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پورقورئیــان- روانشناســی: مــژگان حاجــی صادقیــان- ســفیر ســامت و رابــط انجمــن: صفــورا شــکوهی فر- جــذب خیریــن: 
ــا  ــتیبانی: رض ــات و پش ــدی- خدم ــم محم ــو ، مری ــم بهاءل ــی، مری ــم عظیم ــت: مری ــوزی مراقب ــه ج ــلیمی، فاطم ــم س مری

قادری-کارپــرداز: بهــزاد بهارلوئــی

معرفی انجمن خیریه دیابت جنان

اانجمــن خیریــه نیکــوکاری انصــار النبــی شهرســتان نجــف آبــاد از ســال 1392 و با شــماره ثبــت 289 در قـــالب یک ســـازمان 

غیــر انتفاعــی- غیــر دولتــی بــه صــورت NJO )ســازمان مــردم نهــاد( بــا انگیــزه واالی کمــک بــه همنــوع، فعالیــت همــه 

جـــانبه خــود را جهــت حمایــت از بیمــاران دیابتــی و بــه طــور خــاص کــودکان مبتــا بـــه دیابــت و خانواده هــای آنـــان آغــاز 

کــرده اســت. ایــن انجمــن در ســال 1396 بــه طــور رســمی و بــا نــام انجمــن خیریــه دیابــت جنــان بــه فعالیــت خــود ادامــه 

داد. جنــان در طـــول فعـــالیت خــود بـــا بهره گیــری از کمــک هــای انســان دوســتانه، مــردم نیکــوکار و همراهــی مدیــران 

نیک اندیــش و تــاش پیگیــر نیرو هــای داوطلــب و موظــف خــود، بــه موفقیت هــای چشــمگیری در زمینــه آمــوزش، کنتــرل، 

پیشــگیری دیابــت دســت یافتــه اســت.

منابع مالی انجمن از طریق اسپانسر ها )حامیان( و عضویت تأمین می گردد.

)این انجمن به یاد مرحومه حاجیه خانم طاهره ابراهیم تاسیس گردیده است. )روحش شاد و یادش گرامی



بیانیه مأموریت
انجمن خیریه دیابت جنان نهادی غیر دولتی، غیر انتفاعی و مردم نهاد است که:

ــه  ــر ب ــرض خط ــی در مع ــراد دیابت ــاران و اف ــایی بیم ــاماندهی و شناس ــا س ــد ب ــاش می کن - ت

ــه  ــود را ب ــی خ ــی و حمایت ــات آموزش ــاد و خدم ــتان نجف آب ــطح شهرس ــودکان در س ــژه ک وی

ــان حرکــت نمایــد. ــه و در جهــت بهبــود آن ــه ارائ صــورت عادالن

- بستر ســازی موثــر فرهنگــی و ارتقــاء ســطح دانــش و آگاهــی شــهروندان و جامعــه نســبت بــه 

بیمــاری دیابــت بــا اســتفاده از علــم و فناوری هــای نویــن و برنامــه ریــزی هدفمنــد و منســجم 

بــرای مــا حائــز اهمیــت بــوده و بــه منظــور توســعه مشــارکت شــهروندان و جــذب خیریــن و 

نیکــوکاران گرامــی شهرســتان امــری ضــروری شــمرده می شــود.

ــا ایجــاد  ــه حفــظ ارزش هــای اســامی می کوشــیم محیــط کاریمــان همــراه ب ــا اعتقــاد ب ــا ب م

ــت  ــت از کرام ــظ و صیان ــخصیتی کارکان و حف ــه ای و ش ــد حرف ــرای رش ــب ب ــای مناس فرصت ه

انســانی مددجویــان باشــد.

اهداف کان
1. ســاماندهی و شناســایی بیمــاران دیابتــی و افــراد در معــرض خطــر بــه ویــژه کــودکان در ســطح 

ــان ــاد  و بهبــود آن شهرســتان نجف آب

2. توسعه، تقویت و توزیع خدمات آموزشی و حمایتی بصورت عادالنه به مراجعین

3. ارتقاء و تقویت سطح دانش و آگاهی شهروندان و جامعه نسبت به بیماری دیابت

4.  اعتـماد سازی و افزایش مشـارکت شهـروندان در فعالیت های انجمن

ــم  ــن و تکری ــره وری انجم ــی و به ــدی، کارآی ــش توانمن ــانی؛ افزای ــع انس ــت مناب ــود مدیری 5. بهب

ــاب رجــوع ارب

6. ایجاد و تقویت منابع مالي پایدار به منظور خودکفایی و درآمدزایی انجمن

7. بسترسازي جهت جذب خیرین، سرمایه گذاران و استفاده ازتوانمندی های آنان



بسم اهلل الرحمن الرحیم

ایــن افتخــار مــا خواهــد بــود کــه در ایــن برهــه از زمــان وظیفــه خــود را بــه عنــوان خادمــان ســامت در جهــت کمــک بــه 
بیمــاران دیابتــی جامعــه ایفــاء و بــه همــراه آن شــادابی و کامیابــی را نیــز بــه همنوعانمــان تقدیــم نماییــم. ایــن رســالت خطیــر 
و ارزشــمند جــز بــا همیــاری، کمــک هــای مــادی و معنــوی و هــم اندیشــی تمامــی همــکاران اجرایــی، ســازمانی و خّیریــن 

خداجــو بــه انجــام نخواهــد رســید.

حــال بــا عنایــت بــه رضایــت خداونــد متعــال آنچــه در تــوان ایــن مؤسســه مــی باشــد در طبــق اخــاص گــذارده تــا گوشــه ای 
از نیاز هــای مــادی و معنــوی بیمــاران دیابتــی و مخصوصــًا کــودکان دیابتــی را تأمیــن نماییــم. در ایــن راســتا مدیریــت انجمــن 
خیریــه دیابــت جنــان آمادگــی دارد بــا پذیــرش هــر گونــه نظــرات ســازنده و کمک هــای مــادی و معنــوی شــما عزیــزان بــا 

تمــام تــوان گامــی بلنــد در جهــت کاهــش عــوارض بیمــاری دیابــت بــردارد.

آنچــه در ادامــه حضورتــان تقدیــم مــی شــود گوشــه ای از فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در انجمــن خیریــه دیابــت جنــان در 
ســال 1399 مــی باشــد.

ایوب شاپوری
مدیر عامل انجمن خیریه دیابت جنان

چشم انداز
ــه و  ــرد ســامت همه جانب ــق رویک ــر تحق ــی مبتنی ب ــه منظــور توســعه سیاســت های کل ــان ب ــت جن ــه دیاب انجمــن خیری

ــه تدویــن  ــا اصــول 29، 43 و بنــد 12 اصــل 3 قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران اقــدام ب انســان ســالم مطابــق ب

اولیــن برنامــه راهبــردی 5 ســاله انجمــن خیریــه دیابــت جنــان در چارچــوب تحقــق چشــم انــداز 1404 هجــری شمســی بــا 

رویکــرد اســتراتژیک و بــا شــعار خیریــه جنــان، انجمــن برتــر حــوزه ســامت در ســطح ملــی و بیــن المللــی نمــوده اســت. 

