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 دورهپایان  گزارش تشریحی

 

  پایان دوره استفاده شود رای گزارشست ببایمی  دهی گزارشالگوی این. 

  تکمیل و امضا شود مدلگزارش باید توسط مدیر پروژه. 

 مالی مندرج در گزارش مالی مطابقت داشته باشد. اطالعات ارائه شده در این گزارش باید با اطالعات 

  ًرا بسط دهید. بندهای گزارش، برحسب نیازلطفا 

  دوره ی گزارش دهی را در بربگیرد. تمام همه ی سواالت باید به پاسخ 

 فهرست

  . شرح / توصیف1

 

 موسسه خیریه بهنام دهش پور :نام سازمان تحت قرارداد. 1.1

 :نشانی سازمان. 1.2

تلفن:   -13پالک یکوچه مرمر ی( کوچه مسجد نی) فرورد انیجبار دی( کوچه شه یلواسان دی) شه هیفرمان:  یمرکزدفتر  

22208797 

 22718083طبقه دوم  یو آنکولوژ یوتراپیساختمان راد شیتجر یمارستان شهدایب شیتجر ندای: م مارستانیب دفتر

 نسرطان پستا  یآگاه ساز  قیاز طر یزنان افغانستان یزندگ تیفیک شیافزا :پروژه عنوان. 1.3

 در مورد سرطان پستان( یجهت اطالع رسان یاز زنان افغانستان یشبکه اطالع رسان لی)تشک

 96-21-ق589شماره قرارداد موسسه: /2017-0021 شماره ی قرارداد:. 1.4

   96بهمن ماه  10تا  96شهریور ماه  دوره ی گزارش دهی: تاریخ پایانو  تاریخ شروع. 1.5

 ،اهنده و اتباع ایرانییا هر نوع بیماری خاص، پن معلولیت ،سن ،به تفکیک جنسیت) ذینفعان مستقیم پروژه ی مدل .1.6

ذی نفعان که مالک عمل  یا انتخاب و معیار دیگر برای تفکیکشاخص  هر نوعیا و  پروژهمحل اجرای  ،یوضعیت مدارک اقامت

 40-20 سن بینمقیم تهران و حومه  (علمی پژوهشی ماماهای افغانستانی ) انجمن نفر زنان افغانستانی 30:  (بوده استشما 

 سال 

 استان تهران ینفر زنان افغانستان 1000 : نهایی پروژه ی مدل ذینفعان. 1.7

 گزارش اجرای فعالیت های پروژه. 2

 پروژه:خالصه ای از اجرای . 2.1

 از پروژه ارائه شود شامل:و خالصه ای لطفاً در این بخش مروری اجمالی 

 فعالیت های اجرا شده 
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 یبرا مرکز تحقیقات سرطان پستان سرطان ،جهاد دانشگاهیمعتمد سرطان با پژوهشکده و انعقاد تفاهم نامه  یهماهنگ -1

 یهایماریبرخورد با ب نه،یمعاطی دو روز با عنوان  ویژه تهسیلگران تخصصی کارگاه چند تدوین بروشورهای آموزشی و برگزاری

 .سرطان پستان ییپستان و خودآزما

انجمن علمی )برای معرفی تهسیلگران با مدرک مامایی و مهاجرین خارجی وزارت کشور اتباع ادارههماهنگی با  -2

 (پژوهشی ماماهای افغانستانی

معرفی شده برای برگزاری جلسات  مکان هایبا برای تایید  اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور هماهنگی -3

 سرای محله از طرف خود تهسیلگران( مانند مدرسه و حسینیه و کتابخانه و( خودآزمایی برای زنان افغانستانی

 (یع در جامعه هدفزمورد نیاز برای توآموزش ) خودآزمایی پستان طراحی بروشور های  -4

دی  26در تاریخ  با شیوه ارائه و اداره جلسات خودازمایی ویژه زنان افغانستانیموزشی آموزشگران آبرگزاری کارگاه  -5

 96ماه 

 
 پروژهموضوع کارگاه توجیهی اولیه آشنایی زنان افغانستانی با 

 13/8/96تاریخ  در

 96 دی ماه 11و9اموزش تخصصی سرطان پستان در تاریخ  کارگاه

 دانشگاهی مرکر تحقیقات سرطان پستانپژوهشکده معتمد جهاد در 

آموزشگران با شیوه ارائه و اداره  یکارگاه آموزش یبرگزار

دی ماه  26جلسات خودازمایی ویژه زنان افغانستانی در تاریخ 

96 

آموزشی عملی برای خودآزمایی سرطان پستان در کارگاه 

  آموزشی

 

اطالعات اخذ آزمون و ارزیابی از تهسیگران برای تایید کافی  

 

