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 1400تا  1391های آموزشی موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال فعالیت

  

 1391سال 

 خون و درمان آندرمورد فشار های شایعبیماریهای آموزش همگانی دارو درمانی با عنوان اولین نشست از دوره .1

 افسردگیهای آموزش همگانی دارو درمانی با عنوان دومین نشست از دوره .2

 آشنایی با عوارض گوارشی شیمی درمانیهای آموزش همگانی دارو درمانی با عنوان سومین نشست از دوره .3

از بارداری  جهت جلوگیری داروهای مورد استفادههای آموزش همگانی دارو درمانی با عنوان رمین نشست از دورهاچه .4

 در بیماران مبتال به سرطان

با  صادفتهران م 7نگی شهرداری منطقه سرطان پستان با همکاری معاونت امور اجتماعی فره اهی رسانیآگسمینار  .5

 با سرطان مبارزه هفته جهانی

 

 2139سال 

 یژنکولوآ بخش)کنفرانس ن در سالن در در مان بیماری آو تاثیر  سمینار روانشناسی با موضوع معنویت درمانیبرگزاری  .1

 (بیمارستان شهدای تجریش

 های شهروندبرپایی کانتر در فروشگاه ،اطالع رسانی سرطان پروستات ،سالمت مردانکمپین  .2

 و ارائه توضیحات موسسه برای مسئول خیریه سرطان کردستان و خیریه سمرشنایی آ .3

بیمارستان شهدای  یژنکولوآ بخش)کنفرانس ن در سالموسسه  و موظف داوطلب پروپوزال نویسی برای نیروهایکالس  .4

 (تجریش

 (بیمارستان شهدای تجریش یژنکولوآ بخش)کنفرانس ن در سالبرای بیماران  نشست تغذیهبرگزاری  .5

 گاهی رسانی در زمینه سرطان پستانآهمایش برگزاری  .6

ن در سالمکاری واحد مددکاری بیمارستان شهدای تجریش سمینار سرطان پایان زندگی نیست با هگزاری بر .7

 (بیمارستان شهدای تجریش یژنکولوآ بخش)کنفرانس

 (بیمارستان شهدای تجریش یژنکولوآ بخش)کنفرانس ن در سالگاهی رسانی در مزینه دیابت آکارگاه برگزاری  .8

 جلسات روان درمانی و روانشناسی برای بیماران تحت پوشش در همراه سرابرگزاری  .9

 ه بیماران ساکن در همراه سرا به طور مستمر در طول سالژموزشی ویآهای کالسبرگزاری  .10

 بخش)کنفرانس ن در سالسرطان به طور مستمر در طول سال  تشخیص زودهنگامموزشی کلیات آدوره برگزاری  .11

 (بیمارستان شهدای تجریش یژنکولوآ

 

 1393سال 

         فروشگاه  و کتاب فرشتهشهر  :ر کانتر اطالع رسانی درتقراو اس ی سرطان پستانمپین اطالع رسانکبرگزاری  .1

 (بادآسعادت شعبه )شهروند 

 پروستات در مجتمع سام سنتری سرطان مپین اطالع رسانکبرگزاری  .2

 (بیمارستان شهدای تجریش یژنکولوآ بخش)کنفرانس ن در سالموزشی شناخت سرطان آکارگاه برگزاری  .3

 (بیمارستان شهدای تجریش یژنکولوآ بخش)کنفرانس ن در سال ،سرطاندر  روانشناسیموزشی آکارگاه برگزاری  .4
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 4139سال 

 کمپین سرطان ریه در شهر کتاب فرشتهبرگزاری  .1

ن شهدای بیمارستا یژنکولوآ بخش)کنفرانس ن در سال سرطاندرمورد  گاهی رسانیآوزشی تغذیه و مآدوره برگزاری  .2

 (تجریش
 

 5139سال 

ر کانتر تقراو اس (اژبا حمایت فروشگاه رو) سرطان پستان و تشخیص زودهنگام یمپین اطالع رسانکبرگزاری  .1

 :در اطالع رسانی

 تجاری ارگ تجریشمرکز  -1.1

 تجاری میالد نورمرکز  -1.2

 پاالدیوممجتمع  -1.3

 تجاری کوروشمرکز  -1.4
 

  :خانم کارکنان طرح غربالگری سرطان پستان برایبرگزاری  .2

 ابا شکری عقکارخانه حلو -2.1

 شرکت شاتل -2.2

 شرکت خطوط لوله و مخابرات شرکت نفت -2.3

 موسسه خیریه بهنام دهش پور ینو موظف ینداوطلب -2.4

 ترهای اطالع رسانی در دوران کمپینبه کانکنندگان مراجعه  -2.5
 

ن در سالموسسه برای نیروهای موظف و داوطلب با همکاری انجمن راه  میزشیآهای موزشی بیماریآکارگاه برگزاری  .3