در تدویــن و طراحــی ایــن برنامــه تــاش شــده اســت عــاوه بــر بهره گیــری از اســناد بــاال دســتی و ارائــه خدمــات درمانــی 

مطلــوب بــه بیمــاران، بــه موضوعــات دیگــر در حوزه هــای مختلــف از جملــه فرهنگــی، آمــوزش، پژوهــش و ورزش، منابــع 

مالــی و ســرمایه گــذاری، تحــول اداری و نیــروی انســانی و مشــاوره نیــز توجــه بیشــتری شــود. ســند حاضــر نتیجــه تــاش 

و مشــارکت صمیمانــه اســاتید، مشــاوران و کارشناســان مربوطــه و کارکنــان انجمــن خیریــه دیابــت جنــان در بخش هــای 

ســتادی و اجرایــی و همچنیــن حمایت هــای ویــژه هیئــت مدیــره محتــرم و مدیرعامــل محتــرم انجمــن می باشــد کــه در 

تدویــن ایــن برنامــه اســترانژیک مشــارکت جــدی داشــته اند. در پایــان الزم اســت از مشــاور طــرح آقــای مهنــدس عمــار 

رســتمی کــه در تدویــن ایــن برنامــه همــکاری داشــته اند، مراتــب تشــکر و قدردانــی بــه عمــل آیــد. امیــد اســت در ســایه 

توجهــات خداونــد بــزرگ و بــا عنایــات ویــژه حضــرت ولــی عصر)عــج(، گام هــای اساســی در مســیر پویایــی و تحــول در جهــت 

تقویــت و بهبــود نظــام ســامت در زندگــی مــردم برداشــته شــود. 
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عملکرد هیئت مدیره انجمن خیریه دیابت جنان

توضیحاتمصوباتجلسه غیر رسمیجلسه رسمیزمان تشکیل  جلسات

--13470از سال 1393تا سال 1398

90 درصد مصوبات اجرا شده و 54 مصوبه2030در سال 1399
10درصد در حال اجرا می باشد.

فعالیت های مهم انجمن خیریه دیابت جنان در سال 1399

* اجرای پروژه درمانگاه تخصصی دیابت جنان

طراحی جدید نقشه سایت درمانگاه	 

خرید زمین	 

* راه اندازی شعبه رضوانشهر

: iso9001 ,iso10015 پیاده سازی ایزو *

تدوین استراتژی، آیین نامه ها، شرح وظایف	 

* اخذ مجوز استانی شدن:

ارائه رزومه انجمن و دفاعیه انجمن در جلسه شورای استانداری و ارسال مدارک انجمن و ارائه مستندات مجمع 	 

* موافقت اصولی درمانگاه:

ثبت نام در سامانه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بارگذاری مدارک مورد نیاز	 

* بروز رسانی سایت انجمن

لینک ارتباط آناین با مشاوره، لینک پرداخت آناین، عضوگیری الکترونیکی، تدوین آرشیو الکترونیکی به رنگ مهربانی	 

* تشکیل کمیته ها

کمیته راهبردی و تبلیغات، کمیته خیرین، کمیته پزشکی	 

* تشکیل گروه در شبکه های اجتماعی

خیرین سامت، مهندسین، هیئت امنا، هیئت مدیره	 

* خرید وسایل مورد نیاز واحد ها:

خرید دستگاه بادی آنالیزر، دستگاه اکسی متر و تب گیر دیجیتال کرونا	 

* راه اندازی واحد جذب خیرین:

استخدام نیرو جهت جذب خیر و دریافت کمک های مردمی 	 

* انتخاب بازرس انجمن:

انتخاب جناب آقای مهندس ایزدی 	 

* بازنگری اساسنامه:

ویرایش اساسنامه توسط جناب آقای مهندس ایزدی و ثبت آگهی تغییرات در روزنامه های کثیر االنتشار	 
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چارت 1-1: مصوبات جلسات هیئت مدیره در سال 1399



واحد   آموزش

آموزش،مهمترین قدم  ربای ردک کنترل بیماری دیابت است.
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واحد آموزش 

جدول 1-1: کالس های آموزشی برگزار شده

ف
مدرسموضوع آموزشیتاریخردی

تعداد 
آموزش 
گیرندگان

مدت آموزش/
تعداد جلسات

واحد 
مکان آموزشبرگزار کننده

سالن آموزش انجمنتغذیه60 دقیقه4آقای مهدی زادهدیابت و روزه داری199/1/27

تن آرامی و کنترل 299/2/9
سالن آموزش انجمنروانشناسی60 دقیقه7خانم حاج صادقیانخشم

خودمراقبتی در دیابت 399/3/8
سالن آموزش انجمنمراقبت60 دقیقه6خانم بهاءلونوع1

سالن آموزش انجمنتغذیه60 دقیقه4آقای مهدی زادهتغذیه و فشارخون499/3/13

خانم حاج صادقیاندورهمی دختران99/4/7

60دقیقه4

سالن آموزش انجمنروانشناسی
60دقیقه9

60دقیقه6

60دقیقه7

برخورد با دیابت به 599/4/22
سالن آموزش انجمنمراقبت60 دقیقه4خانم بهاءلوهنگام بیماری

خانم ذنوبیهوش هیجانی699/4/29

90 دقیقه15

سالن آموزش انجمنروانشناسی
90 دقیقه11

90 دقیقه11
90 دقیقه9
90 دقیقه6

سالن آموزش انجمنتغذیه60 دقیقه12آقای مهدی زادهایمنی بدن و تغذیه799/5/8

سالن آموزش انجمنمراقبت45 دقیقه3خانم بهاءلودیابت و سفر899/5/16

کاهش وزن گروهی999/5/22
 خانم صائبی/حاج

 صادقیان/آقای مهدی
زاده

روانشناسی/90 دقیقه5
تربیت بدنی/

تغذیه
سالن آموزش انجمن 90 دقیقه4

90 دقیقه8

سالن آموزش انجمنمراقبت45 دقیقه3خانم بهاءلوانسولین های آنالوگ1099/5/30

1199/6/11
حرکات موثر بر 

کاهش ناهنجاری های 
اسکلتی

سالن آموزش انجمنتربیت بدنی45 دقیقه10خانم صائبی

سالن آموزش انجمنتغذیه60 دقیقه11خانم کارشناسشمارش کربوهیدرات1299/6/13

ویتامین ها و مواد 1399/6/17
سالن آموزش انجمنتغذیه60 دقیقه10آقای مهدی زادهمعدنی

ورزش صبحگاهی 1499/6/20
سالن آموزش انجمنتربیت بدنی60 دقیقه15خانم صائبیهمگانی

سالن آموزش انجمنتربیت بدنی60 دقیقه6خانم صائبینوروپاتی دیابتی1599/6/24
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 ادامه جدول 1-1