آموزش و ارائه تخصصی توسط مربیان و جراحان پژوهشکده 

  معتمد جهاد دانشگاهی مرکر تحقیقات سرطان پستان

 

برای اعضای پروژه آموزش دیده تهسیلگران آزمایشی  ارائه  

 

فراگیری مطالب آموزشی اشتیاق برایهمراه بودن تهسیلگر و  

 

آشنایی با سرطان پستان کارگاه آموزشی یبرگزار  
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 نتایج برجسته پروژه 

 انستانی آموزش دیده در مورد سرطان پستانغنفر زن اف 30 -1

 یی سرطان پستان بومی سازی شده خودآزما یبروشور آموزشو چاپ  تدوین -2

 چالش های پروژه 

حتی برای کوچکترین مطلب برای کار با جامعه اتباع بسیاز زمان اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور هماهنگی با  -1

  .وردآبر و فرایندی فرسایشی برای پروژه به وجود می 

موزی به سر می آتعدادی دانشجو هستند تعدادی در دوره کاربر )گران فرایند سختی است و زمانلسیههماهنگی با ت -2

 زمان می برد.نفر  30هماهنگی این و  (مادر هستند یبرند.تعداد

 هماهنگی محل جلسات خودآزمایی که برای جامعه هدف  -3

 . لطفا در قالب های زیر گزارش دهید:2.2

  (ارایه شود وستیپبه )  "پروژه یچارچوب منطق" یجدول به روز شده 

  .الزم به توضیح است جدول چارچوب منطقی تا زمان گزارش میان دوره قابلیت تغییر داشته است 

  وستیپ به )از طریق قالبپروژه گزارش دهید.  "جدول رد یابی شاخص "ف شاخص را در قالب اهدابه دستیابی 

 (1شماره 

 ها فعالیت. نتایج و 2.3

 )به منظور مشخص کردن اثرات کلی و بلند مدت ایجاد شده در جامعه هدف(چیست؟   شما از اثرات کلی پروژهارزیابی . 2.3.1

 قدور نیست ولی اثرات منفی و مثبت فعالیت در هر مرحله بیان شده است .ارزیابی کامل از پروژه مبه دلیل ناتمام ماندن پروژه 

 جی و نتیجه ذکر بفرمایید. و. سه مورد ذیل را به تفکیک هر فعالیت و خر2.3.2

  ًنایل شده در و اهداف  ،چالش ها ،شامل روش شناسی فعالیت های تکمیل شدهفعالیت، جزئیات  خطدر زیر هرلطفا

 توضیح دهید. به صورت کامل را  پروژهطول مدت زمان اجرای 

 اشته است یا خیر، و در صورت داشتن مثبت یا منفی پیش بینی نشده ای د اثرات /مشخص کنید که آیا پروژه نتایج

   چنین اثراتی لطفا توضیح دهید. 

  و دالیل بروز  آن را ذکر است، اجرا حاصل شده نهر گونه تغییری در حیچنانچه در فعالیت های از پیش تعیین شده

پروپوزال ارائه مقرر در این تغییرات را مشخص نمایید. )در صورت مغایرت فعالیت های اجرا شده با فعالیت های 

 شده(

 : دستاورد/نتیجه

 دستاورد دارد لطفا اضافه نماییدنتیجه/روژه بیش از یک پدر صورتی که 

 

 :1.1 خروجی
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با 1396عدد و در سال  5000بروشور در مورد سرطان پستان متناسب با زبان و فرهنگ افغانستان  و چاپ محتوا نیو تدو هیته

 عدد بروشور( 5000 )چاپبهنام دهش پور و  هیریواحد آموزش موسسه خ یهمکار

 تهیه محتوا: 1.1.1فعالیت 

 زمان برن استچالش ها : رفت و امد و تحصحیح و یکپارچگی دشوار رفت و آمد می شود و 

 :هماهنگی با واحد آموزشی و اطالع رسانی1.1.2فعالیت 

 طراحی بروشور:  1،1،3فعالیت 

 بروشور 5000: چاپ  1،1،4فعالیت

 : توزیع1،1،5فعالیت 

 : ارزشیابی و مستندسازی1،1،6فعالیت

 .ویژه جامعه زنان افغانستانی است هدف این فعالیت تدوین و تهیه بروشور آموزشی

 

 شکل گیری بروشور خودازمایی مراحل

 

 رانیا میمق یستانبه جامعة زنان افغان  یو آگاه ساز یاشاعه، اطالع رسان یبرا ینفر زن و دختر افغانستان30 :1.2خروجی 

  اند. دهیآموزش د

 کنند. یکار م یکه با دختران و زنان افغانستان ییبا سازمان ها یهماهنگ :1.2.1فعالیت 

پرسه طوالنی اداری را پیش رو  اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشورگرفتن تائیدیه در هر مرحله از فعالیت ها از چالش: 

 دارد و وقفه زمانی را به پروژه اعمال کرد.

