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مؤسسه خیریه بهنام دهشپور در یک نگاه
نام مؤسسه برگرفته از اسم و رسم جوانی است که با تالش های بی وقفه اش در آخرین سال های زندگی پربارش پایه های
آن را شکل داده است .بهنام دهشپور جوانی بود که در سال  1371و در هفدهمین سال زندگی خود به سرطان کبد مبتال شد.
او سه سال با نیرویی شگفت انگیز با این بیماری مبارزه کرد ولی به رغم معالجات فراوان خارج و داخل از کشور در اسفند
سال  1374و در سن  21سالگی عمر کوتاه اما پر ثمرش به پایان رسید.
بهنام در جریان آخرین دوره معالجات خود در ایران به علت کمبود امکانات پرتو درمانی در مراکز درمانی خصوصی ،مداوای
خود را در ساختمان نیمه تمام بخش رادیوتراپی و آنکولوژی بیمارستان شهدای تجریش پی گرفت ،در آن زمان در این
بخش تنها یک دستگاه کبالت موجود در ساختمانی نیمه تمام مشغول به کار بود .او که به شدت تحت تأثیر شرایط نامطلوب
پذیرش و میزبانی از بیماران قرار گرفته بود به رغم پیشرفت بیماری با کمک خانواده و دوستانش اقدام به برگزاری بازارچه
خیریه و یک کنسرت پیانو در فرهنگسرای ارسباران کرد.
حتی در آخرین شب زندگی پرثمر خود با فروش شمع های تزیینی به کمک بیماران شتافت و عواید حاصل از این سه برنامه
در سال  1375زمانی که بهنام دیگر در میان ما نبود همراه سایر کمک های نیکوکاران و همراهان این جریان ،صرف تکمیل و
تجهیز سالن انتظار بخش رادیوتراپی و آنکولوژی و اتاق بازی کودکان در بیمارستان شهدای تجریش شد.
مؤسسه در ابتدا به پیشنهاد دکتر حسین مدنی ریاست وقت بخش رادیوتراپی و آنکولوژی کار خود را در طبقه دوم ساختمان
این بنا و برای همراهی و فعالیت هرچه بیشتر در جهت تکمیل و تجهیز این بخش آغاز نمود .در دی ماه سال  1377تقاضای
تأسیس مؤسسه با هدف کمک و مساعدت در تأمین هزینه های درمانی بیماران مبتال به سرطان ،انجام کلیه امور خدماتی
براساس نیاز و درخواست بخش سرطان بیمارستان های دانشگاهی ،جلب همیاری و مشارکت مادی و معنوی مردم در
حمایت از بیماران نیازمند و جذب نیروهای عالقمند و مردمی جهت ارائه خدمات درمانی و جانبی به بیماران مبتال به سرطان
و خانواده آنان ارائه شد .سرانجام مؤسسه خیریه بهنام دهشپور در تاریخ  1379/12/13به شماره  ١٢۶٨۴به ثبت رسید و از
آن تاریخ توسط هیئت امنا ،هیئت مدیره و مدیر عامل بهصورت داوطلبانه کار خود را ادامه میدهد.
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چشم انـداز
جهانـی بـدون تـرس از سـرطان

مأموریـت

ارائه خدمات درمانی و حمایتی ،در سطح استانداردهای بین المللی به بیماران مبتال به سرطان و خانواده آنان
بدون محدودیت سن ،ملیت ،مذهب ،جنسیت ،نوع و مرحله بیماری سرطان و کمک به تجهیز بیمارستان های
دانشگاهی در حوزه سرطان

رسالت
جلب و جذب همیاری نیکوکاران در جهت ارائـه خدمات درمانی ،دارویی ،مـددکاری ،روانشناسـی و فرهنگی
در سطح استانداردهای بین المللی به بیماران مبتال به سرطان و خانوادههای آنان درکنار کمک به تجهیز
مراکز درمانی دانشگاهی مرتبط با درمان بیماری سرطان بهدلیل دارا بودن کادر مجرب ،پذیـرش انـواع بیمه و
موقعیت جغرافیایی و قابـلیت دسترس برای بیماران ،برنامهریزی و سرمایهگذاری در زمینه آموزش و پژوهش
با رویکرد پیشگیری و آشنایی هـر چه بیشتر آحاد جامعه با بیماری سرطان و پیامدهای اجتماعی -اقتصادی آن
برای افراد مبتال و خانواده آنان و همچنین چگونگـی پیشگیری و تشخیـص زود هنگام بیمـاری سرطان.

ارزش ها

•
• پاسخگویی
• شفافیت
• بهبود مستمر
• بهرهوری
• مشارکت
صداقت
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•
• آرامش خاطر بیماران و خانواده آنان
همکاری گروهی
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افتخارات و ظرفیت ها

•
•

دریافت و استمرار مقام مشورتی شورای اجتماعی سازمان ملل متحد ( )ECOSOCاز سال  1390تاکنون
دارا بودن گواهینامه بین المللی  NGO Benchmarkingاز مؤسسه بین المللی استاندارد  SGSسوئیس و کسب رتبه عالی طی پنج

دوره ارزیابی و بررسی داخلی از سال  1386تاکنون

•
• دارا بودن ظرفیت و بهره گیری مناسب از توانمندی داوطلبان در برنامهریزی و اجرای رویدادهای مؤسسه
• آغاز و فعالیت مؤسسه در زمینۀ هنری با رویکرد جلب مشارکت هنرمندان از طریق نگارخانه بهنام دهشپور از سال  1393تاکنون
ارائه خدمات حمایتی و درمانی به بیش از هشت هزار بیمار از بدو تأسیس تاکنون

•

گواهینامه تایید استانداردهای مدیریت بهینه

سازمان های مردم نهاد

•

مجوز اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

وزارت کشور
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•

گواهینامه مقام مشورتی شورای اجتماعی

سازمان ملل متحد ECOSOC

•

•

مجوز وزارت کشور

مجوز فعالیت مؤسسه از نیروی انتظامی
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ظرفیت های موجود

•
•
• تعامل و بهره مندی از ظرفیت مدیریتی ،علمی و دانشگاهی متخصصین و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضویت و همکاری داوطلبانه بیش از  6.500نیروی داوطلب در مؤسسه از ابتدای تأسیس تاکنون
فعالیت داوطلبانه اعضاء هیئت امناء ،هیئت مدیره و مدیرعامل و مشاورین

و سایر مراکز زیر مجموعه این دانشگاه

•
•
• دارا بودن  20سال تجربه خدمترسانی مستقیم به بیماران و خانواده آنها
• انجام ارزیابیهای ساالنه و کسب تأییدیه برمبنای استانداردهای حسابرسی و مدیریتی
• تعامل و همکاری مستمر با سایر موسسات خیریه
وجود ظرفیت های بزرگ حمایت مردمی و همکاری داوطلبان

اعتماد عمومی و شفافیت مالی مؤسسه

هزینه ستادی  -پشتیبانی%13

هزینه تأمین تجهیزات و ارائه خدمات%87

نسبت مصرف و توزیع منابع از سال  1388تاکنون
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اسامی اعضای هیئت امنا ،هیئت مدیره و مدیر عامل

اعضای هیئت مدیره

•

•
•

•
•
•
•

شهال  الجوردی (دهشپور)

•

مهرنوش مقبل (خوشخونژاد)

•

لیلی بهمن (رضائی)

•

نسرین احتشام دفتری (مشیر)

مهران تراب پرهیز

•

منیره پورصادقی (جواهریان)

•

نازنین دهشپور

•

علیرضا رفیعی

•

نویده مقدم (جورابچی)

بازرسین

•
•

•
•

علی البدل:

•

اعضای هیئت امنا

اصلی :آرن هوسپیانس

•
•
•

فرزانه ذوالفقاری (مترجمی)
لیال نخجوان
حسین مدنی
مهرداد مترجمی
زیبا نامدار (جهان)
بهمن دهشپور
نویده مقدم (جورابچی)
نسرین احتشام دفتری (مشیر)
لیلی بهمن (رضائی)
مهرنوش مقبل (خوشخونژاد)
شهال  الجوردی (دهشپور)

علی البدل :محمد پاشایی

کلیـه فعالیـت هـای اعضـای هیئـت امنـا ،هیئـت مدیـره و مدیرعامل مؤسسـه خیریـه بهنام دهشپـور تا

کنـون بهصـورت داوطلبانـه می باشـد.
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پیام مدیر عامل
با سالم به همه عزیزان ،نیکوکاران و داوطلبینی که در تمامی این سالها مارا همراهی کردهاند ،یکی از اصول حاکم
بر سازمان های مردم نهاد ( )NGOدر دنیای امروز برای استمرار خدمت و پایداری حمایت و مشارکت مردمی
رعایت شفافیت ( )Transparencyو پاسخگویی ( )Accountabilityاست.
براین اساس مؤسسه خیریه بهنام دهشپور به منظور احترام و پاسخ به حمایت و همراهی شما نیکوکاران و
همراهان گرامی اقدام به انتشار گزارش عملکرد طی سالهای  92تا  94در قالب این مستند کرده که اکنون در
اختیار شما قرار دارد.
با آرزوی اینکه به کمک همه شما بتوانیم با پیشگیری و تشخیص زودهنگام و درمان مبتالیان به این بیماری به
سوی جهانی بدون ترس از سرطان گام برداریم.
با تشکر
مدیرعامل مؤسسه خیریه بهنام دهشپور
لیلی بهمن (رضایی)
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خدمات حمایتی
از ابتـدای تشـکیل مؤسسـه ،ارائه بهتریـن خدمات حمایتی و پزشـکی به بیماران مبتال به سـرطان طبق
اسـتاندادرهای بیـن المللـی براسـاس مأموریت سـازمانی اولویـت اقدام مدیریـت ،کارکنـان و داوطلبان
مؤسسـه بوده و هست.
این خدمات هم اکنون در قالب واحدهای:

•
• کتابخانه کودکان
• تغذیه رایگان
• اقالم اهدایی
• دارو و تجهیزات درمانی اهدایی
• نقاهتگاه
• هزینه تحصیلی
مددکاری

بهصورت مستمر و با حمایت نیکوکاران و حامیان به تمامی بیماران و خانواده ایشان ارائه میشود.
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نسبت و تعداد کل دریافت کنندگان خدمات مددکاری در سال 1392
مجموع  11.745مراجعه