ف
مدرسموضوع آموزشیتاریخردی

تعداد 
آموزش 
گیرندگان

مدت آموزش/
تعدادجلسات

واحد 
مکان آموزشبرگزار کننده

سالن آموزش انجمنتغذیه60 دقیقه12آقای مهدی زادهارزش غذایی مصرف لبنیات1699/7/8

سالن آموزش انجمنروانشناسی90 دقیقه12آقای موسویانمهارت ارتباط با نوجوان1799/7/19

سالن آموزش انجمنتغذیه60 دقیقه12آقای مهدی زادهرژیم غذایی با دفع پروتئین1899/7/29

سالن آموزش انجمنتغذیه60 دقیقه11آقای مهدی زادهراه های کاهش وزن1999/8/7

سالن آموزش انجمنتغذیه60 دقیقه13آقای مهدی زادهیبوست در دیابتی ها2099/8/12

سالن آموزش انجمنتربیت بدنی60 دقیقه10خانم صائبیورزش صبحگاهی2199/8/26

خانم رضائیانخودشناسی دختران2399/11/16
60 دقیقه11

سالن آموزش انجمنروانشناسی 60 دقیقه8
60 دقیقه8

خانم رضائیانخودشناسی پسران2499/12/6

60 دقیقه5

سالن آموزش انجمنروانشناسی 60 دقیقه7

60 دقیقه4

دوشنبه هر 25
همه واحد های لذت های بدون قندهفته

سالن آموزش انجمنمعاونت آموزش90 دقیقه-مراقبت

سالن ورزش انجمنتربیت بدنی60 دقیقه7خانم صائبیآموزش حرکات اصاحیروزهای فرد26

27
سه شنبه تا 
پنج شنبه 

هفته
همه واحد های آموزش دانشجویان پرستاری

سالن آموزش انجمنمعاونت آموزش120 دقیقه-مراقبت

جدول 2-1:مقایسه آمار آموزش در سال های 98 و 99 

زمان آموزش بر حسب دقیقهسال

7075 دقیقه98
11295 دقیقه99

94680 نفر دقیقه99  

7075

11295

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

۹۸۹۹

زمان آموزش بر حسب دقيقه

  



واحد  مراقبت

خود مراقبتی  و  آموزش :اساس پیشگیری  و کنترل دیابت 
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واحد مراقبت

جدول 1-2 : گزارش مراقبت های انجام شده

سال
تشکیل 
پرونده 
جدید

مراقبت مراجعین
انجام شده

تست 
قندخون و 

فشار

درمان با

انسولین و قرصانسولینقرص

98137547240511421263032531

99984236304111951347803890

137

5472

4051

0

1421

2630

1487

32
531

98

4236

3041

453
11951347

21
803890

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

رژ يم قرص
غذايی

انسولين و انسولين
قرص

تشکيل 
دپرونده جدي

مراقبت مراجعين
انجام شده

تست پيگيری
قندخون و 

فشار

درمان با

نمودار مقايسه ای مراقبت انجام شده
۹۸ ۹۹

 

 جدول 2-2: عوارض

عارضه سال
عارضه عارضه کلیویقلبی

فشار عوارض پاچشمی
خون

چربی
عوارض تیروئید

گوارشی
سایر 

مشکالت کبد چربچربی خون

9816825124642197224--15565

9933458547627672292455131335633

• عارضه قلبی شامل: مصرف داروی قلب، گرفتگی عروق، تپش قلب، عمل قلب باز، آنژیو، بالن و ...	
• عارضه کلیوی شامل: دفع پروتئین، اوره و کراتینین باال، تکرر ادرار، سوزش ادرار، دیالیز، کیست کلیه، سنگ کلیه و ....	
• عارضه چشمی شامل : کاتاراکت، گلوکوم، خونریزی شبکیه، فشار چشم، سکته چشم، تومور چشم، تابینایی در اثر دیابت	
• عارضه پا: نوروپاتی ضعیف تا متوسط) سوزن سوزن شدن، یخ کردگی و بی حسی اندام(	
• عوارض گوارشی: درد و ورم معده، رفلکس معده، زخم معده، یبوست، مصرف هر نوع داروی معده و ....	
•  سایر عوارض شامل: سرطان ها، روماتیسم، آرتروز، عفونت ریه، دیسک کمر، پروستات، کم خونی، کیست ها	

168
251246

42

197224

00

155
65

334

585
476

276

722

924

55
131

335

633

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

چربی 
خون

کبد چرب

عارضه 
قلبی

عارضه 
کليوی

عارضه 
چشمی

عوارض 
پا

عوارض تيروئيدچربیفشار خون
گوارشی

ساير 
مشکالت

۹۸نمودار عوارض ۹۹
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جدول3-2: آموزش ها

نحوه مصرف درست داروآشنایی با دیابتافت قندفشار خوننحوه تزریق )ساده/خودکاری(سال

9811114051263026302630

996726929218131272

1111

4051

263026302630

672692
921813

1272

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

نحوه تزريق 
)خودکاری/ساده(

نحوه مصرف درست آشنايی با ديابتافت قندفشار خون
دارو

۹۸نمودار آموزش واحد مراقبت ۹۹

جدول3-2: ارجاعات

غددعفونیزنانپوستچشم پزشکنفرولوژیارتوپدداخلیعمومیقلبسال

981252265088529642193552471

992741051902719552383050589

125

226

508

85

296

421

93552

471

274

105
190

27

195

523

83050

589

0

100

200

300

400

500

600

700

۹۸نمودار ارجاع به پزشک ۹۹



واحد   پیگیری

با خود مراقبتی و امید ، دیابت را شکست می دهیم
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واحد پیگیری

جدول 1-3 : عملکرد واحد پیگیری

شرح خاصه ای از عملکرد9899شرح وظیفه

ازاین تعداد3271 نفر به انجمن مراجعه 35444912بررسی و جدا نمودن پرونده های نیاز به پیگیری
کردند.

انجام شد4270برسی وجدانمودن پرونده های بیمارانی با عارضه زخم پا

--45پیگیری پرونده های بازدید ازمنزل

به بایگانی تحویل داده شد2867پیگیری پرونده بیماران فوت شده

گرفتن شرح حال بیماران وآماده نمودن مدارک تشکیل 
پرونده تشکیل شد14298پرونده

انجام شد10770آموزش پانسمان و زخم پا*

انجام شد38510پیگیری پرونده های راکد شده

* ازاین تعداد27 نفرعمقی و 28 نفرسطحی و7 نفرنیمه عمقی بودند.

3544

424528142107
385

4912

70067987010
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

بررسی و جدا 
نمودن پرونده 
 هايی که نياز به
پيگيری دارند

بررسی 
 وجدانمودن پرونده
 های بيمارانی که
دچار عوارض 

زخم پا شدند

ه پيگيری پروند
های بازديد 

ازمنزل

ه پيگيری پروند
هبيماران فوت شد

 گرفتن شرح حال
بيماران وآماده 
نمودن مدارک 
تشکيل پرونده

 آموزش پانسمان و
*زخم پا

ه پيگيری پروند
های راکد شده

۹۸نمودار مقايسه ای واحد پيگيری ۹۹

جدول 2-3 : تحویل پماد ازن به بیماران                                             جدول 3-3 : ثبت پرونده

   

تعدادشرحردیف
3303تعدادثبت پرونده1
98تشکیل پرونده2
3401جمع کل3

                                              

تعداد دریافتینوع پماد

L67

H31

M19

117جمع کل
 



واحد  روانشناسی

با من سخن بگو    با من حرف زبن
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واحد روانشناسی