 (بیمارستان شهدای تجریش یژنکولوآ بخش)کنفرانس 

موسسه برای نیروهای موظف و داوطلب  افقبا همکاری انجمن  HIVویروس پیشگیری و کنترل موزشی آکارگاه برگزاری  .4

 (بیمارستان شهدای تجریش یژنکولوآ بخش)کنفرانس ن در سال

 (بیمارستان شهدای تجریش یژنکولوآ بخش)کنفرانس ن در سال وثر برای پرسنل موسسهمارتباط موزشی آکارگاه برگزاری  .5

ی بیمارستان شهدای ژنکولوآبخش )نرم افزار فتوشاپ برای پرسنل موسسه در سالن کنفرانس موزش آجلسه برگزاری  .6

 (تجریش

 (ی بیمارستان شهدای تجریشژنکولوآبخش )در سالن کنفرانس جدید  داوطلبانجلسه معارفه برای  3برگزاری  .7

 

 1396سال 

              های جانبی خدمات حمایتی موسسه خیریه بهنام دهش پور در همراه سرا و بیمارستانمستمر برنامهبرگزاری  .1

  :برای بیماران و همراهان در طول سال (ع)امام حسین 

 مشاوره فردیجلسات  -1.1

 گروه درمانیجلسات  -1.2

 رمانو پیگیری دموزش آ -1.3

 های هنریکالسبرگزاری  -1.4

 درمانیوا آ -1.5

 های کمدیبرنامه -1.6

جهت تی واحد خدمات حمای داوطلبانبرای  ،با حضور بهبودیافتگان سرطان موزشیآ کارگاهدوره  7برگزاری  -1.7

 (ی بیمارستان شهدای تجریشژنکولوآبخش )سالن کنفرانس مراه سرا و هدر توانمندسازی 
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 1396سال 

 
در سالن  کمپین اطالع رسانی و تشخیص زودهنگام سرطان پستان با حمایت شرکت رش در دو نوبتبرگزاری  .2

 (ی بیمارستان شهدای تجریشژنکولوآبخش )کنفرانس

 های اولیه و مدیریت بحران با همکاری خانه نجات ایران برای نیروهای داوطلب و موظف موسسه درکارگاه کمکبرگزاری  .3

 (ی بیمارستان شهدای تجریشژنکولوآبخش )سالن کنفرانس 

ی ژنکولوآبخش )در سالن کنفرانس پرسنل موسسه  رایو تشخیص زودهنگام سرطان پستان بکمپین اطالع رسانی برگزاری   .4

 (بیمارستان شهدای تجریش

 
 :پستان برای ع رسانی و تشخیص زودهنگام سرطاناطالموزشی آکارگاه برگزاری  .5

 شرکت تبلیغاتی نورپرسنل  -5.1

 هش پورخیریه بهنام د جشنواره نوروزی موسسه داوطلبان -5.2

 کنندگان به کانترهای اطالع رسانی موسسهمراجعه  -5.3

 
 تغذیه سالم برای بیماران مبتال به سرطان با همکاری گروه ایران رادیوتراپی برای عمومکارگاه برگزاری  .6

 و درمان بیماری سرطان برای عموم تشخیص زودهنگامسبک زندگی سالم در کارگاه برگزاری  .7

 مکاری گروه ایران رادیوتراپی برای عمومینحوه برخورد اطرافیان با بیمار مبتال به سرطان با هکارگاه برگزاری  .8

 شنایی با سرطان پروستاتآ کارگاهبرگزاری  .9

 ی افعانهای پستان برای ماماهامعاینه و برخورد با بیماریکارگاه برگزاری  .10

 و درمان سرطان با همکاری گروه ایران رادیوتراپی برای عموم تشخیص زودهنگاماهمیت تغذیه و ورزش در کارگاه برگزاری  .11

 با همکاری گروه ایران رادیوتراپی برای عموم «شودن میآسرطان چیست و چه عوامی باعث ابتالی زودتر به »کارگاه برگزاری  .12