مددکاری
اولین واحدی است که در مؤسسه میزبان بیماران و همراهان
ایشان است .مددکاری بهدلیل ماهیت خود دارای رابطۀ نزدیک
و تعامل مثبت با بیماران و خانواده ایشان است و خدمات
از طریق این واحد در اختیار تمامی مراجعان و براساس
مأموریت سازمانی مؤسسه قرار میگیرد .این واحد یکی از
اولین واحدهای تشکیل شده مؤسسه است و از شروع کار
مؤسسه تاکنون در طبقه همکف بخش رادیوتراپی و آنکولوژی

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

بیمارستان شهدای تجریش مستقر است.
با توجه به رشد و توسعه خدمات مؤسسه در سال های گذشته
همکاران واحد مددکاری از سال 1393در بخش رادیوتراپی
بیمارستان امام حسین (ع) به منظور تسریع در خدمت رسانی
به مراجعان مستقر هستند.
همچنین درپی برنامهریزی های صورت گرفته مؤسسه از سال
 1393خدمات حمایتی خود را از طریق بخش مددکاری در
سازمان های همکار در استان های خراسان جنوبی و از سال
 1394در سمنان ،کرمانشاه و کرمان نیز ارائه می کند.
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نسبت و تعداد کل دریافت کنندگان خدمات مددکاری در سال 1394
مجموع 14.792مراجعه

19 www.behnamcharity.org.ir

تعداد کل بهره مندان از خدمات مددکاری  37.408مراجعه
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دارو و تجهیزات درمانی
مؤسسـه خیریـه بهنـام دهشپـور از بدو تأسـیس و بـا حمایت نیکـوکاران و حامیان اقـدام به تأمین و اهـدای هزینه
خرید دارو به بیماران کرده اسـت  ،باتوجه به توسـعه خدمات مؤسسـه و آشـنایی هرچه بیشـتر افراد و سـازمان های
عالقمنـد بـه مشـارکت در موضوع تأمیـن دارو ،از سـال  1393تاکنون واحد داروهای اهدایی در مؤسسـه تشـکیل و
اقـدام بـه دریافـت اقالم دارویـی و تجهیـزات مصرفی درمانی مـورد نیاز بیمـاران براسـاس اسـتانداردهای درمانی و
بهداشـتی کرده است.

کتابخانه پزشکان
بـه منظـور ارتقا علمی پزشـکان بخـش رادیوتراپی و آنکولوژی بیمارسـتان شـهدای تجریش این واحد بـا ارائه کتب
تخصصـی بـه پزشـکان راه انـدازی شـده و خدمـات خود را به پزشـکان ارائـه می کنـد .در طول هر سـال چندین بار
ایـن کتابخانـه به روز شـده و اطالعات جدیـد در اختیار متخصصان قـرار میگیرد.
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هزینه تحصیلی
ایـن واحـد از طریـق معرفـی و یا شناسـایی بیمـاران و یا فرزندان ایشـان که درحـال تحصیل هسـتند ،اقدام به
بررسـی پرونـده تحصیلی ایشـان کرده و براسـاس اسـتانداردهای مـدون ضمن ارائـه خدمات حمایتـی اعم از
کمـک هزینـۀ تحصیلـی ،تأمیـن و اهدای اقلام و تجهیـزات موردنیـاز دانش آمـوزان ،دانشـجویان و همچنین
پایـش رونـد پیشـرفت و ارائـه خدمـات مشـاوره و حمایتی تالش مـی کند هیچ فرزنـدی بهدلیل بیمـاری خود
و یـا اعضـای خانـواده از تحصیل محـروم نماند.

24
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نقاهتگاه
با حمایت مدیریت محترم دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی و بیمارستان شـهدای تجریش از سال 1381
مدیریـت و مسـئولیت نگهـداری ،تجهیـز و بهرهبـرداری یک باب سـاختمان موقوفـه دراختیار این بیمارسـتان
بـه مؤسسـه واگـذار شـد .نقاهتـگاه بهنـام دهشپور سـاختمان موقوفـه بانو لطیفه امیرقاسـمی اسـت که در
خیابـان شـهید باهنـر و در نزدیکی بیمارسـتان قراردارد و امروز پس از سـه نوبت بازسـازی و نوسـازی میزبان
بیمارانـی اسـت که از سـایر اسـتانهای کشـور برای درمـان به این بیمارسـتان مراجعـه می کنند.
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اقالم اهدایی
ایـن خدمـات بـا روش ها و یـا قالبهای متنوعـی اعم از :اهدای بن خواربار ،البسـه و پوشـاک ،اقالم بهداشـتی ،تجهیزات
درمانـی ،دارو اهدایـی و یـا تجهیـزات مصرفـی بخش درمان و یـا اداری دراختیـار واحد اقالم اهدایی مؤسسـه قـرار داده     
میشـود .در ایـن واحـد همـواره برپایـه اصـل شـفافیت ،رسـید و گزارشهـای مربـوط بـه محل هزینـه و مصـرف اقالم
اهدایـی ثبـت شـده و  در صـورت تمایل نیکـوکاران و خیریـن دراختیار ایشـان قرار داده میشـود.
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تغذیه رایگان
یکـی از مـوارد مؤثر در اثربخشـی درمان بیماران مبتال به سـرطان داشـتن تغذیه مناسـب و اسـتاندارد اسـت.
یکـی از واحدهـای حمایتی مؤسسـه خیریه بهنام دهشپـور واحد تغذیه رایگان اسـت .ایده فعالیـت این واحد
از حضـور اول وقـت و نبـود امکان صرف صبحانه توسـط برخی از بیمـاران و همراهان در بخـش رادیوتراپی و
آنکولـوژی و در بخش بسـتری و سـرپایی شـیمی درمانی بیمارسـتان شـهدای تجریش صورت میگیـرد ،براین
اسـاس جمعـی از بانـوان نیکـوکار زیر نظر متخصصیـن تغذیه اقدام به نیازسـنجی و پیگیـری الزم درخصوص
تأمیـن و ارائـه رایـگان اقلام خوراکـی در قالب صبحانـه و میان وعـده برای بیمـاران و همراهان ایشـان انجام
مـی دهند.
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کتابخانه کودکان
کتـابخـانه کودکان اولیـن واحـد خیـریه بهنـام دهشپـور است که بنا به خواست بهنـام برای سـرگـرم کردن کودکان در
زمـانی که تحـت شیـمیدرمـانی هستند شروع به کار کرد .در این واحـد داوطلبان آمـوزش دیـده،مهربان ،با حوصله سعی
می کنند با قصه گفتن ،کتاب خواندن ،بازی کردن و کاردستی زمان درمـان سخت را برای کودکان آسان ترکنند .این خدمات
امـروزه بـهصورت تمـام وقت با همـراهی داوطلبان در بیمـارستان شهـدای تجـریش و بهصورت بـازدیـد و حضور داوطلبـان
این واحـد در بیمارستانهای بهرامی ،مفید ،امام حسین (ع) در حال ارائه است.

مهمترین اقدامات این واحد برای کودکان و نوجوانان شامل بازدید روزانه از بخش ،توزیع تغذیه ،کتاب خوانی ،انجام
بازی و ایجاد فضایی شاد برای کودکان است .کتابخانه کودکان هر سال با برگزاری جشنهای مختلفی از قبیل؛ جشن
تولد ،جشن پایان دوره درمان ،جشن تندرستی ،جشن درختکاری فضای شادی را برای کودکان فراهم میکند .هرسال
این واحد به مناسبت سال تحصیلی و عید نوروز هدایایی را با کمک خیرین برای کودکان فراهم میکنند تا کودکان با
اشتیاق به مدرسه رفته و سال نو را جشن بگیرند.
در کتابخانه کودکان درخت آرزوها وجود دارد که کودکان آرزوهای خود را بر آن آویزان میکنند و فرشتگان زمینی این
آرزوها را برآورده میکنند.
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خدمات درمانی و تجهیز بیمارستان های دانشگاهی و کمک هزینه پرسنلی
مؤسسه نیز برپایه عهد اولیه و به منظور افزایش اثربخشی و بهره وری بیشتر کمکها و حمایتهای شما
نیکوکاران و خیرین برپایه اصول مدیریت با طراحی و پیگیری برنامههای توسعه خدمات خود تاکنون اقدام
به شناسایی نیازها ،تأمین اقالم و تجهیز بیمارستان شهدای تجریش ،بیمارستان امام حسین (ع) ،بیمارستان

چرا بیمارستان های دانشگاهی
•فعالیت کادر متخصص درمانی

طرفه در شهر تهران کرده است .این حمایت در اکثر مواقع در بخشهای درمانی بیماری سرطان بوده و
در برخی از موراد نیز براساس شرایط و نیازمندیهای بیمارستان و مراکز درمانی تحت پوشش در سایر   
بخش ها اعم از زنان ،اطفال ،قلب و چشم پزشکی نیز ارائه شده است.

• دسترسی آسان بیماران به این مراکز
• پذیرش انواع بیمه

• تعرفه پایین خدمات در مراکز درمانی

•اجرای طرح بیمه سالمت در مورد بیماران مبتال به سرطان
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بیمارستان شهدای تجریش
مؤسسه از ابتدای تشکیل بهدلیل استقرار در بیمارستان شهدای تجریش طبق مأموریت سازمانی و با حمایت و همراهی شما
نیکوکاران گرامی تاکنون توانسته است اقدامات مؤثری در جهت تجهیز و بهبود شرایط خدمترسانی به بیماران در قالب تجهیز و
نوسازی در بخش های درمانی و یا تأمین نیروی انسانی موردنیاز در بخش اداری و درمانی را اجرا کند.