جدول1-4: اقدامات واحد روانشناسی

سال 99سال 98عملکرد

16831568گرفتن شرح حال بیمار

12831568چک کردن آزمایشات بیمار به منظور اطالع از وضعیت بیمار

12831568ارائه راهکار برای کنترل استرس و اضطراب

4671089گفتگو با بیمار در مورد مشکالت خانوادگی وارائه راهکار

12831568گفتگو با بیمار بمنظور سازگاری با بیماری، تزریق انسولین و مصرف دارو

12831568باال بردن انگیزه بیماران بمنظور خود مراقبتی

12831568آموزش خود پایشی جهت کنترل بهتر بیماری

478545مشاوره روانشناختی با خانواده ی فرد مبتال به دیابت نوع یک

126101ارجاع بیماران دچار اختالالت روان به روانپزشک

4961ارجاع بیماران دچار مشکالت جنسی به پزشک

1683

12831283

467

128312831283

478

126
49

156815681568

1089

156815681568

545

10161

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

ح گرفتن شر
حال بيمار

چک کردن 
آزمايشات 
بيمار به 

منظور اطالع 
از وضعيت 

بيمار

ارائه راهکار 
 برای کنترل
استرس و 
اضطراب

گفتگو با 
بيمار در 
مورد 

مشکالت 
خانوادگی و 
ارائه راهکار

گفتگو با 
ر بيمار بمنظو

سازگاری با 
بيماری، 
تزريق 

انسولين و 
مصرف دارو

باال بردن 
انگيزه 
بيماران 

بمنظور خود 
مراقبتی

آموزش خود 
پايشی جهت 

ر کنترل بهت
بيماری

مشاوره 
 روانشناختی

با خانواده ی 
ه فرد مبتال ب

ديابت نوع 
يک

ارجاع 
 بيماران دچار
اختالالت 
روان به 
روانپزشک

ارجاع 
 بيماران دچار
مشکالت 
جنسی به 

پزشک

۹۸نمودار مقايسه ای عملکرد واحد روانشناسی ۹۹



واحد  تغذهی

یی مناسب: ربای زندگی بهتر رژیم غذا
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واحد تغذیه
جدول 1-5: ارائه مشاوره، تنظیم برنامه غذایی و پیگیری ها

9899عنوانردیف

16421711تعداد کل مشاوره1

1416946ارائه توصیه غذایی دیابت2

125147ارائه توصیه غذایی فشار خون و چربی خون3

97126تعداد مراجعین با نارسایی کلیه4
3348ارائه برنامه  غذایی به افراد دیابتی مبتا به مشکات کلیوی5

540197تعداد مراجعین با ناراحتی گوارشی) سلیاک، کولیت روده و ...(6

103205مشاوره “تغذیه و یبوست”7

873937تعداد پیگیری انجام شده8

228597تعداد مراجعین با اضافه وزن9

345557تعداد مراجعین چاق10
56123تعداد مراجعین الغر11
46تعداد توصیه غذایی به خانم های باردار12

1642

1416

125

330

540

103

873

228
345

564

1711

946

147126
48

197205

937

597557

123
6

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

تعداد کل 
مشاوره

ارائه 
توصيه 
غذايی 
ديابت

ارائه 
توصيه 
غذايی 

 فشار خون
و چربی 

خون

تعداد 
ا مراجعين ب
نارسايی 

کليه

ارائه 
برنامه  
غذايی به 

افراد 
ديابتی 
مبتال به 
مشکالت 

کليوی

تعداد 
ا مراجعين ب
ناراحتی 
(  گوارشی

سلياک، 
کوليت 
روده و 

(...

مشاوره 
تغذيه و "

"يبوست

تعداد 
پيگيری 
انجام شده

تعداد 
ا مراجعين ب
اضافه 
وزن

تعداد 
مراجعين 

چاق

تعداد 
مراجعين 

الغر

تعداد 
توصيه 

غذايی به 
خانم های 
باردار 

تنظيم برنامه غذايي و پيگيرينمودار مقايسه اي مشاوره،
۹۸ ۹۹
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جدول 2-5: ارائه مشاوره به مراجعین

غیر دیابتیدیابت بارداریدیابت نوع 2دیابت نوع 1کل مراجعینسال
981642- -0-

9917112851396624

16421711

285

1396

624
0

200

400
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800

1000
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1400
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1800

غير ديابتیديابت بارداری۲ديابت نوع ۱ديابت نوع کل مراجعين

نمودار مقايسه ای بر اساس تعداد مراجعين
۹۸ ۹۹

جدول 3-5: ارائه مواد کمک آموزشی

9899نام مواد کمک آموزشیردیف
13361173تغذیه در دیابت1
795161پمفلت “چاقی“2
101شمارش کربوهیدرات )جدول جایگزینی(3
33095توصیه غذایی بیماران کلیوی4

    

1336

795

330

1173

16110195

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

شمارش کربوهيدرات "چاقی " پمفلت تغذيه در ديابت
)جدول جايگزينی(

توصيه غذايی بيماران 
کليوی

نمودار مقايسه ای بر اساس ارائه مواد کمک آموزشی
۹۸ ۹۹

         
 انجام بادی آنالیز: 33 نفر                                                                                                              

)Body Analayzer( دستگاه بـادی آنالیز
انـدازه گیری توده چـربی درونی و بیرونی بدن،  -

انـدازه گیری میزان عضـات، آب، اماح و معـدنی بدن  -
BMI انـدازه گیری وزن و   -

اهداء دستگاه بادی آنالیزر 
توسط خانواده مرحوم حسینعلی عادل نیا



واحد رتبیت بدنی

  تحرک : کلید طالیی زندگی سالم
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واحد تربیت بدنی

 جدول 1-6 تعداد مراجعین

تعداد کل مراجعین شدهسال
مراجعین

قند باال و منع نوع 2نوع 1
ورزش سالن  ورزشیمشاوره ورزشی

98964--14981339

9919971363634268172951

964

149

813

39

1997

1363

634

268

1729

51
0

500

1000

1500

2000

2500

سالن  ورزشیمشاوره ورزشی

ن تعداد  کل مراجعي
شده

قند باال و منع ۲نوع ۱نوع مراجعين
ورزش

۹۸نمودار مقايسه ای مراجعين  ۹۹

جدول 2-6:  عوارض و بیماری ها

ناهنجاری اسکلتینوروپاتی اندام فوقانینوروپاتی اندام تحتانیسال

9817918340

99426189147

179183

40
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147
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ناهنجاری اسکلتینوروپاتی اندام فوقانینوروپاتی اندام تحتانی

۹۸نمودار مقايسه ای عوارض ۹۹
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جدول 3-6 : توصیه های ورزشی

نرمش در پیاده رویسال
ارجاع به ارائه  بروشورکالس های انجمنارجاع به باشگاهماساژشنامنزل

متخصص

30تا40 نفر 9872073631713386
156142روزهای زوج و فرد

9914001191141503199287156

720736

317

13386
0

156142

1400

1191

14
150

3199

287
156

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

نرمش در    پياده روی
منزل

ارجاع به   ماساژشنا
باشگاه

کالس های  
انجمن

ارائه  
بروشور

ارجاع به 
متخصص

نمودار مقايسه ای توصيه های ورزشی
۹۸ ۹۹

سایر فعالیت ها:

** برگزاری مولودی ویژه زنان دیابتی به مناسبت تولد امام رضا در سالن ورزشی انجمن
** اطالع رسانی ورزشکاران دیابتی جهت شرکت در مسابقات آنالین دارت استان 

** برگزاری مسابقه دوی سرعت و پرتاپ توپ به همراه ورزش صبگاهی ویژه هفته دیابت برای بانوان دیابتی 
**برگزاری ورزش صبگاهی به در پارک کوهستان 

** بررســی و تهیــه امــکان حضــور ورزشــکاران نــوع یــک بــه مســابقات مجــازی دارت اســتانی بــه مناســبت دهــه فجــر و کســب 
مقــام توســط گــروه انجمــن 

** برگزاری مسابقات پرتاپ توپ در سالن ورزشی انجمن به مناسبت دهه فجر ویژه بیماران دیابتی نوع



واحد مددکاری

باهم و  ربای هم
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واحد مددکاری

