمسعودی
غزالهمشاری

نسریناحتشامدفتری)مشیر(
نازنینمشیری

مهتابمصدق
میترامصباح
شفقمطیع
مریممطور
فروزمظهری
آتنامعماری
فاطمهمعارف
کتایونمعتمدی
سعیدهمعصومی
نادیامقبولی
نویدمقبولی

مهرنوشمقبل)خوشخونژاد(
مریممقدمطامراندانی

فرحمقدم
محسنمقصودی
نارهمگردومیان
پروانهملکی

صوفیملکمدنی
مجیدملکی
میناممتازی
اکرممنانی

الهاممنصوری
پروینمنصوری

رامتینمهدیانراد
رامینمهدیانراد

تارامهران
مائدهمهرانفر
مبینمهرپرور

آزادهموتمنپور
آرمینهموسیخانی

تاراموسوی
تاراموسویان
ساراموسوی

فرنازموسوییزدی
مریمموسوی

وحیدرضاموسوی
طاهرهموسوی

مهدیموسویزاده
فاطمهموالئی
عاطفهمومنی
فرانکمویدی
مهوشمیثمی
سپهرمیرفخرایی
فلورامیرفخرائی

گلنوشمیرحسینی
مریممیرپوریان

شهرزادمیرزاترابی
اسمامیرعابدین
کتایونمیرموالئی

ندامیالنی
عطیهمینوئیپور
فاطمهناجی
مریمناجی

موناناصرحضرت
گوهرناظری
محمدنامجو

زیبانامدار)جهان(
علیرضانایاب

روشنکنجفیان
محمدرضانجاری

حسیننجفی
رویانجفیان
رزانجفیان
لیالنخجوان
صنمنخجوان
ریحانهنداف

حسامالدیننراقی
مهردادنراقی
بهنازنصیری
نغمهنصیری
نیمانصیریان
فاطمهنقوی
مژدهنقشینه
سارانکوئیان

ندانکولعلتک
فریدهنوابی

امیرحسیننوریانی
آیساننوروزی
حمیدنوری
فاطمهنوری
مریمنورانی

مهشیدنوشیروانی
امیرحسیننوفرستی

حامدنیکگو
صدفنیکزاد

پروانههادیونزاده
ترانههاشمی
الهامهدایتی
سیماهژبری

شیرینهمدانی

هانیههمدانچی
سمیراهوشمند
فرنازهوشمند
آرنهوسپیانس
فریماهوشمند
علیرضاواعظی
سهندواحدی
نازنینوارسته
سعیدهواشقانی
شادیوثوقی

محمدمهدیعزتور
مهرووزیری

پریساوظیفهدوست
طالوهابزاده
آزیتایزدانستا
فرشتهیزدانی
نیلوفریزدانی

یگانهسمنیزدجردی
نغمهیزدی
ناهیدیغمایی
مریانیوخنه
ثریایوسفی

سپیدهیوسفی
دینایوسفپو
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حامیان مؤسسه در سال های 92، 93 و 94 
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حمایتازبیمارانمبتالبهسرطانبدونهیچگونهمحدودیت	 

اطالعرسانیوآگاهسازیعمومیوترویجفرهنگپیشگیریوتشخیصزودهنگام	 

جذبمشارکتاجتماعیوتوسعهفرهنگداوطلبانه	 

تجهیزبیمارستانهایدانشگاهیدرجهتافزایشظرفیتوافزایشکیفیتدرمانی	 

ترویجفرهنگمسئولیتاجتماعیسازمانی)CSR(وفردی	 

جهانیبدونترسازسرطان	 

اهدافپیشرو
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مهمترینارزشهایمؤسسه
درمسیرپیشرو
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ارائهجدیدترینوبهترینخدماتدرمانیمناسببرایهمهاقشارتحتپوششبیمهسالمت	 
تجهیزمراکزدرمانیدانشگاهی–دولتیدرتهرانواستانهایکشورباتعاملخیرین

طراحیواجرایکمپینهایآموزشیوپیشگیریازسرطان	 

توزیععادالنهاستفادهازامکاناتخیرینبرایخدماتدرمانیوحمایتیبیماراندرتماماستانهایکشور	 

حمایتازپروژههایمطالعاتیباقابلیتتوسعهخدماتحمایتی-درمانیمؤسسه	 

حمایتوراهنماییبهخیرینوسایرموسساتمردمنهاددرمسیرحمایتازبیمارانمبتالبهسرطان	 

مهمترینرویکردهاواولویتهایاقدام
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