سال 1392

•
• بخش پاتولوژی :تأمین کیت های آزمایشگاهی موردنیاز تشخیص سرطان (ایمونوهیستولوژی) ،خرید دستگاه تی شو پروسسور
• بخش زنان :تأمین تجهیزات رفاهی بیماران و پرسنل (تجهیزات) ،خرید دستگاه الکتروکاردیوگراف E.K.G
تأمین هزینه پرسنلی ،تجهیز بخش شیمی درمانی سرپایی و رادیوتراپی و هزینه های پرسنل

سال 1393

•
•
• بخش نورولوژی  :تأمین دستگاه سونوگرافی داپلر
• بخش آنکولوژی و رادیوتراپی :خرید دستگاه براکیتراپی ،دستگاه شتابدهنده خطی (انرژی پایین) ،دستگاه هایپوترمیا
بخش اورژانس و بخش شیمی درمانی رادیوتراپی :تأمین هزینه پرسنلی
بخش داخلی :تأمین دستگاه آندوسکوپی

سال 1394

•
•
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بخش شیمی درمانی رادیوتراپی و سایر بخشهای بیمارستان :تأمین هزینۀ پرسنلی
ساخت و تجهیز اتاق امحاء زباله بیمارستان
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جمع کل و نسبت خدمات درمانی ارائه شده در بخش رادیوتراپی آنکولوژی بیمارستان شهدای تجریش در
سالهای 1392 - 1394

46

مؤسسه خیریه بهنام دهشپور

47 www.behnamcharity.org.ir

درآمد و هزینه بخش رادیوتراپی بیمارستان شهدای تجریش
در بهمـن سـال  1391بـا توجه بـه حضور یازده سـاله در بخـش رادیوتراپی ،بـرای مدیریت
بهینـه و هدایـت درآمـد حاصلـه ار ایـن بخـش و کمـک هرچـه بیشـتر نیکـوکاران بـرای
افزایـش ظرفیـت و ارتقـا کیفیت درمـان بخش رادیوتراپـی در ازای  %15درآمـد ناخالص به
بیمارسـتان بـه مؤسسـه خیریـه بهنـام دهشپور واگذار شـد.

مؤسسه بهنام دهشپور
گزارش درآمد و هزینه بخش رادیوتراپی
بهمن ماه  1391لغایت اسفند ماه 1394
ردیف

سال

درآمد

هزینه

کسورات

درآمد وصول نشده

مانده

1

1391

5,153,245,518

18,701,577,541

19,356,170

-

-13,567,688,193

2

1392

46,626,452,908

33,877,754,895

203,937,938

-

12,544,760,075

3

1393

76,952,087,720

105,240,045,786

7,477,734,641

-

-35,765,692,707

4

1394

109,561,712,227

82,775,045,191

15,452,482,795

22,728,537,362

-11,394,353,121

صـرف شـده در مـدت قـرارداد بـه درآمـد

238,293,498,373

240,594,423,413

23,153,511,544

22,728,537,362

-48,182,973,946

بخـش رادیوتراپی به شـرح ذیل می باشـد:

جمع کل

بدهی بیمارستان تا انتهای سال  1394از درآمد حاصل شده سهم مؤسسه بهنام دهشپور مبلغ  22.728.537.362ریال
می باشد که وصول نگردیده است.

در آمـد خالـص مؤسسـه از شـروع تاریـخ قـرارداد واگـذاری تـا انتهـای  1394منفـی بـوده و بدهـی بیمارسـتان بابـت وصـول درآمـد ،بیمـه ای مبلـغ
 22.728.537.362ریـال بـا توجـه بـه اینکـه کل هزینه های انجام شـده مبلـغ  48.182.973.946ریال می باشـد ،در صـورت پرداخت تمـام درآمد بیمه ای
مبلـغ  25.454436.584ریـال از بودجـه خیریـه بابـت ارتقـا بخـش و کیفیـت درمان بیمـاران بیمارسـتان شـهدای تجریش گردیده اسـت.

توضیحات تکمیلی:
طبق نمـودار شـماره  ،2نسـبت هزینه های

جمع کل درآمد ناخالص

338.293.498.373

%100

جمع کل هزینه صورت گرفته در بخش در مدت قرارداد به نسبت درآمد

263.747.934.957

%110

55.513.957.263

%21.0

حق الزحمه پزشکان

48.631.141.720

%18.4

حق الزحمه پرسنل رادیوتراپی

44.645.605.021

%16.9

35.379.682.773

%13.4

خرید و تأمین تجهیزات درمانی و مصرفی بخش رادیوتراپی

23.428.768.251

%8.9

کسورات

23.153.511.544

%8.8

خرید و تأمین تجهیزات درمانی و مصرفی بیمارستان شهدای تجریش

16.273.526.235

%6.2

حق الزحمه فیزیست

10.437.987.745

%4.0

سرویس و نگهداری تجهیزات درمانی بخش رادیوتراپی

4.959.608.835

%1.9

حق الزحمه مسئول فنی

1.214.745.570

%0.5

109.400.000

%0.04

خرید و تأمین تجهیزات سرمایه ای بخش رادیوتراپی

سهم شارژ بیمارستان

تحقیقات
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مقایسه درآمد و هزینه از بهمن ماه  1391الی اسفند ماه 1394

263,747,934,957
215,564,961,011

توضیحات تکمیلی:

طبـق نمـودار شـماره  ،1شـاهد افزایش کسـورات موضوع قـرارداد در طـول دوره قـرارداد واگذاری در طـول دوره قرارداد نسـبت به
سـال اول می باشـد.

دالیل افزایش این کسورات به ترتیب شامل:

00

در طـول مـدت قـرارداد تعرفـه هزینه خدمـات رادیوتراپـی (صادره از انجمن رادیوتراپی) از سـوی سـازمان های بیمـه گر مورد

00

بهدلیـل عـدم قبـول هزینه رادیوتراپی از سـوی سـازمان های بیمه گر ،در دوره قرارداد صورت حسـاب های ارسـالی از مؤسسـه

00
00

بخشی از کسورات بهدلیل نداشتن پروانه مسئول فنی بخش رادیوتراپی به مؤسسه تحمیل گردیده است.

بخشـی از کسـورات بهدلیـل عـدم قبـول برخی از ردیـف های صورت حسـاب صادره بـرای بیمـاران (بهدلیل عدم قبـول برخی

00

بخشـی از کسـورات بهدلیل عدم قبول تمام وقت بودن برخی از پزشـکان همکار در بخش رادیوتراپی ،از سـوی سـازمان های

22,728,537,362

قبـول واقع نگردیده اسـت.

مشـمول کسـورات گردیده و بخشـی از هزینه صورت گرفته به مؤسسـه بازگشـت داده نشـده است.

از ردیـف کدهـای ملـی کتـاب تعرفه خدمات درمانـی و اختالف در محاسـبه ضریب  )Kبه مؤسسـه تحمیل گردیده اسـت.
بیمـه گـر بهدلیل اشـتغال در بخش خصوصی به مؤسسـه تحمیل گردیده اسـت.
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وصول شده
وصول نشده

درآمد

هزینه

215,564,961,011

263,747,934,957

22,728,537,362
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ساخت اتاق شتاب دهنده انرژی باال و افزایش فضای سالن
انتظار و درمانگاه  (بخش رادیوتراپی بیمارستان شهداء)

زﻣﺎن آﻏﺎز :ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل 93

بهسازی و توسعه زیرساختها و ظرفیت پذیرش
نقاهتگاه موجود

ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮردﻧﯿﺎز 12 :ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

شتاب دهنده خطی واریان با انرژی پایین

ﺑﺨﺶ آﻧﮑﻮﻟﻮژي  -رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺪاء

زﻣﺎن آﻏﺎز :ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل 93
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮردﻧﯿﺎز 10 :ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

هزینه اجرا شده تاکنون بهصورت تقریبی  20میلیارد ریال

آماده سازی بونکر برای نصب دستگاه

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع

ﺑﻬﺴﺎزي زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﻮﺟﻮد  3ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ

ﻧﯿﻤﻪ اول 93

ﻧﯿﻤﻪ دوم 93

خرید دستگاه شتابدهنده

خطی واریان مدل CLinak600C
ﺑﺨﺶ آﻧﮑﻮﻟﻮژي  -رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺪاء
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع

ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ

ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮا
ﺗﺠﻬﯿﺰ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﻀﺎي ﻣﻮﺟﻮد

52

مؤسسه خیریه بهنام دهشپور

 7ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮا

ﻧﯿﻤﻪ دوم 92

ﻧﯿﻤﻪ دوم 93

 43.637.071.360رﯾﺎل

 2.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
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بیمارستان امام حسین (ع)
مبنی بر نیاز به نوسازی و تجهیز بخش شیمی درمانی سرپایی در این مرکز درمانی در سال  1392مؤسسه خیریه بهنام
دهشپور اقدام به تأمین منابع مالی و اجرای اقدامات موردنیاز در این بخش کرد .این مرکز در قالب تأمین تجهیزات و
نیروی انسانی موردنیاز شاهد رشد 100درصدی ارائه خدمات به بیماران مبتال به سرطان در این مرکز در دوره زمانی طی
شده از بهرهبرداری این بخش هستیم .در کنار تجهیز سختافزاری بخش شیمی درمانی سرپایی مؤسسه با استقرار
نیروی مددکار خدمات حمایتی خود را در کنار خدماتدرمانی بهصورت مؤثرتر در اختیار بیماران قرار میدهد.

•
• سیستم مولدینگ ،قالبگیری 3DTREAT PLANNING
• نرم افزار طراحی درمان
• درمانگاه شیمی درمانی سرپایی
• مددکاری مستقر در بیمارستان امام حسین
فضا سازی و بازسازی بخش شیمی درمانی سرپایی
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بیمارستان طرفه
فضاسازی و بازسازی بخشی از بیمارستان و تجهیزات درمانی طرفه
دستگاه اپلیکاتورهای مخصوص و سورسها (چشمههای) رادیواکتیو برای درمان تومورهای چشم

بیمارستان لبافی نژاد
همچنین براساس درخواست و تعامل مدیریت بیمارستان طرفه ،مؤسسه در سال  1394اقدام به
تأمین بخشی از اقالم مورد نیاز در این بیمارستان کرد.
بخش شیمی درمانی:
تأمین هود المینار
الکتروشوک
ساکشن پرتابل
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پروژه غربالگری سرطان پستان در شهر تهران
طرح غربالگری سرطان پستان بهصورت پیش آهنگ و با هدف حساسسازی و ارتقا سطح آگاهی و نگرش جامعه ،با
مشارکت تعداد  500نفر از زنان ساکن شهر تهران از زنان ساکن شهر تهران از سوی مؤسسه اجرا شد.