جدول1-7: دریافت انسولین و اهدا به بیماران نیازمند 

النتوس ورودی های انسولین سال99
نوورپیدبازالین

رگوالر

ان پی اچ
آبازاگالرتوجئواپیدرالورمیرنوومیکس

22013511051151252اهدا انسولین به انجمن

تهیه انسولین با پرداخت هزینه 
-14-4158382010توسط امور مالی

261193148713512192جمع کل

النتوس خروجی های انسولین سال99
نوورپیدبازالین

رگوالر

ان پی اچ
آبازاگالرتوجئواپیدرالورمیرنوومیکس

261193148713512192اهدا انسولین به بیماران

جدول 2-7: تخفیفات فروشگاه انجمن

تخفیفات فروشگاه  سال 99
سر سوزن  لنست  و نوار تست

104/606/000نوع یک

43/013/000نوع دو

32/420/000ایتام

950/000سادات

180/989/000ارزش ریالی کل

جدول 3-7:  ارجاعات به مراکز طرف قرارداد با مددکاری

داروخانه های طرف آزمایشگاه
دکتر عمادیعینک فروشیدندانپزشکیقرارداد

اکرامیان
پزشکی
طراوت

رستمی
لطفی

سبحانی
مهرگان

سان اپتیک
ولی عصر

ویزیت

2979114312156



                                  گزارش عملکرد انجمن خیریه دیابت جنان سال 1399

جدول 4-7: هزینه های پرداخت شده بیماران 

ارزش ریالیمورد هزینه

58/374/000هزینه درمان دیابت نوع دو

45/080/000هزینه درمان نوع یک

48/751/000هزینه بستری

300/000هزینه ویزیت

41/767/000هزینه آزمایشگاه نوع یک

25/127/000هزینه آزمایشگاه نوع دو

88/631/604هزینه دارو دیابت نوع یک

150/587/657هزینه دارو دیابت نوع دو

92/724/818هزینه ایتام

71/700/000هزینه نان جو

89/750/000سایر هزینه های مددکاری

104/606/000هزینه نوار تست نوع یک
43/013/000هزینه نوار تست نوع دو

104/008/000سهم سادات

جدول 5-7: سبد کاال اهدایی توسط خیرین در ماه مبارک رمضان

براورد قیمتشرحاهداء کنندهردیف
50کیلو برنجخانم مغزی1

12500000
برنج 15کیلوگرم-مرغ 3عدد-روغن 3عدد ماکارونی 3عددخانم توبیها2

برنج 10کیلوخانم موسی عرب3

برنج 40کیلوآقای توکلی4

32000000)رب ماکارونی برنج روغن(40بستهخیریه امام هادی)ع(5

100000000)شوینده حبوبات نیم کیلویی برنج رب کنسرو رشته روغن(50بستهحاج حسین رحیم پور6

290110200000کیلو گوشت بوقلمونخیریه آبشار عاطفه ها7

17200000)5کیلوبرنج یک شانه تخم مرغ روغن پنیر 1کیلوعدس مرغ(20بستهخیریه امام حسین)ع(8

3500000گوشت 7 بستهخانم سلیمانی9
50000000)برنج روغن رب سویا ماکارونی (50بستهستاد کمکهای مومنانه10

29522200)برنج روغن پنیر ماکارونی( 30بستهدفتر امام جمعه11

342422200جمع کل
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جدول 6-7: سبد کاال اهدایی توسط خیرین

براورد قیمت به ریالشرحاهداء کنندهردیف

2613000000بسته گوشتآقای چراغی1

5سبد شامل روغن پنیر رب ماکارونی برنجآقایان عظیمی وصادقی2
16500000

58 عددمرغدفتر امام جمعه3

80بسته گوشت نذری و40 کیلوسیب زمینی و10کیلو لوبیاخانم اشرف پور4
18900000

14 بسته گوشت نذریخانم امید5

75169500000بسته شامل )حبوبات روغن برنج کنسرو رب گوجه ماکارونی رشته(آقای پور رحیم6

20000000گوشت نذری 44 بستهآقای صفارزاده7

6000000هزینه نقدی جهت خرید برنجخانم فاضل8

16582500000بسته گوشت نذریآقای رجایی ودوستان9

64320000بسته گوشتخانم سلیمی10

2755000000بسته گوشت و27کیلوگرم برنجخانم اشرف پور11

3066000000سبد شامل برنج پنیر روغن رب ماکارونی هلو قند نخودآبشار عاطفه ها12

406700000بسته برنج 5 کیلویی روغن مایع ماکارونیدفتر امام جمعه13

50125500000سبد لبنیات هرسبد 300هزار تومانخیریه قمر بنی هاشم14

4024000000بسته گوشت نذریآقای مرتضوی15

1542560000سبد سهم ساداتدفتر امام جمعه16

194750000 بسته گوشت گوسفندخیر17

7021000000کیلو پنیرآقای علی کرباسی18

2035400000سبد)عدس نخود ماکارونی پنیر برنج سویا روغن(خیریه امام سجاد19

5090560000سبد )حبوبات رب گوجه سویا قندماکارونی برنج(آقای شیخ قیصری20

3030000000بسته گوشت گوسفندک کاملخانم افسانه غالمی21

1441108000سبد شامل قند روغن مایع ماکارونی لوبیا چیتی عدس رشته آش سویاسبد سادات22

3065400000سبدخیریه آبشار عاطفه ها23

5073000000سبد شامل:برنج3کیلوگرم حبوبات 1کیلویی 4بستهدفتر حاج اقا قیصری24

710402000سبد شامل:برنج ماکارونی رب شکر روغن قندخانم سهرابی25

1013100000سبد شامل کنسرو ماهی ماکارونی رب گوجه روغن حبوباتآقای سید محمد مرتضوی26

1051222200جمع کل
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جدول 7-7: اقالم اهدایی به مددجویان

براورد قیمتشرحاهداء کنندهردیف
2158800000عددکاپشنآقای مهندس خانیان1
5020000000بن خرید 40هزار تومان از حاجی ارزانیخانم حسنی2
28پک لوازم التحریرخانم ها فرزانه عرب3

30000000
2پک لوازم التحریرخانم حاج صادقیان4
5050000000کیف مدرسه و8کیف مهد کودکآقای مهندس خانیان5

158800000جمع کل

جدول 8-7: توزیع غذای گرم به مددجویان 

براورد قیمتشرحاهداء کنندهردیف
10020000000بن غذای گرمآقای رستگاری1
1000100000000پرس غذای گرمستاد کمکهای مردمی2
80پرس چلو کباب کوبیدهخانم مختاری3

81250000 145پرس چلو مرغآبشار عاطفه ها4

100پرس چلو کوبیده مرغستاد کمکهای مردمی5
26400000ارجاع به خانه معلم) 120ژتون غذا(خانواده مرحوم معین6

227650000جمع کل

جدول 9-7: تخمین هزینه های ماهیانه یک کودک دیابتی



واحد کودکان و نوجواانن

لبخند  را  هب کودکان   با  آموزش ، مراقبت  و حمایت هدهی دهیم
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واحد کودکان و نوجوانان

جدول1-8: عملکرد

نتیجهتعداد شرح عملکرد

976تماس و پیگیری مراقبتها  و ثبت نوبت برای بیماران دیابتی
نوبت مراقبت داده شد بسیاری از تماس ها با 

مراجعه بیمار همراه بود.

