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 یبسمه تعال 

یا تو ربکار خیر  بدار  مخدا
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 فرصتی برای مشارکت اجتماعی ورزش 

باال شود انگیزه آحاد جامعه برای ها و فضاهای سالم اجتماعی، باعث میترویج و حفظ سالمت عمومی جامعه در کنار توسعه فرصت

 .بردن امید و سطح کیفیت زندگی بیشتر شود. ترویج ورزش همگانی در جامعه امری مقدس است

در دو رده سنی نوجوانان و جوانان فعالیت خود را برای ترویج سبک زندگی سالم که پور بهنام دهش خیریه موسسه والیبالتیم 

 در مسابقات لیگ والیبال تهران شرکت نماید.  96بود.امسال نیز در نظر دارد در فصل آغاز کرده 

 چشم و اهداف ی ،دانم پیش از ارائه ملزومات تیم در فصل جار اینجانب سید علی غضنفری سرپرست تیم والیبال بهنام الزم می

گزارشی از عملکرد و سپس  گیرد قرار بررسی مورد درستیه ب تیم عملکرد تا نمایم ارائه را گذشته سال در شده ترسیم های انداز

 به استحضار میرسانم:لذا ! ه نمایم تیم در فصل گذشته ارائ

 چشم انداز ها 

در عرصه های سالمت و تزریق روح امید در کالبد بیماران به نظر می رسد از اهمم  دهش پور بهنام خیریه حضور موسسه

 :آمد نام و پرافتخار باشد لذا با تشکیل یک تیم والیبال می توان در دراز مدت به اهداف زیر نائل  اهداف این مجموعه خوش

 مسابقات الف( حضور بیماران مبتال به سرطان در میادین ورزشی و

 ب( حضور بیماران در سالن مسابقات برای حفظ روحیه و تشویق تیم 

 ج( حضور افراد شاخص عرصه والیبال )که عرصه ورزشی محترم و با اخالق است( در کنار تیم و موسسه به صورت داوطلبانه

 های تیم به نفع بیماران مبتال به سرطاند( فروش بلیط بازی

 اهداف طرح 

 های تهران در رشته والیبال با نام برند موسسه در سال اولنونهاالن پسر باشگاه -نوجوانان – شرکت در مسابقات جوانان -1

 سال 20تا  9شناسایی و پرورش پسران مستعد در رشته والیبال از سنین  -2

 های مؤسسهآموزش و ترغیب افراد تحت پوشش برای شرکت در برنامه -3

 ای سالهای آیندهحفظ و نگهداری این مجموعه و گسترش و تقویت آن بر -4

 های ورزشی در این رشتهاستفاده از پسران تحت پوشش موسسه برای شرکت در فعالیت -5

تشکیل تیم های داوطلب ورزشی و والیبالیست برای موسسه در جهت پیشبرد اهمداف موسسمه و جلمب حمایمت جامعمه  -6

 ورزشی 
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 عملکرد و دستاورد های تیم 

 مسابقات در فصل پیش رو Aقهرمانی در رده سنی جوانان مسابقات تهران و کسب جواز حضور در رده  .1

 ساحلی استان تهران  والیبال کسب نائب قهرمانی اولین دوره مسابقات .2

 در رده سنی نوجوانان  مقام سوم مشترککسب  .3

ش و ر آموزدی نونهاالن و خردساالن از تیم های والیبال در رده سن حمایت معنوی موسسه خیریه بهنام دهش پور .4

 و کمک به کشف استعداد های نوپا در عرصه والیبال 8پرورش منطقه 

عه همکاری ی بر توسدر موسسه و ابراز عالقه ایشان مبنداورزنی ریاست محترم فدراسیون والیبال  حضور جناب آقا دکتر .5

ان در این ی ایشحمایت مال همینطور و بهنام دهش پور در راستای فعالیت اجتماعی خیریه فدراسیون والیبال و موسسه

 راستا

 (FIVBبازتاب جهانی خبر حضور رئیس فدراسیون والیبال در سایت جهانی فدراسیون والیبال ) .6

 رده بود.کزه ن مباربا بیماری سرطا ، بهنود علیزاده در رده سنی نوجوانان بهنام،فردی که پیشتر در موسسهآقا حضور  .7

 به امید وحیهر ایجاد و روحیه بهبود برای تیم پرنشاط تمرینات درحضور چندی از جوانان و نوجوان عزیز کشورمان  .8

 از آنها گرفته بود. ، چراکه بیماری سرطان عزیز ترین کسان زندگی ایشان رازندگی 

 و حراست داوطلب های والیبالحضور تیم والیبال جوانان بهنام در جنشواره نوروزی موسسه در قالب  .9