ﺑﺮرﺳﯽ  500ﻧﻔﺮ

بهمنظور تشخیص زود هنگام سرطان پستان ،این طرح بهصورت آزمایشی و با هدف حساس سازی و ارتقا سطح

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي و
ﮔﺴﺘﺮش ﻃﺮح

آگاهی و نگرش جامعه بهخصوص زنان در موضوع اهمیت غربالگری سرطان پستان با مشارکت تعداد  500نفر از زنان
شناسایی و معرفی شده از سوی مؤسسه خیریه بهنام دهشپور و با همکاری مرکز سالمت زنان و بخش پاتولوژی

آﻏﺎز ﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎﻧﯽ
در  2ﻣﻮرد ﻣﺒﺘﻼ

زﻧﺎن  30ﺗﺎ  69ﺳﺎل

بیمارستان آتیه انجام شد .کل هزینه های اجرایی این پروژه توسط مؤسسه خیریه بهنام دهشپور تقبل گردید.
عنوان

طرح غربالگری سرطان پستان

مجری

مؤسسه خیریه بهنام دهشپور

ن های همکار
مراکز و سازما 

مرکز سالمت زنان و بخش پاتولوژی بیمارستان آتیه

گروه هدف

تعداد  500نفر از زنان  30تا  69سال ساکن شهر تهران

آماده سازی و هماهنگی

فرودین تا دی 1392

مدت زمان اجرا

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

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  14ﻣﻮرد
ﻣﺸﮑﻮك

 7ﻣﻮرد ﺑﺪون
ﻣﺸﮑﻞ
 5ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ
ﺳﺮﻃﺎن

آﻣﻮزش

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﻬﻨﺎم دﻫﺶﭘﻮر

ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن و ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺗﻮﺑﯿﻮﻟﻮژي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﺗﯿﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع

ﻓﺮودﯾﻦ 92

ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮا

 800ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ
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ﭘﮋوﻫﺶ

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
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توسعه خدمات حمایتی در سایر استان ها
باتوجـه بـه گذشـت بیسـت سـال از تأسـیس و فعالیت مؤسسـه خیریه بهنـام دهشپـور در بخـش رادیوتراپـی و آنکولوژی
بیمارسـتان شـهدای تجریـش و در پـی افزایش تعداد بیماران مبتال به سـرطان مراجعه کننده از سـایر اسـتان های کشـور در
کنـار توسـعه مراکـز درمانی دولتی و دانشـگاهی در کشـور ،از سـال  1393هیئت مدیره مؤسسـه تصمیم به توسـعه خدمات
در مبـداء و سـایر اسـتان هـای کشـور در قالـب همـکاری و حمایـت از سـازمان هـای مردم نهـاد و خیریـه های قدیمـی و یا
جدیدالتأسـیس کرد .براسـاس این رویکرد ،سیاسـت مؤسسـه گسـترس و ایجاد شـعب در سـایر شـهرها نبوده و این توسـعه
خدمـات در قالـب ارائـه تجربیـات ،هدایت و حمایت از سـازمان هـای همکار و کمک بـه تجهیز مراکز درمانـی در بخش های
دانشـگاهی و دولتی است.
براین اسـاس اولین تجربه مؤسسـه با مشـارکت مؤسسـه خیریۀ امام علی(ع) در شهرسـتان بیرجند مرکز اسـتان خراسـان
جنوبی آغاز و اکنون شـاهد توسـعه این خدمات در اسـتان های سـمنان ،کرمانشـاه و کرمان هستیم .توسـعۀ خدمات مؤسسه
در دو بخـش خدمـات درمانـی (تجهیـز و حمایـت از مراکز درمانی دانشـگاهی) و حمایتـی ( ارائه کمک هزینه درمـان ،دارو و
مـددکاری ) به بیماران مبتال به سـرطان اسـت.

•

پراکندگی مبداء بیماران مبتال به سرطان مراجعه کننده

به خیریه بهنام دهشپور از سال   90
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اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان

درﺻﺪ از
ﻣﺮاﺟﻌﺎن
%50.0

اﻟﺒﺮز

%8.8

ﻟﺮﺳﺘﺎن

%4.6

ﻣﺎزﻧﺪران

%3.5

ﻣﺮﮐﺰي

%2.9

ﻗﺰوﯾﻦ

%2.9

ﮔﯿﻼن

%2.7

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

%2.3

اﺻﻔﻬﺎن

%2.1

زﻧﺠﺎن

%2.1

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

%2.0

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

%1.8

ﺧﻮزﺳﺘﺎن

%1.7

ﻫﻤﺪان

%1.7

اردﺑﯿﻞ

%1.7

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

%1.3

اﺳﺘﺎن
ﺳﻤﻨﺎن

درﺻﺪ از
ﻣﺮاﺟﻌﺎن
%1.3

ﮔﻠﺴﺘﺎن

%0.9

اﯾﻼم

%0.9

ﻗﻢ

%0.9

ﮐﺮﻣﺎن

%0.7

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ

%0.7

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

%0.7

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

%0.5

ﻓﺎرس

%0.4

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

%0.3

ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري

%0.2

ﯾﺰد

%0.2

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

%0.1

ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ

%0.1

ﺑﻮﺷﻬﺮ

%0.0
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ساخت و تجهیزات دفتر مرکزی مؤسسه (ساختمان فرمانیه)

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ

ﻧﯿﻤﻪ اول 89
ﻧﯿﻤﻪ دوم 93

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ

 10ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
 1ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
اتصال اینترنتی بین دفتر مرکزی و شعبه بیمارستان شهداء

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﻬﻨﺎم دﻫﺶﭘﻮر
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ

ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮا
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ﻧﯿﻤﻪ دوم 92

ﻧﯿﻤﻪ دوم 93

راﯾﮕﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﺗﻞ
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پروژه حمایت از درمان پناهندگان آسیب پذیر افغانستانی مبتال به سرطان
ایـن پـروژه بهصورت مشـترک میـان اداره اتباع و مهاجریـن خارجی وزارت کشـور ،انجمن پناهنـدگان دانمارک و مؤسسـه خیریه بهنام
دهشپـور انجـام شـد ،هـدف از ایـن پـروژه حمایـت از بیمـاران مبتال به سـرطان افغانسـتانی مقیم ایـران باالی  16سـال در سـال 2015
میلادی بـود .در ایـن پروژه  40نفر از اتباع افغانسـتانی تحت پوشـش قرار گرفتند ،که اسـامی ایشـان جهـت بیمه ،به اداره اتباع ارسـال
شـد  ،تـا ایـن افراد تحت پوشـش بیمه قـرار گیرنـد و از خدمات حمایتی مؤسسـه اسـتفاده کنند.
دوره زمانی پروژه  :آغاز  / 31تیر  22(   1394 /جوالی   ) 2015اتمام  / 10دی  31(    1394 /دسامبر ) 2015
اهداف  اختصاصی  و نتایج و اثرات مورد انتظار:

•

•
•
•
•
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ارائه کمک هزینه دارو و درمان شامل رادیوتراپی ،شیمی درمانی ،جراحی ،انجام پروتز  ،عکس برداری ،آزمایش ،بستری و  سایر
هزینه های بیمارستانی اتباع افغانستانی مبتال به سرطان
تسهیل دسترسی سریع و آسان اتباع افغانستانی به خدمات حمایتی و درمانی
تشخیص به موقع بیماری سرطان و در صورت امکان پیشگیری از پیشرفت بیماری برای اتباع افغانستانی
افزایش امید به زندگی برای بهره مند از خدمات ،بهمنظور پیگیری درمان از طریق تسهیل شرایط و کاهش مشکالت مالی
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تأمین منابع مالی
فعالیت انسان دوستانه و حمایت از بیماران مبتال به سرطان در مؤسسه خیریه بهنام دهشپور از بدو تأسیس
تاکنون تنها با حمایت و تکیه برتوان و همراهی شما نیکوکاران گرامی میسر بوده و هست .یکی از مهمترین فعالیت
های مؤسسه در راستای تحقق مأموریت سازمانی تجهیز و تأمین منابع مالی موردنیاز در قالب فعالیت های کاری
واحد تأمین منابع مالی است.
شما نیز میتوانید در این مسیر همراه و یاور بیماران مبتال به سرطان باشید.
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حامیان حقیقی و حقوقی

برگزاری رویدادهای درآمدزا

حمایت و همراهی نیکوکاران و خیرین گرامی همواره از بدو تأسیس مؤسسه تاکنون باعث رشد ،شکوفایی و

ایـن رویدادهـا جـزء اولیـن فعالیتهایـی که پیش از تأسـیس مؤسسـه و با حضور بهنـام دهشپور برگزار شـد

استمرار خدمت رسانی به بیماران مبتال به سرطان در قالب های مختلف بوده و هست .واحد حامیان با شناسایی

کـه شـامل؛ دو بـازار خیریـه و یک کنسـرت موسـیقی بود .این سـه برنامه کـه در سـال  1374و با همـت بهنام،

و استمرار ارتباط از طریق نیکوکاران در قالب فردی (اشخاص حقیقی) و سازمان (اشخاص حقوقی) آنها را با

دوسـتان و خانوادههـای ایشـان برگـزار شـد کـه گامهـای اولیه بـرای آغـاز جریان مؤسسـه بوده اسـت .بهطور

اهداف و برنامه های مؤسسه آشنا کرده و شرایط حمایتی را برای ایشان فراهم میکند .همچنین مؤسسه با

حتـم میـزان کمک هـای اهدایی و مشـارکت مردمـی در زمان برگـزاری رویدادهای عمومـی مانند:

برگزاری رویدادهای درآمدزا و اطالعرسانی طرح ها و پروژه های اجرایی خود با حمایت شما نیکوکاران توانسته

بازارهـای خیریـه ،نمایشـگاههای موضوعی ،کنسـرت ها و برنامههـای  فرهنگی و هنری بهدلیـل همراهی تعداد

است گام های مؤثری در جهت تأمین هزینه های دارو و درمان بیماران مبتال به سرطان بردارد.