ارتباط با خانواده ها جهت اطالع از حال کودکان دارای مشکل و 

پیگیری پرونده هایی که  مدت زیادی است مراجعه  نداشتند.
280

اطالع از وضعیت کودک بیمار-راهنمایی او جهت 

مراجعه به پزشک مربوطه وارجاع بعضی به 

روانشناس مرکز...

اهدا جوائز وکارت امتیازی به کودکان و نوجوانان نوع 1 جهت تشویق آنان در پیگیری مراقبتها وکنترل دیابت.

 جدول2-8: ارجاع بیمار دیابتی به هر واحد 
نتیجهتعداد ارجاع

بررسی آزمایشات –ارائه آموزش های مورد نیاز یک فرددیابتی به بیمار و... .779واحد مراقبت

آموزش شمارش کربوهیدرات ها و ... .325واحد تغذیه

بررسی مشکالت جسمی حرکتی و ارائه راهکار های ورزشی و ... .268واحد تربیت  بدنی

صحبت با فرد دیابتی –شناخت مشکالت او –پیگیری و کمک در رفع  مسایل و مشکالت و... .544واحد روانشناسی



گانی واحد  دبیرخاهن و  بای

الماسی ربای همه= تعهد حرهف ای
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واحد دبیرخانه

جدول1-9: عملکرد

9899شرح وظیفه

تایپ نامه ها، جدول ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ثبت و دفاتر 
495281مربوطه و...

269ثبت شماره نامه هاي وارده به منظور پیگیري هاي بعدي

32انجام اقدامات مربوط به پست و فاکس کردن نامه

501290تفکیك نامه هاي صادره و بایگاني

26223303تحویل پرونده و سابقه اشخاص به افراد ذیصالح

دریافت،مراقبت و نظارت در نگهداري و تحویل دادن سوابق پرونده ها 
13798و .....

495

263

501

2622

137 281
92

290

3303

98
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3500

تايپ نامه ها، 
جدول ها، 

بخشنامه ها، 
و  دستورالعمل ها
ثبت و دفاتر 

...مربوطه و

ثبت شماره نامه 
هاي وارده به 
 منظور پيگيري

هاي بعدي

انجام اقدامات 
 مربوط به پست و
فاکس كردن نامه

تفكيك نامه هاي 
صادره و بايگاني

 تحويل پرونده و
ه سابقه اشخاص ب
افراد ذيصالح

 دريافت،مراقبت و
نظارت در 

ل نگهداري و تحوي
دادن سوابق 

.....پرونده ها و 

۹۸نمودار مقايسه ای عملکرد واحد دبيرخانه ۹۹

 ثبت و تفکیک تعداد 98 پرونده جدید آنها با توجه به نوع دیابت، سن، محل زندگی و .... 

 ثبت شماره همراه بیماران جدید به همراه تلفن ضروری آنها 

بررسی پرونده های بیماران جهت تهیه کارت دیابت، )چاپ 78 عدد کارت دیابت(، تحویل 176 عدد از کارت ها به بیماران

جدول 2-9: نامه های ارسال شده

قرض الحسنه بانک ملیاهم نامه ها
امام حسین

قرض الحسنه 
قائم

ارجاع به موسسات 
یاری دهنده

کمیته امدادپزشکانبیمارستان ها

6 نفر18 نفر8 نفر63 نفر12 نفر9 نفر2 نفرتعداد
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جدول3-9: تشکیل پرونده بر اساس محل سکونت

9899محل سکونت

2215امیر آباد
55جالل آباد/ صالح آباد/حاجی آباد

32فوالدشهر 
185گلدشت

6256نجف آباد
74ویالشهر
127یزدانشهر

14کهریزسنگ/ اصغر آباد
11زازران/ قهدریجان
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53
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525

56

4741
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نمودار مقايسه ای بايگانی پرونده بر اساس محل 
۹۸سکونت بيماران ديابتی ۹۹

جدول4-9: آمار تشکیل پرونده بر اساس نوع دیابت  

 

9899نوع دیابت

1719نوع 1
5913نوع 2 ) انسولین(

1915نوع 2)انسولین و قرص(
3750نوع 2 قرص(

00بارداری
41رژیم
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1315
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70

انسولين و (۲نوع )انسولين(  ۲نوع ۱نوع 
)قرص

رژيمبارداری)قرص ۲نوع 

يابت نمودار مقايسه ای بايگانی پرونده براساس نوع د
بيماران

۹۸ ۹۹

 

جدول5-9: آمار تشکیل پرونده بر اساس سن مراجع کنندگان 

9899 سن

047-10سال

1078-20سال
2033-30 سال

106 30-40 سال

401922-50سال
503932-60 سال

603918-70 سال

70132 سال به باال     

4
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سال به ۷۰سال۷۰-۶۰سال۶۰-۵۰سال۵۰-۴۰سال ۴۰-۳۰سال۳۰-۲۰سال۲۰-۱۰سال۰-۱۰
باال

نمودار مقايسه ای بايگانی پرونده بر اساس سن 
۹۸ديابتی ها ۹۹

 



واحد تحقیقات و ژپوهش
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واحد تحقیقات و پژوهش

چکیده فعالیت های انجام شده:

انجمــن خیریــه دیابــت جنــان بــا داشــتن اطالعــات حــدود 4000 دیابتــی در ســطح شهرســتان نجــف آبــاد و حومــه، بــه عنــوان یــک 

بانــک اطالعاتــی مطمئــن بــرای دانشــجویان و محققیــن در حــوزه دیابــت بــه شــمار مــی رود.

ــه منظــور انجــام تحقیقــات در  ــرای دانشــجویان در رشــته هــا و مقاطــع مختلــف ب در ســال 1399 همچــون ســال هــای گذشــته پذی

حــوزه دیابــت بودیــم کــه خالصــه ای از فعالیــت هــای انجــام شــده توســط ایــن عزیــزان ارائــه مــی شــود.

• خانم محبوبه حجتی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد نجف آباد 	

هدف: اثر بخشی درمان شناختی –رفتاری بر اختالل خوردن،کیفیت خواب و بهبود عملکرد اجتماعی در افراد مبتال به دیابت 

نوع یک

• خانم معصومه حیدری، دانشجوی مقطع دکترای تخصصی رشته علوم ورزشی دانشگاه آزاد اصفهان	

هدف: تأثیر یک دوره تمرینات مبتنی بر رویکرد NASM بر مشکالت اختصاصی پای بیماران دیابتی نوع دو نوروپاتی



                      

روابط عمومی

یت سازمان از شعار  هب عمل هدا
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واحدروابط عمومی

چکیده فعالیت های انجام شده:

تبلیغات و اطاع رسانی
• تشکیل کانال تلگرام و پیج اینستاگرام خیرین سامت جهت جذب خیرین و اطاع رسانی عملکرد انجمن و فعالیت های واحد 	

جذب مشارکت های مردمی به آنان )گروه های واتساپ، پیج اینستاگرام و کانال های تلگرامی( به صورت روزانه
• پوشش خبری و انعکاس آن:	

 برنامه های و کاس های آموزشی از طریق سایت انجمن و شبکه های اجتماعی

 کاس های آموزشی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد نجف آباد و هماهنگی با مرکز ازن 

 پوشش خبری فعالیت های انجمن و انعکاس آن در شبکه های اجتماعی

 جلسه مدیر عامل پیرامون همکاری فی مابین انجمن و بیمارستان فریدونشهر و ثبت گزارش در سایت انجمن و شبکه های مجازی