 در جشنواره نوروزی  ، ابل توجهی تی شرت والیبال بهنام و ... در کانتر والیبالی تیمق فروش .10

 ملی تیم انحمایت اعضای تیم ملی والیبال ایران از تیم والیبال موسسه و اهدا دو دست لباس با امضا بازیکن .11

ل بهنام والیبا در مسابقات برای حمایت تیم های و حامی تماشاچیحضور پرشور جمعی از داوطلب های موسسه در قالب  .12

 نشاط در بین داوطلبینپرو ایجاد روحیه 

 طراحی شده وارد بازی ها شدلباس اولین تیم در طول ادوار مسابقات ،که با  .13

 کردی اولین تیم در طول ادوار مسابقات، که رسالت خود را در قالب لوحی ارزنده به تیم مقابل معرفی م .14

درستی کردند و وقت خود را صرف ورزش و تننوجوان و جوان که با نشاط و صالبت  32و در آخر مجموعه ای متشکل از  .15

جتماعی خود به بهترین افرد را در راستای مسئولیت 32تیم والیبال بهنام به خود می بالد  که در جامعه پر هیاهو امروز 

 راه هدایت و حمایت کرده است.

زلت ن و مندر طی این یکسال بدست آوردیم ورا تصور همگان است و درست همان چیزی است که باید در شا که ما هرآنچه

ند ه همگان نشان دهببازیکنی که پشت لباس تمام آن ها نام بهنام ثبت شده تا در زمین 32موسسه خیریه بهنام دهش پور باشد. 

 و برای چه میجنگند. که از کجا و با چه هدفی آمده اند
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 نتایج بدست آمده در فصل گذشته در دو رده سنی جوانان و نوجوانان به شرح ذیل می باشد:

 

 

 

 

 

 

 تیم والیبال نوجوانان بهنام
 محل تاریخ و زمان نتیجه مسابقه

 پیکان شهر 16:00 25/06/95 2 0 ارتعاشات –بهنام 

 والیبال خانه 13:00 30/06/95 2 0 اسالمشهر -بهنام 

 دخانیات 10:30 06/08/95 0 2 رعد -بهنام 

 والیبال خانه 14:00 29/08/95 0 3 آتان -بهنام 

 دخانیات 09:30 02/10/95 1 3 الزهرا -بهنام

 والیبال خانه 16:15 19/10/95 0 3 شهیدرجایی – بهنام

 والیبال خانه 17:00 02/11/95 3 1 شمیم پیشوا –بهنام 
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 تیم والیبال جوانان بهنام
 محل تاریخ و زمان نتیجه مسابقه

 خانه والیبال 09:00 01/07/95 3 1 مقاومت -بهنام 

 والیبال خانه 15:00 08/07/95 3 0 سایپا -بهنام 

 والیبال خانه 13:00 29/07/95 0 3 الزهرا -بهنام 

 والیبال خانه 16:00 07/08/95 0 3 شهید رجایی -بهنام 

 والیبال خانه 17:30 14/08/95 0 3 محبان المهدی-بهنام

 والیبال خانه 16:00 05/09/95 0 3 جباری امید - بهنام

 والیبال خانه 12:30 26/09/95 0 3 ستارگان -بهنام 

 والیبال خانه 15:30 16/11/95 2 3 نفت)فینال( –بهنام 
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 حرکت در مسیر تعالی 

مبارزه با سرطان همیشه پیشگام بوده است و هر فعالیتی در این زمینه را  در عرصهباتوجه به آن که موسسه خیریه بهنام دهش پور 

شته پیش از شروع مجدد این اتفاق بزرگ بار دیگر یز الزم می دانم ، همانند سال گذبه بهترین نحو انجام میدهد ، در این مسیر ن

 خود را ترسیم نماییم تا با برنامه مدون و مشخص در این عرصه گام برداریم. و اقدامات پیشرو  اهداف ،چشم انداز ها 

 هاچشم انداز 

حضور موسسه بهنام در عرصه های سالمت و تزریق روح امید در کالبد بیماران به نظر می رسد از اهم اهداف این 

 مدت به اهداف زیر نائل شد: مجموعه خوشنام و پرافتخار باشد لذا با تشکیل یک تیم والیبال می توان در دراز

 الف( حضور بیماران مبتال به سرطان در میادین ورزشی ومسابقات

 ب( حضور بیماران در سالن مسابقات برای حفظ روحیه و تشویق تیم 

 ج( حضور افراد شاخص عرصه والیبال )که عرصه ورزشی محترم و با اخالق است( در کنار تیم و موسسه به صورت داوطلبانه

 های تیم به نفع بیماران مبتال به سرطانروش بلیط بازید( ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 