بیشـتر نیکوکاران و خیرین همیشـه راهگشـای تأمین منابع مورد نیاز برای اهداف مؤسسـه بوده اسـت.
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تابلوهای یادبود
ایـن فعالیـت در سـال  1380در مؤسسـه خیریـه بهنـام دهشپـور

مطـرح شـد .از آن سـال تاکنـون نیکـوکاران و خیرین بـه نیت َاجر
و باقیـات و صالحـات بـرای عزیزان از دسـت رفته خود با سـفارش
تابوهـای یادبـود ،هزینـه تأمیـن دارو و درمـان بیمـاران مبتلا بـه
سـرطان را بـه مؤسسـه اهـدا میکنند.
ایـن فعالیـت امـروز و بعـد از طـی چنـد سـال بهطـور عـام مورد
توجـه جامعـه قـرار گرفته و ضمـن حمایـت از مؤسسـات خیریه
باعـث شـده اسـت تـا میـزان کمتری بـه محیط زیسـت آسـیب

وارد شـود و کمتـر شـاهد پرپرشـدن دسـته گل هـای اهدایـی بـه     
مراسـم های ختم هسـتیم .براساس پیشـنهاد داوطلبان و همکاران
مؤسسـه در سـال  1395نیز ایده ارائه تابلوهای شـادباش مطرح و
امـروز ایـن فعالیت در قالـب واحد تابلوهـای یادبود یکـی از منابع
مهـم تأمیـن هزینـه حمایـت از بیماران مبتال به سـرطان اسـت.
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9.736

12.202

13,853,289,544

قلـک
از بـدو تأسـیس و بهعنـوان یکـی از اولیـن روش هـای جمـع آوری کمـک هـای نقدی شـما نیکـوکاران و خیرین،
قلکهـای سـفالی بهنـام طراحـی و دراختیـار قـرار داده شـد .امروزه و با رشـد خدمـات پرداخـت الکترونیک ،همه
روزه قلکهـای بهنـام بـا اسـتقبال و همراهـی شـما از مؤسسـه دریافت و به مؤسسـه بازگشـت داده میشـوند و
بهعنـوان یـک منبـع گردآوری کمـک های نقدی شـما همراهان مؤسسـه در نقـاط مختلف همچون منـازل ،محل
کار ،مراکـز اداری و تجـاری و هرجایـی کـه بتـوان بذر نیکی و امید را در آن کاشـت و بارور کرد ،مشـاهده میشـود.
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نگارخانه بهنام دهشپور
از ابتدای تشـکیل مؤسسـه خیریـه بهنام دهشپور همواره یکـی از گروههای همـراه و حامی فعالیتهای
مؤسسـه ،هنرمنـدان عرصههـای مختلـف بوده و هسـتند .برپایی مراسـم هـا و رویدادهای هنـری به نفع
مؤسسـه و برگزاری اکسـپو نقاشـی در سـالهای گذشـته بـه میزبانـی فرهنگ سـرای نیاوران ،ایـده لزوم
اجـرای مسـتمر فعالیتهـای مؤسسـه در حـوزه فرهنـگ و هنـر بود .ایـن موضوع بـا تشـکیل و آغاز به
کار نگارخانـه بهنـام دهشپور در سـال  1393در محل دفتر مرکزی مؤسسـه بهصورت رسـمی و سـازمان
دهـی شـده ادامه پیـدا کرد .اکنـون ایـن نگارخانه بهطور مسـتمر میزبـان برپایی نمایشـگاههای مختلف
بهعنـوان یکـی از پشـتوانههای مالـی خوب در راسـتای تأمین منابع مالی مؤسسـه و با حمایت مشـترک
جامعه هنری کشـور محسـوب میشـود.
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خیریههای همکار در تأمین منابع مالی

•
•
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خیریه بهنام آنتاریو (تأمین هزینه دارو و درمان)
خیریه پردیس (تأمین هزینه تحصیلی)
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برنامه های اجرایی سال  1392مؤسسه
توسعه تجهیزات و تقویت ظرفیت های خدمت رسانی

•
•

برگزاری مراسم افتتاحیه بخش بستری شیمی درمانی آنکولوژی در بیمارستان شهدای تجریش؛  5آبان
کسب جایزه ملی مبارزه با سرطان و لوح سپاس کمیسیون ملی یونسکو؛  15بهمن

رویدادهای درآمدزا اجرا شده

•
• اجرای کنسرت گروه چکاوک آزاد؛  29الی  31اردیبهشت
• اجرای کنسرت موسیقی به نفع مؤسسه 3 ،خرداد
• برگزاری مراسم افطار در باشگاه دیپلماتیک؛  21تیر
• برگزاری افطارچه قند پهلو در نقاهتگاه مؤسسه؛  11مرداد
• اکران فیلم هیچ کجا هیچ کس در سینما استقالل؛  12مرداد
• برگزاری بازار مدرسه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛  14و  15شهریور
• برگزاری اولین مراسم قلک شکان در نقاهتگاه مؤسسه؛  12مهر
• اکران اختصاصی فیلم استرداد در پردیس قلهک؛  21آذر
• برگزاری جشنواره نوروزی در مجموعه فرهنگی-ورزشی تالش؛  6الی  9اسفند
اکران فیلم برف روی کاج ها در پردیس قلهک؛  12اردیبهشت

رویدادهای اطالعرسانی و آموزشی اجرا شده

•
• برگزاری مراسم روز کار داوطلبانه شرکتها و بنگاههای تجاری 16 ،اردیبهشت
• بازدید و حضور جواد نکونام در بیمارستان شهدای تجریش؛  21اردیبهشت
• صعود و اهتزاز پرچم مؤسسه خیریه بهنام دهشپور در قله تفتان؛ اردیبهشت
• حضور در تئاتر مردان بیوه در فرهنگسرای نیاوران؛  31تیر و  1مرداد
• صعود گروه کوهنوردی اهتزار پرچم ایران و مؤسسه خیریه بهنام دهشپور برفراز قله آرارات؛  19مرداد
• حضور در همایش مسابقه ماه کامل شرکت رایتل (مسابقه فیلم و عکس رایتل با موضوع ماه مبارک رمضان)
برنامه ریزی و اجرای طرح غربالگری سرطان پستان برای  500نفر از زنان ساکن شهر تهران ،فرودین تا اسفند

        در فرهنگسرای ارسباران؛  26شهریور

•

اجرای طرح توزیع قلک در مدارس؛  1مهر
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•
• حضور تیم دلقکهای بدون مرز؛  14مهر
• برگزاری جلسات روان درمانی و روانشناسی برای بیماران تحت پوشش در نقاهتگاه مؤسسه؛  22تا  29مهر
• برگزاری کمپین اطالعرسانی سرطان پروستات در تعدادی از فروشگاه های شهروند تهران؛  10آذر
• برگزاری سمینار سرطان پایان زندگی نیست با همکاری واحد مددکاری بیمارستان شهدای تجریش؛ آذر
• بازدید و حضور آناهیتا نعمتی از دفتر مؤسسه و عیادت بیماران در بخش شیمی درمانی و رادیوتراپی بیمارستان شهدای
حضور و اطالعرسانی در حاشیه جام تنیس مستر آپت در مجموعه ورزشی انقالب؛  2تا  5مهر

تجریش؛  3دی

•
•
• برگزاری جشن پایان سال در نقاهتگاه مؤسسه؛  18اسفند
• برگزاری کالس های آموزشی ویژه بیماران ساکن در نقاهتگاه؛ بهطور مستمر در طول سال
• برگزاری دوره آموزشی کلیات پیشگیری از سرطان؛ بهطور مستمر در طول سال
• بازدید مانی نوری (بازیگر) از مؤسسه؛  14آبان
برگزاری مراسم سالگرد تأسیس مؤسسه؛  17بهمن

برگزاری جشن پایان سال ویژه کودکان در کتابخانه کودکان مؤسسه؛  20اسفند
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برنامه های اجرایی سال  1393مؤسسه
توسعه تجهیزات و تقویت ظرفیت های خدمت رسانی

•
•

بهرهبرداری از دستگاه هایپوترمیا در بخش شیمی درمانی رادیوتراپی بیمارستان شهدای تجریش ،تیر
تحویل و آغاز روند نصب تجهیزات دومین دستگاه شتاب دهنده به بیمارستان شهدای تجریش؛  26آبان

رویدادهای درآمد زا اجرا شده

•
• برگزاری سومین مراسم قلک شکان در نقاهتگاه مؤسسه؛  1و  2خرداد
• اکران اختصاصی فیلم آقای محمودی و بانو در پردیس سینمایی قلک؛  21خرداد
• برگزاری مراسم افطار برای بیماران با حضور داوطلبان در نقاهتگاه؛  22تیر
• افتتاح نمایشگاه منتخبی از آثار نقاشی عبدالحمید پازوکی در نگارخانه بهنام؛  24تیر
• برگزاری مراسم افطار در باشگاه دیپلماتیک؛  13تیر
• افتتاح نمایشگاه آثار نقاشی و خطاطی در نگارخانه بهنام؛  15مهر
• اکران اختصاصی فیلم مدرسه موشها  2در پردیس قلهک؛  24مهر
• افتتاح نمایشگاه گالری آثار زندیه و نجد؛  24مهر
• افتتاح نمایشگاه نیکاریکاتور چهره ها در گالری آرت سنتر؛  23آبان
• افتتاح نمایشگاه آثار موجود در نگارخانه بهنام دهشپور در نگارخانه بهنام؛  8آذر
• دومین مراسم قلک شکان در نقاهتگاه مؤسسه؛  19دی
• افتتاح نمایشگاه  آثار نقاشی بر روی تخم شتر مرغ در نگارخانه بهنام ؛  19دی
• برگزاری مراسم افتتاح دومین دستگاه شتاب دهنده به بیمارستان شهدای تجریش؛  13بهمن
• برگزاری مراسم شبی با بهنام؛  26بهمن
• برگزاری چهارمین مراسم قلک شکان در نقاهتگاه مؤسسه؛  7و  8اسفند
• افتتاح نمایشگاه آثار عکاسی کامران عدل در نگارخانه بهنام؛  9اسفند
• برگزاری بازار نوروزی با حضور بیماران و داوطلبان در نقاهتگاه؛  10اسفند
• برگزاری مراسم رونمایی طرح های تقویم دیواری سال  1394در گالری سیحون؛  22اسفند
• گالری تندیس؛  9بهمن
افتتاحیه نگارخانه بهنام دهشپور؛  9خرداد
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رویدادهای اطالعرسانی و آموزشی اجرا شده