 حضور و پوشش خبری جلسه تبادل نظر انجمن دیابت جنان با مسئولین " کلینیک دیابت کوروش اصفهان" و " درمانگاه دیابت  

بیمارستان فریدونشهر" پیرامون تفاهم و همکاری دوجانبه و ثبت گزارش از طریق سایت انجمن و شبکه های اجتماعی
• اطاع رسانی	

 مناسبت های ملی و مذهبی و جهانی و ثبت مطالب مرتبط با آن در شبکه های اجتماعی

 اطاع رسانی دوره های آموزشی و برنامه های انجمن)کاس های آموزشی، کارگاه ها( در وب سایت انجمن و شبکه های اجتماعی

 تشکیل گروه واتساپ مربوط به هیأت امنا و هیأت مدیره و اطاع رسانی برنامه های انجمن به صورت روزانه

 اطاع رسانی جلسات و برنامه های انجمن در گروه همکاران، هیأت امنا، گروه هیأت مدیره و گروه کمیته خیرین

 اطاع رسانی،هماهنگی و پوشش خبری مسابقه شعر، نقاشی،جمله و کاریکاتور به مناسبت هفته دیابت

 اطاع رسانی، ثبت پوستر و پیام در مناسبت های ملی و مذهبی در شبکه های اجتماعی

 معرفی راه های ارتباطی با انجمن دیابت جنان از طریق شبکه های اجتماعی 

 معرفی کتاب های مربوط به تغذیه، روانشناسی و تربیت بدنی برای بیماران دیابتی از طریق سایت انجمن و شبکه های اجتماعی

 تماس و هماهنگی جلسات با شرکت ویراسل جهت ساخت تیزر تبلیغاتی

 تماس با آقای طباطبائی مستند ساز صدا و سیما و هماهنگی جهت بازدید از انجمن وتهیه  مستند از انجمن
• تشکیل کمپین	

تشکیل کمپین جمع آوری هزینه نذورات و صدقات در مناسبت های مختلف و اطاع رسانی در شبکه های اجتماعی

 تماس و هماهنگی با مدیر کانال های مجازی شهر جهت تبلیغات

 به روز رسانی آرشیو الکترونیکی به رنگ مهربانی وب سایت انجمن و پیگیری تهیه و چاپ آرشیو کاغذی آن

رتباط با خیرین جهت ارسال رزومه و گزارش عملکرد انجمن، شماره حساب انجمن و دریافت رسید پرداخت از آنان

• جمع آوری،تنظیم و ارسال کلیپ های جنان برای شرکت پارسیان )آقای همایونی( جهت ویرایش و ساخت کلیپ های جدید	
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پیگیری ها
• پیگیری و اباغ برنامه راهبردی 5 ساله به واحدها	

• تعریف کاربری و آموزش طرز کار با وب سایت ستاد هماهنگی خیریه ها به پرسنل سایر خیریه ها	

• پیگیری و هماهنگی جذب نیروی جدید جهت دفتر مرکزی انجمن و شعبه رضوانشهر	

• پیگیری تنظیم و ثبت تغییرات اساسنامه انجمن بر اساس سیاست های جدید مدیریتی و نیازهای جامعه	

• پیگیری ثبت تغییرات جدید وب سایت انجمن و تنظیم زبانه ها و دسته های جدید در وب سایت	

• پیگیری و چاپ دفترچه کاغذی مربوط به پروژه درمانگاه تخصصی جنان و دفترچه مددکاری	

• پیگیری، ثبت نام الکترونیکی و تکمیل مدارک موردنیاز برای صدور پروانه موافقت اصولی از طریق معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی	

• پیگیری، هماهنگی جهت استعام قیمت، خرید، نصب نرم افزار و راه اندازی دستگاه بادی آناالیزر 	

• پیگیری و هماهنگی تعویض تابلو ورودی انجمن و چاپ و نصب تابلو جدید 	

• پیگیری و هماهنگی جهت استعام قیمت و رایزنی پیرامون بحث ایزو با شرکت های ایزو سیستم، پارتاک، کادیک، هیوا	

• پیگیری و هماهنگی عقد قرارداد با شرکت کادیک جهت مشاوره ایزو	

• پیگیری پرونده استانی شدن از طریق استانداری و ارائه طرح برای استانداری جهت جلسه تخصصی بررسی پرونده استانی شدن	

• پیگیری و هماهنگی جهت تعمیر، تعویض ویندوز، نصب آنتی ویروس و راه اندازی اینترنت سیستم ها	

• پیگیری تمدید سالیانه سایت انجمن و سایت خیریه ها	

• پیگیری انتقال سایت انجمن و ستاد خیریه ها	

• پیگیری و مکاتبه با خیریه ها جهت دریافت هزینه تمدید سایت و شارژ ساالنه	

• پیگیری چاپ بنر در مناسبت های مختلف، ساخت تندیس، تهیه ساک پارچه ای و ... جهت تقدیر از شهردار و اعضاء شورای 	
شهر، خیرین و مناسبت های مختلف

• پیگیری خرید کتاب برای واحد تغذیه و پیگیری پرداخت هزینه و ارسال رسید پرداخت	

هماهنگی ها
• هماهنگی و پیگیری مراسم افتتاحیه شعبه رضوانشهر و انعکاس خبری برنامه در شبکه های اجتماعی	

• هماهنگی، اطاع رسانی و پیگیری برگزاری جلسات داخلی انجمن، کمیته خیرین و کمیته تبلیغات و ثبت گزارش در شبکه های 	
اجتماعی

• هماهنگی و پیگیری جلسه هیئت مدیره با گروه مهندسین و دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی و پوشش خبری آن در شبکه های 	
اجتماعی

• هماهنگی و پوشش خبری گفتگوی اختصاصی مدیر عامل با جمعی از عزیزان تحت پوشش پیرامون قانونمندی و پیگیری 	
مجدانه پرونده های مراقبت و مشکات افراد دیابتی

• هماهنگی جهت تقدیر از کارکنان به مناسبت های مختلف )روز کارمند، روز پرستار،روز ماما، روز رژیم درمانگر، روز حسابدار، 	
روز روابط عمومی، روز تربیت بدنی، روز مددکار، روز روانشناس(

• هماهنگی و حضور در جلسات مشاوره ایزو و همکاری در پیشبرد و سازماندهی پیاده سازی استاندارد ISO9001 )هماهنگی و 	
حضور در جلسه جهت عقد قرارداد مشاوره ایزو با شرکت هیوا و شرکت کادیک و تماس با شرکت افنور، بی آر اس و سرمد 

جهت استعام قیمت صدور گواهینامه ایزو و مراقبت ساالنه(

• هماهنگی شارژ ادواری حساب اینترنت انجمن، پیگیری پرداخت هزینه شارژ و ارسال رسید پرداخت برای شرکت	

• هماهنگی و پیگیری ثبت آگهی و ثبت روزنامه تغییرات سال 99 و پیگیری پرداخت هزینه ها و ارسال رسید پرداخت	



گزارش عملکرد انجمن خیریه دیابت جنان سال 1399                                  

• هماهنگی و حضور در جلسات نیاز سنجی معاونت بهداشت استان اصفهان	

• مکاتبه با شرکت بهستان دارو و پیگیری مکاتبات	

• تماس و هماهنگی با شرکت پویا نظم و پیگیری خرید سیم کارت و آی پی جهت راه اندازی دوربین ساختمان	