 سرطان پستان ییبا متخصصان در امر آموزش خودآزما یهماهنگ :1.2.2فعالیت 
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 محتوای بروز شده آموزشی:1،2،3فعالیت 

 چالش: این محتوا چون باید تایید و هماهنگی با متخصصان باشد زمان بر بوده و نیاز به هماهنگی زیادی بوده است.

 یعموم یساز یو آگاه یاطالع رسان یها وهیجلسات درباره ش یبرگزار: 1،2،4فعالیت 

 هر کدام از سازمان ها تیبا موسسات در حوزه سرطان و نحوه حما ییجلسات آشنا یبرگزار: 1،2،5فعالیت 

 ها کالس و آموزش و ادامه آمدن  یبرا تهسلگران یبرا شتریتعهد ب یبراارائه گواهی دوره پاداش و : 1،2،6فعالیت 

 : مستندسازی و گزارش  1.2.7فعالیت 

 چالش ها : هماهنگی و تنظیم جلسات آموزشی زمان بر و فرایند هماهنگی سخت است .

  :دو اثر مثبت در بر داشت

آشنایی و تشکیل یک گروه از از زنان افغانستانی که تحصیالت مامایی دارند. در طی این پروژه در زمینه سرطان پستان  -1

 .اشنا شده اند و می توانند مروج آشنایی با سرطان پستان باشند

 صص اطالع رسانی به جامعه زنان افغانستانیتخبروشور جامع مو چاپ  طراحی   -2

 ) انجام نشد( 1396در شش ماه دوم  سال  دهیآموزش د میتوسط ت یدوره آموزش 5حداقل  یبرگزار: 1.3خروجی 

 انجام شده است (( در تهران و حومه یافغانستان هایاقامت خانواده یمحل ها یی.شناسا:1.3.1فعالیت

 یبا زنان افغانستان هیاول یجلسه و هماهنگ یبرگزار یمناسب برا طیشرا یبررس :1.3.2فعالیت 

 : برگزای جلسات آموزشی 1.3.3فعالیت 

 یبرا گرید یبه سازمان ها یو درمان معرف شاتیآزما یبرا مشکوک شناسایی شدند، ییکه در خودآزما یکسان:  1.3.4فعالیت 

 پروژه نیا

 جلسه یمراحل بعد از برگزار هیگزارش از کل:  1.3.5فعالیت 

 : مستندسازی و گزارش و درس آموخته ها  1.3.6فعالیت 

در حوزه  یرانیمردم نهاد ا یموجود در سازمان ها یها تیحما یمعرف یبرا دهیاز زنان آموزش د ایشبکه لیتشک:  1.4خروج 

 139 6در سال رانیا میمق یها یسرطان پستان به افعانستان

 یآموزش میت نیب یجلسه هماهنگ یبرگزار :1.4.1فعالیت 

 کنند. یکمک م یکه به زنان افغانستان یمردم نهاد یاطالعات سازمان ها نی.تدو :1.4.2فعالیت 

 یگروه مجاز کی لیتشک:  1.4.3فعالیت 

 شبکه یجلسات ماهانه برا:  1.4.4فعالیت 

 گرفتن گزارش ماهانه : 1.4.5فعالیت 

 در طول هر ماه میت یکارها یابیارزش : 1.4.6فعالیت 

 ستندسازی و گزارش م:  1.4.7فعالیت 

 جلسات خودآزمایی زنان افغانستانی امکان پذیر نبود . یارذبرگعدم چالش : این خروجی به دلیل 

 یل شده است .دیده شده،گروهی از این زنان تشک تهسیلگر آموزش 30با توجه به اثر مثبت این پروژه: 

یی که در زمینه مرتبط با ( که با سایر پروژه ها و سازمان هامساعی )هم افزاییاطات و تشریک ارتبخالصه ای از ارائه ی . 2.4

 صورت گرفته است.  این پروژه فعالیت دارند
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پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی مرکر تحقیقات در روند و تعریف این پروژه با ارتباطی که موسسه خیریه بهنام دهش پور 

 تامالعت دختران مامای افغانستانی انجام شد در نهایت منجر بهموزش و برنامه ریزی که در راستای آ برقرارشد سرطان پستان

 .گردیدخوب تخصصی در ادامه فعالیت بین موسسه و پژوهشکده 

 (2شماره  وستیقالب به پ قیاز طر) پروژهزبان ذی نفعان  ترجیحا از پروژه. دو نمونه از داستان های موفقیت 2.5

  (3شماره  وستیقالب به پ قیاز طر) پروژه. درس آموخته های شما در طول اجرای 2.6

 نام مدیرعامل / مدیر پروژه

....................................................... 

 امضا ............................................

 .............................................. محل