•
• ادامه طرح غربالگری سرطان پستان برای  500نفر از زنان ساکن شهر تهران ،فرودین تا دی
• برگزاری مراسم مولودی به مناسبت روز زن و میالد حضرت فاطمه(س) در نقاهتگاه 30 ،فروردین
• بازدید مدیریت و کارکنان گروه dnaunionدر سالن کنفرانس مؤسسه 7 ،اردیبهشت
• برگزاری مراسم روز کار داوطلبانه شرکت ها و بنگاههای تجاری 16 ،اردیبهشت
• برگزاری مراسم مولودی به مناسبت روز پدر و میالد حضرت علی(ع) در نقاهتگاه 22 ،اردیبهشت
• حضور میز اطالعرسانی در گالری سیحون 24 ،اردیبهشت
• حضور میز اطالعرسانی در افتتاحیه دومین باشگاه اکسیژن 26 ،اردیبهشت
• حضور میز اطالعرسانی در نمایشگاه صنایع سلولوزی 31 ،اردیبهشت
• حضور نمایندگان مؤسسه در مراسم هتل مریم جزیره کیش؛  22خرداد
• حضور نمایندگان مؤسسه در همایش ساالنه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ( )UNHCRدر ژنو سوئیس با موضوع
شرکت در همایش بزرگ خانواده شاتل؛  18فروردین

رهبری و مشارکت زنان؛  ۲۷تا  30خرداد

•
• برگزاری جشن تندرستی کودکان بهبود یافته؛  30مرداد
• بازدید نمایندگان مؤسسه حمایت از کودکان مبتال به سرطان ،محک به مناسبت روز بشردوستی؛  28مرداد
• آماده سازی و اهدای بسته لوازم التحریر به کودکان تحت پوشش کتابخانه کودکان مؤسسه؛  5شهریور
• اهدای لوح تقدیر بهنام به حاج ناصر بحری ،نیکوکار و همیار همیشگی مؤسسه؛  16شهریور
• برگزاری مراسم افتتاح بخش شیمی درمانی سرپایی در امام حسین(ع)؛  3مهر
• بازدید نمایندگان مؤسسه بهنام آنتاریو؛  8مهر
• برگزاری مراسم و قرائت دعای عرفه با حضور بیماران و داوطلبان در نقاهتگاه؛  12مهر
• بازدید و اجرای برنامه توسط گروه دلقکها در بخش کودکان مؤسسه 17 ،مهر
• برگزاری کمپین اطالعرسانی سرطان پستان در شهر کتاب فرشته؛  30مهر و  1آبان
• حضور نمایندگان مؤسسه در مراسم روز سازمان ملل متحد در تهران؛  7آبان
• برگزاری کمپین اطالعرسانی سرطان در فروشگاه شهروند سعادت آباد؛  9آبان
• برگزاری کارگاه آموزشی سرطان پستان؛  17آبان
• برگزاری کمپین اطالعرسانی سرطان پروستات در مجتمع سام سنتر؛  23آبان
برگزاری مراسم شب قدر و قرائت دعای جوشن کبیر با حضور بیماران و داوطلبان در نقاهتگاه؛  29تیر
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•
• برگزاری شب یلدا و نمایش فیلم با حضور بیماران و داوطلبان در نقاهتگاه؛  30آذر
• برگزاری کارگاه آموزشی روانشناسی در سرطان؛  26آذر
• برگزاری کارگاه آموزشی شناخت سرطان؛  7دی
• برگزاری کمپین اطالعرسانی سرطان دهانه رحم در مجتمع تجای پاالدیوم؛  8بهمن
• حضور میز اطالعرسانی و درخت آرزوها در شهر کتاب فرشته؛  24بهمن
• حضور میز اطالعرسانی و درخت آرزوها در شهر کتاب فرشته؛  15اسفند
• برگزاری جشن پایان سال کودکان در کتابخانه کودکان مؤسسه؛  22اسفند
• برگزاری جشن پایان سال در نقاهتگاه مؤسسه با حضور داوطلبان و کارکنان؛  22اسفند
• حضور میز اطالعرسانی مؤسسه در دبیرستان همت؛  26اسفند
• حضور میز اطالعرسانی و درخت آرزوها در شهر کتاب فرشته؛  26اسفند
رونمایی از قلک های کودکان با حضور در مدرسه پسرانه عالمه طباطبایی؛  16آذر
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برنامه های اجرایی سال  1394مؤسسه

اکران اختصاصی فیلم من ناصر حجازی هستم پردیس سینمایی قلهک؛  24آذر

توسعه تجهیزات و تقویت ظرفیت های خدمت رسانی

در نگارخانه بهنام؛  27آذر

0

0افتتاح و بهرهبرداری از سرویس IMRT

در بیمارستان شهدای تجریش در بیمارستان شهدای تجریش؛  19دی

رویدادهای درآمدزا اجرا شده

•
• بازدید روزبه نعمت اللهی (خواننده) از مؤسسه؛  15اردیبهشت
• روز کار داوطلبانه شرکت ها و بنگاههای اقتصادی (بانک کارآفرین و )Unilever؛  16اردیبهشت
• افتتاح نمایشگاه آثار عکس امیر حسین حشمتی در نگارخانه بهنام؛  18اردیبهشت
• اکران اختصاصی فیلم استراحت مطلق در پردیس سینمایی کوروش؛  27اردیبهشت
• نمایشگاه آثار عکس آرمین تهرانی در نگارخانه بهنام؛  1خرداد
• نمایشگاه آثار نقاشی دریسا رحمانیان در نگارخانه بهنام؛  22خرداد
• مراسم افطار در باشگاه دیپلماتیک؛  5تیر
• برگزاری نمایشگاه آثار نقاشی طیبه کازرونی و زهره محمودی در نگارخانه بهنام؛  19تیر
• برگزاری نمایشگاه آثار تصویرسازی سارا رضوانی و سعیده واشقانی در نگارخانه بهنام؛  4الی  9مرداد
• برگزاری نمایشگاه اقالم متبرکه عتبات عالیات و کعبه مقدسه در باشگاه دیپلماتیک؛  6شهریور
• برگزاری جشنواره پاییزی مؤسسه در مجموعه فرهنگی ،ورزشی و رفاهی تالش؛  7الی  10مهر
• خلق اثر هنری توسط سیامک خازنی در طی اجرای جشنواره خیریه 7 ،الی  10مهر
• برگزاری نمایشگاه آثار نقاشیخط علیرضا سعادتمند در نگارخانه بهنام؛  17مهر
• برگزاری جشن سالمت کودکان سینما ایران؛  17مهر
• برگزاری نمایشگاه حراج آثار کوچک با همکاری گالری 6در نگارخانه بهنام؛  23مهر ماه
• روز جهانی داوطلب برپایی کانترهای اطالعرسانی در بیمارستان شهدای تجریش؛  15آذر
نمایشگاه آثار نقاشی همایون تک و مجسمه حمیدرضا فتوحی؛  4اردیبهشت
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•
• نمایشگاه گروهی یاران همیشگی مؤسسه بهنام دهشپور؛ آثار نقاشی-نقاشیخط و نقاشی بر روی تخم شتر مرغ
•
• برگزاری مراسم شبی با بهنام در باشگاه فرمانیه؛  18اسفند
برگزاری جشن شب یلدا برای بیماران؛  30آذر

رویدادهای اطالعرسانی و آموزشی اجرا شده

•
•
• انتشار نخستین شماره فصلنامه داخلی مؤسسه ،ویژه پاییز؛ اول بهمن
• برگزاری دوره آموزشی تغذیه و پیشگیری از سرطان؛  20بهمن
• تقدیر از پرستاران بیمارستان شهدای تجریش و امام حسین(ع) به مناسبت روز پرستار؛  25بهمن
• حضور میز اطالعرسانی و درخت آرزوها در شهر کتاب فرشته؛  30بهمن
• برگزاری نخستین جشن درختکاری توسط بهبودیافتگان بیماری سرطان در بوستان طالقانی تهران؛  6اسفند
• برگزاری نمایشگاه آثار نقاشی علیرضا صدقدار در نگارخانه بهنام؛  7اسفند
• اجرای پروژه بسته مهربانی با هدف تأمین و اهدای خواربار برای افراد تحت پوشش مؤسسه؛  11تا پایان اسفند
• توزیع قلک در مدرسه ابتدایی هدف؛  12اسفند
• حضور میز اطالعرسانی و درخت آرزوها در شهر کتاب فرشته؛  14اسفند
• معرفی بهاره کیان افشار بهعنوان سفیر سالمت مؤسسه در مراسم شبی با بهنام؛  18اسفند
• آغاز پروژه بهسازی و توسعه فضای سالن پذیرش بخش شیمی درمانی رادیوتراپی بیمارستان شهدای تجریش؛  20اسفند
• حضور میز اطالعرسانی و درخت آرزوها در شهر کتاب فرشته؛  21اسفند
• ضبط ویژه برنامه تحویل سال  1395با حضور بهنام صفوی در جمع بیماران و بهبود یافتگان؛  27اسفند
برگزاری کمپین سرطان ریه در شهر کتاب فرشته  6خرداد

حضور میز اطالعرسانی و درخت آرزوها در شهر کتاب فرشته؛  25دی
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سیمین بقاییان

فاطمه تقوی

آسانا بهاری

زهرا تهرانی

سپاس از داوطلبان و یاران بهنام در سال   94-93-92

یلدا بکایی

فعالیـت انسـان دوسـتانه و حمایـت از بیمـاران مبتال به سـرطان در مؤسسـه خیریه

حوریه بهشتی

شـما نیکوکاران گرامی میسـر بوده و هسـت .یکی از مهمترین فعالیت های مؤسسـه

عاطفه بیک زاده

بهنـام دهشپـور از بـدو تأسـیس تاکنون تنها بـا حمایـت و تکیه بر تـوان و همراهی
در راسـتای تحقـق مأموریـت سـازمانی تجهیز و تأمین منابـع مالی موردنیـاز در قالب
فعالیـت هـای کاری واحـد تجهیز منابع مالی اسـت .شـما نیـز میتوانید در این مسـیر