• هماهنگی و همکاری جهت تهیه کلیپ از پروژه درمانگاه تخصصی جنان	

ثبت و تنظیم گزارشات
• تنظیم نهایی و پیگیری چاپ و تکثیر گزارش سال 1398 	

• ثبت گزارش عملکرد سال1398، سه ماهه اول 1399 واحد مددکاری و گزارش مرداد ماه واحدهای آموزش و مراقبت روی وب 	
سایت انجمن و شبکه های اجتماعی)گروه هیأت امنا ،گروه هیأت مدیره و گروه کمیته خیرین در واتساپ،کانال های تلگرام(

• ثبت گزارش مربوط به جلسات کمیته درمان در شبکه های اجتماعی )گروه های واتساپ و کانال های تلگرامی(	

• ثبت گزارش جلسه با دکتر عینی پزشک رضوانشهر جهت تبادل اطاعات و همکاری فی مابین شعبه دوم انجمن دیابت جنان و 	
شبکه بهداشت تیران در شبکه های اجتماعی)گروه های واتساپ و کانال های تلگرامی(

• ثبت گزارش دوره بازآموزی پرسنل مراقبت و آموزش انجمن خیریه دیابت جنان پیرامون نحوه مراقبت و آموزش بیماران دیابتی 	
نوع 1 با همکاری خانم قانع مسئول آموزش دیابت بیمارستان امام حسین)ع( اصفهان شبکه های اجتماعی)گروه های واتساپ و 

کانال های تلگرامی(

• ثبت مطالب علمی و آموزشی در قالب متن، پوستر و کلیپ از طریق سایت انجمن و شبکه های اجتماعی به صورت روزانه	

• تهیه و تنظیم آرشیو زخم پا	

• ثبت و تنظیم و به روز رسانی لیست جدید هیأت امنا و هیئت مدیره و تهیه آرشیو الکترونیکی و کاغذی	

• ثبت پیام های تبلیغاتی )راه های کمک به جنان شامل:کمک های نقدی از طریق قلک و یا اعام شماره حساب جهت پرداخت 	
حضوری و آناین / کمک های غیر نقدی شامل: اهداء دارو و انسولین- اهداء سبد کاال –اهداء لوازم التحریر( در شبکه های 

اجتماعی و تبادل اطاعات با سایر کانال های سطح شهر(

• ثبت گزارش جلسه مدیر عامل با مدیریت ،معاونت بهداشتی و مسئولین واحد مبارزه با بیماری ها شبکه بهداشت شهرستان 	
تیران و کرون از طریق سایت انجمن و شبکه های مجازی

• تدوین و تنظیم شرح وظایف واحدها، ویرایش و تدوین روش اجرایی واحدها	

• تدوین استراتژی و برنامه های راهبردی انجمن و تنظیم لیست ذینفعان وتدوین فرم های مربوط به انتظارات ذینفعان	

سایر فعالیت ها
• همکاری جهت آماده سازی و تجهیز لوازم اداری مورد نیاز واحد رضوانشهر	
• اسکن پرونده های جدید بیماران دیابتی و تشکیل بایگانی الکترونیکی به صورت روزانه	
• ارسال پیامک از طریق پانل به دیابتی ها جهت شرکت در کارگاه های آموزشی	
• تقدیر از خیر اهدا کننده دستگاه بادی آناالیزر از طریق کانال تلگرام و گروه واتساپ هیأت امنا، گروه هیأت مدیره و گروه 	

کمیته خیرین
• ارتباط با دیابتی ها جهت ارسال مطالب مربوط به تغذیه از طریق واتساپ	
• پیگیری خرید کتاب برای واحد تغذیه و پیگیری پرداخت هزیته و ارسال رسید پرداخت	



طراحی
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                                                 چاپ بنر                                      

     

پوسترو تراکت
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گالری تصاوری
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کسب مقام اول مسابقات مجازی دارت استانی به مناسبت دهه فجر  توسط جناب آقای مجتبی سورانی

    

     جلسه هم اندیشی با پزشکان کلینیک دیابت کوروش اصفهان         جلسه هم اندیشی با دکتر عینی پزشک درمانگاه رضوانشهر

    

          بازدید مسئولین شبکه بهداشت و درمان شهرستان از انجمن              بازدید مسئولین دیابت بیمارستان فریدونشهر از انجمن

    

جلسه هم اندیشی و همکاری با مسئوالن شبکه بهداشت تیران 
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جلسه هیئت امنا

   

جلسه هیئت مدیره انجمن با دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و گروه مهندسین 

    

 ISO-10015 و ISO-9001 جلسه مشاوره پیاده سازی ایزو
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        جلسه آموزشی پرسنل انجمن در بیمارستان امام حسین                             بازدید پزشکان دیابت شهرستان از انجمن

    

جلسه هم اندیشی و همکاری با دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

    

    

برگزاری جلسات کمیته پزشکی
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جلسه کمیته خیرین

    

        

برگزاری جلسات کمیته راهبردی و تبلیغات

    

کاس لذت های بدون قند
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ساخت فیلم مستند از عملکرد انجمن جهت پخش در صدا و سیما

    

   

کاس آموزشی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

   

برگزاری کاس های آموزشی در شعبه رضوانشهر
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افتتاحیه شعبه جدید انجمن در رضوانشهر

    

    

اعزام کادر مراقبت بهداشت انجمن دیابت جنان به شعبه رضوانشهر
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تخلیه میلگرد جهت احداث ساختمان تخصصی دیابت جنان

     

طراحی نقشه جدید ساختمان درمانگاه تخصصی دیابت جنان توسط مهندس میر دامادی

    

تجلیل از خیر گرانقدر جناب آقای مرتضی معین                                تقدیر از بانوان خیر به مناسبت روز زن

    

توزیع غذای گرم به مناسبت های ماه مبارک رمضان و عید غدیر
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توزیع سبد کاال به مددجویان تحت پوشش در مناسبت های مختلف

                 

توزیع کیف و کاپشن به مناسبت سال تحصیلی جدید
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اهداء جوایز به کودکان دیابتی نوع 1 ) با قند خون کنترل شده(                                   اهداء انسولین 

    

                   تعویض و نصب تابلو درب ورودی انجمن                                              توزیع مواد ضد عفونی کننده 



تشکر و قدردانی ویژه از:

• هیئت امناء، هیئت مدیره، کمیته پزشکی، کمیته خیرین، کمیته تبلیغات و پرسنل دلسوز انجمن خیریه دیابت جنان	

• فرماندار محترم شهرستان نجف آباد 	

• ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد، معاونت درمان وکلیه پرسنل شبکه بهداشت شهرستان نجف آباد	

• شهردار محترم شهرستان، معاونت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرستان نجف آباد	

• اعضای محترم شورای اسالمی شهر شهرستان نجف آباد	

• پزشکان، کلینیک ها و آزمایشگاه ها، بیمارستان ها، داروخانه های شطح شهرستان نجف آباد	

• امام جمعه محترم شهرستان نجف آباد	

• دفتر مراجع تقلید	

• انجمن های خیریه شهرستان نجف آباد	

• اداره صنعت، معدن و تجارت	

• کلیه مجامع امور صنفی	

• خیرین شهرستان نجف آباد	

• همیاران و سفیران جنان	

و تمامی عزیزانی که ما را در راستای نیل به اهداف انجمن یاری و همراهی می نمایند.