ی بیمارستان ژنکولوآبخش )در سالن کنفرانس امید درمانی با همکاری گروه ایران رادیوتراپی برای عموم کارگاه برگزاری  .13

 (شهدای تجریش

 :در طول سال «موسسه پرسنله ژیو»های متعدد دیگری برای کارگاهبرگزاری  .14

 یتجهیز منابع مال -14.1

 ه مددکارانژیهای ارتباطی وموزش مهارتآ -14.2

 ه مددکارانژیمندی وتأمدیریت استرس و جر -14.3

 ه نویسیژپرو -14.4

 ه مددکارانژوی کنترل خشم -14.5

 ثرؤمارتباط  -14.6

 های اولیه و مدیریت بحرانکمک -14.7

 لموزشی اکسآکامل دوره  -14.8
 

 :در طول سال «موسسه ه داوطلبانژوی»موزشی آها و جلسات کارگاهبرگزاری  .15

 ها و وظایف داوطلبداوطلبانه و مسئولیتکار  -15.1

 روانشناسان داوطلبان ه ژوی -15.2

 بهبودیافتهداوطلبان ه ژوی -15.3

 گروهیکار  -15.4

 داوطلبان روانشانسن ژسوپروی -15.5

 های زندگیمهارت -15.6
 

 جلسه معارفه تخصصی روانشناسان 1بان جدید و جلسه معارفه برای داوطل 6رگزاری ب .16
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 1397سال 

 :در طول سالهای جانبی خدمات حمایتی موسسه خیریه بهنام دهش پور در همراه سرا مستمر برنامهبرگزاری  .1

 مشاوره فردیجلسات  -1.1

 گروه درمانیجلسات  -1.2

 رمانو پیگیری دموزش آ -1.3

 های هنریکالسبرگزاری  -1.4

 درمانیوا آ -1.5

 های کمدیبرنامه -1.6

 بافیقالب  -1.7

 خوانیشاهنامه  -1.8
 

 :خانم کارکنان پستان برایع رسانی و تشخیص زودهنگام سرطان اطالموزشی آکارگاه برگزاری  .2

 شرکت زرین رویا -2.1

 شرکت نستله -2.2

 ای شهروندهای زنجیرهفروشگاه -2.3

 شرکت بازارنگر -2.4

 شاتلشرکت  -2.5

 شرکت بازارنگر -2.6

 کاالدیجیشرکت  -2.7

 2ه ژهایپراستار واقع در تیرا کارکنان -2.8

 موزان دبیرستان دخترانه فرزانگان یکآدانش  -2.9

 داران جشنواره نوروزی موسسه خیریه بهنام دهش پوررفه غ -2.10

 هش پورخیریه بهنام د جشنواره نوروزی موسسه داوطلبان -16.1
 

 (عموم)از سرطان برای بیماران مبتال به سرطان  کارگاه نقش تغذیه در پیشگیریبرگزاری  .3

 (عموم)مان سرطان از دهان و دندان خود مراقبت کنیم برای بیماران مبتال به سرطان کارگاه چگونه در طول دربرگزاری  .4

 (ی بیمارستان شهدای تجریشژنکولوآبخش )در سالن کنفرانس 

 (ی بیمارستان شهدای تجریشژنکولوآبخش )در سالن کنفرانس  (برای عموم)کارگاه محبت به خود برگزاری  .5

ی بیمارستان شهدای ژنکولوآبخش )در سالن کنفرانس ی برای پرسنل موسسه ژموزشی مبانی پاتولوآکارگاه برگزاری  .6

 (تجریش

ی ژنکولوآبخش )در سالن کنفرانس نیروهای داوطلب و موظف موسسه  ،تش نشانی و ایمنی برای بیمارانآکارگاه برگزاری  .7

 (بیمارستان شهدای تجریش

ی بیمارستان ژنکولوآبخش )در سالن کنفرانس های شناختی برای داوطلبان خدمات حمایتی ای مهارتهکارگاهبرگزاری  .8

 (شهدای تجریش

ی ژنکولوآبخش )در سالن کنفرانس  (برای عموم)سرطان پروستات  سازی و تشخیص زودهنگاماهآگکارگاه برگزاری  .9

 (بیمارستان شهدای تجریش

 با همکاری مرکز تحقیقات ایدز در ایران HIVموزشی پیشگیری و کنترل آکارگاه  .10

 برای پرسنل و داوطلبان موسسه (فرهنگ کار داوطلبانه)مدیریت کار داوطلبانه کارگاه  .11