اکرم ابراهیمی

حمید اسماعیلی

پرستش افضلی

زهرا اسفندیاری

مژده افرازی

فاطمه اسمی خانی

ساغر افشاریان

نفیسه امدادی

نازنین اسفندیاری

هانیه اکبری

شهریار امینی راد

سیما ابراهیمی

راتا اسکندری

آیدا ابوترابی

سامان اسدی

نادره ابراهیمی

دنیا ابوالحسنی

نازنین افتخاری

حامد افشاری

زهرا اقتداری

فرهاد ابوالحسنی

مهسا اسالمی

حمیرا احدی

یگانه اسفندیاری نیا

زهرا اکبری

امیرعلی اسفندیار فرد

حسن اکبری

نرگس اثباتی

مهسان احمدی

نغمه اسدبیگی

مریم احمدی

تایماز اشتری

یاسمن احدی

محمدمهدی احمدی

مریم اصغری نیا

نگین اخوان

یاسمن اصغر زاده

ساناز اخبارده
مینو ارزانی

لرتا ازگلی

اعظم اسماعیلی
آریا اسدی

بردیا اسدی

پارمیدا اسدی

ترمه اسفندیاری
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آنیتا امامی

یاسمن اصفهالنی

نسرین اکرامی

نیلوفر اکرامی فرد

منصوره الماسیان

زهرا اعال رحیمی

مهسا بایگان

سالومه پدرام

زهره ثاقب

راضیه بخشی

پریسا پروین

سیدامیر آزوره

درسا بخشندگی

مائده پروین

هانیه آزاد

فهیمه بدخش

مهدیه شعله پر

غزل اعتمادی

اشکان الماسی

الهام اعال رحیمی

ارش امیرسلیمانی
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ژاله آتن

سارا صادق زاده

امیرعلی حسن پور

سامان خسروانی

بهمن دهشپور

فراز خلج

نازنین دهشپور

سعید خلیلی

عاطفه دوستی

حمیدرضا بیگدلی خمسه

محمد دیبا

زهرا رشیدی پرور

ژیال جعفری نیا

سعید حسنی

معصومه جان پرور

مارال جعفری

مهران تراب پرهیز

آرا جعفرزاده

مریم بدیع زادگان

علی پناهی شریف

ونوس جاللی

امیرحسین برمکی

نگین پورعلی

محمدمهدی جمعه

زهره حقوقی

زهرا برات پور

نسیم پورعلی

نویده جورابچی (مقدم)

مهتاب حیدری

نازنین بقاییان

شهین برهانی

محمد تاجمیری

میرعلی چاوشی

نیلوفر حیاط شاهی (پدرام)

عماد براتی

طاهره چیت سازی

پریزاد خیرخواهان

آیدا دباغیان

مهرداد حوله چی

معصومه خان بیگی

سارا درویشان

فهیمه حامدی

فاطمه خان بیگی

سیمین درویشی کهنه

آوا وصال آزاد

آذر بختیاری

امیر آزوره

نسرین آزادی

فرناز بدرود

غزال بداغی

هانیه آزاد

علی بدری کوهی

طناز آسایش

معصومه بدیعی

کیوان آقامیری

سمانه سادات امینی

علیرضا بقایی

مائده اوجاقلو

ازاده باغبان

پانیذ آهنگرانی

عبدالرضا خسروی
مینو الماسیان

علی اوسط مباشری

منیره بابایی

یوسف ایلخان

پریوش باقرپور

مینا بادامچی

زیبا باقری

بهار برومند

سپیده برازش

طاهره برغانی فراهانی

نگار برلیان

ناهید بسطامی

پگاه بصیری

مهدی پرتو

علی پهلوانی

هدیه جاویدتبار

دارا تبریزیان
مهسا تبریها

شیوا مالجعفری

شهاب حسینی

مرضیه جعفری

ذاکر حسینوند

رکسانا خوش خلق حق کردار

مرتضی ذبیحی

پرستو جلیلی

مژگان جمشیدپور

علی چاوشی

آرزو چگینی

همیال تبریزی

مژگان السادات ترابیان

داوود حافظی

پریا تعلیمی

زهره حاجیان فرد

الهام تشرفی

تینا دیهیم

مهشید خوشنویس

مهسا چیذری

سعید ترابی

امین دوایی

عاطفه ذاکری

پروین پورصادقی (جواهریان) هومن جهانگرد

سروناز پیکان

علی دهقان

نگار خلج

فاطمه خودسیانی

محمد آدینه

سارا ببران

امیر پروانه

شهال الجوردی (دهشپور)

رجا خطیریان

ملیکا ثمری نیک

رامش حسن زاده

مژگان دهقانپور

اعظم خزایی

حمیدرضا حسین زاده

کامیار امیرسلیمانی

سارا آب خفته

پریا پاوپر

نازی توکلی

نیلوفر حراجی

سحر دالوری

شهربانو خدایاری

لیال خلیلی

راضیه انصاری

مهناز  الماسیان

مرجان حریری

حسن حسین زاده

آیدا آقاسیدعلی دربندی

مریم ایزد

مهشید حبیبی

افسانه پاکراد

لیال امینی

علی امینی

مینا توکلی

نگار حجتی

راضیه خزایی

امیر دهرویه

مهسا بیغش

ثریا توکلیان

روجا حافظی

معصومه تیموربخش

مینا آزاد

آرش امیر سلیمانی

فرانک توکلی

شقایق حافظی

عطیه خرسند رحیم زاده

امید دنیاگرد

الناز حسین زاده

مهکامه امیرچوپانی

فریبا اکبری

صنم تهرانی

شهاب حاجی شاه محمدی

محمدرضا خدابنده

شهرام دلگرام نژاد

هنگامه پورشب

آیدا آزاد

نگار امین

بهناز الفت پور

مونا اعتباری

آیدا امامی

ارسالن اکبری

خدیجه اعتماد مقدم

عماد اعیانی

عادله امامی

ملیحه امینی

سپندار امیرچوپانی

درسای الداغی

دینا اعتباری

بهاره امین

مریم تقدیری

موژان حاجر زاده

مینو توکلی

همـراه و یـاور بیماران مبتال به سـرطان باشـید.

آقای دکتر قندی

سپیده حاج قاسمی

لیلی بهمن (رضایی)

سبا پاکدامن

سهیال خداقلی

خانم دکتر محمدی

آزاده خداقلی

نینا تهرانی

پرنیان پاکنهال

وندا حاجی زاده

سرا خانبابایی

امید دزفولی

مائده حسینی

نیکی حسینی

محمد حسین حسین دوست

مینا حسینی شعار

ساسان حق زبان
مریم حکیم

وجیهه حیدرنیا

زهره حیدری

روژینا خدابنده

افروز خاموش
گلناز خانجانی

هاله خوشنویس

شهریار دهقان

علیرضا دهخدا

امیرحسین دانش

ندا دادرس

نگار دادرس

عاطفه داریاپور
علی دارابی
ندا داودی

محمد داودی صابر

سودابه داوری

پریسا درخشنده

سایه درمیشیان

کتانه درخشش

پروین ذبیحی

ساغر ذکائی

سپهر ذکائی

سمیرا ذوالفقار

فرزانه ذوالفقاری
مهسا ذوالفقاری
هدی ذوالفقاری

سمیه ذوقی پور
فرشته رادمنش
سعیده رحمانی
مریم رحمانی

امیرحسین رحمتی

ارغوان رحیم

عرفان رحیمی
میترا رحیمی

صدف رودباری
لیال رسایی
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نادیا رستم پور

بابک زاهد

مشهود سکاکی

مه لقا شریفیان

علی صادقی

نزهت سلطانی

زینب شریفی

کیهان صارمی

عطیه شریف

آریانا رسولی عسگری

زینب زبرجدی

زهره سلطانی

فرح رشیدی

احسان زرگری

محبوبه سلطان دوست

شرمینه شریفی

کاتیا سلماسی

مه لقا شریفیان

علی رشیداالسالمی

میالد زربافی

موسی رشیدی

مریم زرین بال

پژمان رضوی

امیر زمانی

آبتین رضوانی

بنت الهدی زعیمی

میترا سلطان زاده
کامیار سلیمی

سحر سلیمی

محمودرضا رضایی

بهار زمانی

فیدا رضاییه

نسرین زمانی

امیر سهرابی

سارا رضوانی

محمد زمانی

نیوشا سهرابی

لیلی رضوی

خانم دکتر زنجیرانی

میالد شریفی

یاشار شعبانی

امین شعرباف

فرزانه سمیعی

شاهین شفاف

سپیده سهرابی

آرزو شفیع زاده

سهیال سهیلی مجد

شاهین شکاری

علیرضا رفیعی طاری

سپیده سادات مقدسی

مرجان سودبخش

شیوا شکرلی

فریبا رفیعی

شهرناز ساالربهزادی

سارا سیاح

الهام شکیبا

حسین ساورمند

سیدنازنین سید بوذری

نوشین رضا

زهرا رضوی

لیان رضوی

شادی رفیعی
ارکیده رقابی

یاس رکنی وند

مریم زمانی

بیتا زمانی

محمدرضا زمانیان

پونه ساالرکیا

سحر سامانی پور

الناز زکی پور محمودی

ملیکا ساورمند

پریناز رمضان

مینا ستوده

پری رمضانی
پیام رمضانی

حمید رمضان

هدی رمضانی

ریحانه رهبر

صنم رودکی

فریده ریاحی

شهال سودمند

مریم سیاری

حورا سیدطباطبایی

الهام شادرام

شایسته سپهرآرا

پرند شاد

فریبا سجادی

غزال شاملو

آتنا شفیع زاده

حامد صالحی

دانیال صالحی

محمد عالمی

نازیال عامری

پری ناز عباسی

سمانه صالحی

فرانک عباسی

جواد صالحی فرد

مدحت عبادی

نگار صالحی

منا صالحی منش

پریناز عباسی

مصطفی علیشاهی

شهال صداقت نیا

مژده عباسی

نرگس علیشاهی

حمید فرهانی

نسیم صرافی

ساناز عبداله زاده

طناز علینقیان

آیدا صفایی

معصومه عدل

حسین عنبرستانی

مهران صفاتی

شیدا عرفانیان

منصوره شم آبادی

رزا شمس

شهین صفرقلی

نفیسه عزت زاده

حمیده صفری

شهال عسگری

نگار غالمی

سمیرا سادات صفوی

شایالن عشاری

ندا غالم زاده

فاطمه ضرغامی

امین عطارنژاد

زری فاضلی

امیرحسین طوسی

شیما سحرخیز

ملیحه شایسته خوی

سمیه شهرامی

عطیه شاهسون

صبا صفرقلی

محمدرضا صفری

سمن ضرابیان

کیمیا ضیایی فر

آرزو عربی

افروز عزیزی

عادل عسگری
بنفشه عصار

کیمیا عطار

مسلم شجاعی

سحر شیری

ریتا شرکت

خانم دکتر صادقی

معصومه زارعی

افشین سعدی پور

سمانه زاهدی

سپیده سفیدگری

نسرین زارعی
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کاملیا فرهمند

سام فروغی

شادی فریفته

رضا فسنقری

نیلوفر فشارکی

میترا کاشانیان

معصومه گلبرگ غالمی

فرهاد کاشانیان

نازنین کاشانیان

بهنام گودرزی

ملینا کامیاب

مهسا گودرزی

مینو کاظم

فرمان غفاریان

نیما فضل اللهی

کتایون کتانی

عفت غالمی

زهرا فالح پور

مریم کربالیی

خدیجه فالحی

زهرا فالحی

شیرین گودرزی
آنا گورکیان

مریم کدخدازاده

مهدی گوهری

شیما کردی زاده

هما الجوردی

معصومه کرمی

فرناز لبیب

فرینا فاضل زاد

آریان فوالدی

حمیدرضا کرمی

نگین فامیلی

کیانا قادری

هوتن کروبه

زینب فیض

منصوره گلبرگ غالمی

آریا گوهربار

رامش الهیجی

مونا لطفی

زهره عظیمی

سمیرا زارع

ناره بغدسای مگردومیان

نیلوفر فرهادی

مریم کاسمی لنگرودی

طناز گردیز

کی سان فخار

هایده سرلک

آزاده صداقت

نسیم فرهادیان

فاطمه کاردان

غزاله گرایش نژاد

نیما قاسمی

هستی شجاعی

کسری صابری

خشایار فرهت

سونیا قیم

كسری كندری

سعید گرامی

زهره گرایش نژاد

آرش کریمی

سوسن شیرازی

فریبا طباطبایی

الهه قورچیان

بهاره کیان افشار

مهرداد خداداد مترجمی

پریوش طالقانی

محمد طباطبایی

سمیه قهرمانی

پانته آ کیارش

فرید عطر افشان

مریم ریحانی

کشور زارعی

کیمیا غریبی

افسانه قندی

بهناز کیا

زهرا سادات فانیان

طاهره سرحدی

مرجان شیرازی

سینتیا غازاریان

سحر قمی

شهره کوهکن

سروناز قاسمی

اعظم السادات شجاعی

کامیار طاهری

پریسا عینی راد

ماندانا قریب

وحید کهکشانی

نرگس کریم نژاد

عطیه شهسواری

فریده طالقانی

فاطمه عمویی

رضا قرشی

پریسا کمال زاده

سارا ماهی صفت

آنیتا طهماسبی

رعنا شیخ

مریم فردوس

نگین فرزاد

هانی صفا

فرزانه سجادی

نوشین سعادت

کبری علیشاهی

نیکی فردین

پگاه عبدالهی

امین شاهزاد

سینا شجاعی

افسانه علیشاهی

سارا شکوهی فرد

سیما شهدادیان

محمدرضا  فرخی

رضوان آهو قلندری

مریم کوالیی

فرناز فرد قاسمی

زینت صفا

آرش شهبازی

رضوان فرجی

ترانه قره داغی

مونا کهکشانی

زهرا فراهانی

فردوس عباسی

سیما شکرلی

شیرین شمس

سهراب فرامرز زاده

شادی قدیری

صدف علیخانی
مهدی علیزاده

هیلدا قدس

محمد کلهر

مژده کمالی

علیرضا فرخی

نعیمه صدیقی

الناز شمس

پرستو فرخی

شهره علیشاهی

فرید عطری

زهرا زارع

آوا علیخانی

هومن عباسی

شیما شهراز

مهشید سرلک

فهیمه علی پور تزرق

زرناز علینقیان

رباب سجادیان

ساغر شجاع

امین علی بیک

مجتبی عباسیان

سپیده شاه صاحبی

بابک سرانی

اعظم صالحی

پروین عادل زاده

آتنا علی آقایی

نیره علیشاهی

هانیه شهبازی

شهال شبانی

ندا صافی

مهرناز عارفی نژاد

خانم دکتر شفیعی

ناهید شالچی

کیا سجادی

شیرین صادقی

آیال طیبی

سمیه صبوری

مریم شمس زرین

راحله شاهرخ

کامیار طوفانی

فریبا علیخانلو

آزاده فرخی

نوید قدری

معصومه کشاورز

کمند فتاحی

شقایق قاسمی

مهدی عظیمی

نگین فخیم هاشمی

زینب قاسمی

فرشته علیشاهی

سوزان فدائی

شاهین قائم پور شهریاری

مهیار علم باز

نیما فخیم هاشمی

حسین قاضی نژاد

هنگامه کریمی

میالد کریمیان

عصمت کشاورز

محمد کشاورز

ساغر مباحی

فرزانه مترجمی

ملیحه متقاعدی

امید مجیدی

امیرعلی طلوع شریف
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زهره مجیدی

بهناز محمدی

عرفان محمودی

فائقه محترم

مهتاب مصدق

تارا موسوی

شفق مطیع

سارا موسوی

میترا مصباح

مریم مطور

تارا موسویان

فرناز موسوی یزدی

لیال نخجوان

وحیدرضا موسوی

ریحانه نداف

مهدی موسوی زاده

مهرداد نراقی

عاطفه مومنی

نغمه نصیری

فروز مظهری

مجید محمدی نیک

فاطمه معارف

طاهره موسوی

هنگامه محمدنژاد

سعیده معصومی

لیال محبی

حمید محسنی

فرنگیس محمودی

کتایون معتمدی

حسین محمد حسن زاده

نادیا مقبولی

مهری مختاری

مهرنوش مقبل (خوشخونژاد)

فرزانه محمدی
یاور مختاری

حسام الدین نراقی

سهند واحدی

بهناز نصیری

سعیده واشقانی

محسن مقصودی

گلنوش میرحسینی

ندا نکولعل تک

پروانه ملکی

شهرزاد میرزاترابی

امیرحسین نوریانی

نیلوفر یزدانی

کتایون میرموالئی

حمید نوری

نغمه یزدی

عطیه مینوئی پور

مریم نورانی

مریم ناجی

امیرحسین نوفرستی

فلورا میرفخرائی

مریم میرپوریان

معصومه مرادعلی زاده

مانا مرادی

مینا ممتازی

ندا میالنی

الهام منصوری

فاطمه ناجی

مجید ملکی

احسان مرتضایی

اکرم منانی

مژگان مرتضوی

پروین منصوری

فاطمه نقوی

سارا نکوئیان
فریده نوابی

آیسان نوروزی

مژگان مستوفیان

تارا مهران

محمد نامجو

پروانه هادیون زاده

غزاله مشاری

مبین مهرپرور

مائده مهران فر

نسرین احتشام دفتری (مشیر) آزاده موتمن پور
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آرمینه موسی خانی

صدف نیکزاد

زیبا نامدار (جهان)

ترانه هاشمی

روشنک نجفیان  

سیما هژبری

محمدرضا نجاری

یگانه سمن یزدجردی

مهشید نوشیروانی

نرگس مرتضوی

علیرضا نایاب

فرشته یزدانی

ثریا یوسفی

رامتین مهدیان راد

رامین مهدیان راد

طال وهاب زاده

فاطمه نوری

مونا ناصرحضرت

گوهر ناظری

مهرو وزیری

ناهید یغمایی

حامد نیک گو

نازنین مشیری

شادی وثوقی

آزیتا یزدان ستا

مریم مقدم طامراندانی

صوفی ملک مدنی

الدن مسعودی

نازنین وارسته

سپهر میرفخرایی

فرانک مویدی

مهوش میثمی

اسما میرعابدین

شیده مرشدی

علیرضا واعظی

مژده نقشینه

حسین مدنی

الهه مرتضوی

صنم نخجوان

فریما هوشمند

پریسا وظیفه دوست

نوید مقبولی

ناره مگردومیان

بردیا مرادی

آرن هوسپیانس

نیما نصیریان

علیرضا مختاری

فاطمه مرادخانی

فاطمه موالئی

سمیرا هوشمند

محمد مهدی عزت ور

فرح مقدم

فاطمه مداح

رزا نجفیان

فرناز هوشمند

رویا نجفیان

مریم موسوی

آتنا معماری

حسین نجفی

هانیه همدانچی

الهام هدایتی

شیرین همدانی

مریان یوخنه

سپیده یوسفی

دینا یوسف پو

حامیان مؤسسه در سالهای  93 ،92و 94
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اهداف پیشرو

•
•
• جذب مشارکت اجتماعی و توسعه فرهنگ داوطلبانه
• تجهیز بیمارستان های دانشگاهی در جهت افزایش ظرفیت و افزایش کیفیت درمانی
• ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی سازمانی ( )CSRو فردی
• جهانی بدون ترس از سرطان
حمایت از بیماران مبتال به سرطان بدون هیچگونه محدودیت

اطالعرسانی و آگاه سازی عمومی و ترویج فرهنگ پیشگیری و تشخیص زود هنگام
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مهمترین رویکردها و اولویتهای اقدام

•

ارائه جدیدترین و بهترین خدمات درمانی مناسب برای همه اقشار تحت پوشش بیمه سالمت

تجهیز مراکز درمانی دانشگاهی – دولتی در تهران و استانهای کشور با تعامل خیرین

•
•
• حمایت از پروژه های مطالعاتی با قابلیت توسعه خدمات حمایتی-درمانی مؤسسه
• حمایت و راهنمایی به خیرین و سایر موسسات مردم نهاد در مسیر حمایت از بیماران مبتال به سرطان
طراحی و اجرای کمپین های آموزشی و پیشگیری از سرطان

توزیع عادالنه استفاده از امکانات خیرین برای خدمات درمانی و حمایتی بیماران در تمام استانهای کشور

مهمترین ارزش های مؤسسه
در مسیر پیشرو
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