 (ی بیمارستان شهدای تجریشژنکولوآبخش )در سالن کنفرانس جدید  داوطلبانمعارفه برای جلسه  7رگزاری ب .12
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 8139سال 

 :در طول سالهای جانبی خدمات حمایتی موسسه خیریه بهنام دهش پور در همراه سرا مستمر برنامهبرگزاری  .1

 مشاوره فردیجلسات  -1.2

 گروه درمانیجلسات  -1.3

 رمانو پیگیری دموزش آ -1.4

 های هنریکالسبرگزاری  -1.5

 درمانیوا آ -1.6

 بافیقالب  -1.7

 خوانیشاهنامه  -1.8
 

 :خانم کارکنان برایپستان ع رسانی و تشخیص زودهنگام سرطان اطالموزشی آکارگاه برگزاری  .2

 لک در باشگاه انقالبپاوربمجموعه  -2.1

 گهیآنما شرکت  -2.2

 (کیجا)ن گل ایراکارخانه  -2.3

 موزشگاه طالی سرخآموزهای آو هنر پرسنل -2.4

 پوبرشرکت  -2.5

 نشرکت تک ماکارو -2.6

 ان هالل احمرجمعیت داوطلب -2.7

 تدارکات هالل احمرسازمان  -2.8

 الدینءانس هواپیمایی عالژآ -2.9

 شبکه ملی ناشنوایانعضای ا -2.10

 مرکزی هنکل در تهرانر دفت -2.11

 قزوینهنکل در کارخانه  -2.12

 هنکل در ساوهکارخانه  -2.13

 کالهشرکت  -2.14

 پاالس ناسیهتل اسپ -2.15

 شهرک امیدساکنین  -2.16

 دیجی کاالشرکت  -2.17

 استارهایپر  -2.18

 افق کوروششرکت  -2.19

 محله جوادیهسرای  -2.20

 موزان دبیرستان دخترانه فرزانگانآدانش  -12.1
 

 (بیمارستان شهدای تجریش یژنکولوآ بخش)کنفرانس ن در سال مراهانبیماران و هه ژویکارگاه یوگای خنده برگزاری  .3

            بیمارستان یژنکولوآ بخش)کنفرانس ن در سال با همکاری انجمن راه میزشیآهای موزشی بیماریآکارگاه برگزاری  .4

 (شهدای تجریش

 یژنکولوآ بخش)کنفرانس ن در سالعموم  برایپستان ع رسانی و تشخیص زودهنگام سرطان اطالموزشی آکارگاه برگزاری  .5

 (بیمارستان شهدای تجریش

 همراه سرای موسسه خیریه بهنام دهش پوردر جدید  داوطلبانمعارفه برای  جلسه 5 برگزاری .6
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 9139سال 

 های بهداشتیا رعایت پروتکلبجدید  داوطلبانمعارفه برای  جلسه 3برگزاری  .1

های موزشی موسسه به صورت حضوری متوقف شده و برنامهآهای برنامه ،19بیماری کویید به دلیل شروع  1399سال در 

های بهداشتی انجام یت پروتکلموزشی همراه سرا نیز به صورت محدود در قالب جلسات روانشناسی و هنردرمانی با رعاآ

 پذیرد.می

 

 1400سال 

 :در طول سالهای جانبی خدمات حمایتی موسسه خیریه بهنام دهش پور در همراه سرا مستمر برنامهبرگزاری  .1

 مشاوره فردیجلسات  -1.2

 یگروه درمانجلسات  -1.3

 رمانو پیگیری دموزش آ -1.4

 های هنریکالسبرگزاری  -1.5

 درمانیوا آ -1.6

 بافیقالب  -1.7

 خوانیشاهنامه  -1.8

 و نقاشیوانشناسی ر -1.9

 صحیحتغذیه  -1.10

 رادیوتراپیعوارض  -1.11

 
           یریهخموسسه  خانم پرسنل برایپستان ع رسانی و تشخیص زودهنگام سرطان اطالموزشی آکارگاه برگزاری  .2

 (هدر دو دور)امدادگران عاشورا 

بیمارستان شهدای  یژنکولوآ بخش)کنفرانس ن در سالکارگاه شفقت با خود برای بیماران مبتال به سرطان برگزاری  .3

 (تجریش

 بخش)کنفرانس ن در سال برای بیماران مبتال به سرطان شیمی درمانی و رادیوتراپیدر دوران  صحیح کارگاه تغذیهبرگزاری  .4

 (بیمارستان شهدای تجریش یژنکولوآ


