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  پیشینه .1

برپایه ایده و  1374وم سال موسسه خیریه بهنام دهش پور سازمانی است مردم نهاد، غیردولتی و غیرانتفاعی که در نیمه د

سالگی در اثر ابتال به  21هاي خود را آغاز کرد. بهنام در سوم اسفند همان سال و در سن پور فعالیتهاي بهنام دهشپیگیري

تاکنون ادامه  1379بیماري سرطان از میان ما رفت و این مسیر با حمایت داوطلبان و حامیان و با دریافت مجوز قانونی، از سال 

بیمار تحت پوشش،  13000موسسه، خدماتی همچون تامین هزینه دارو و درمان، ارائه خدمات جانبی و حمایتی به بیش از  دارد.

رسانی، پیشگیري و تشخیص دانشگاهی فعال در حوزه سرطان، اجراي پروژه هاي تحقیقاتی، آموزشی، اطالع-تجهیز مراکز درمانی

هاي داوطلبان ه خود ثبت کرده است و اکنون با برخورداري از یکی از بزرگترین گروهزودهنگام بیماري سرطان را در کارنام

 عالقمند، همواره از پیشتازان حمایت از بیماران مبتال به سرطان بوده است.

ش رسانی، آموزپور از سالهاي اولیه تشکیل تاکنون فعالیت و اقدامات متعددي را در راستاي اطالعموسسه خیریه بهنام دهش

در موضوع پیشگیري از ابتال به سرطان و بخصوص موضوع پیشگیري از  تجهیز مراکز درمانی دانشگاهی دولتی عمومی جامعه و 

  سرطان پستان در جامعه زنان و دختران شهر تهران را به انجام رسانده است. در این میان میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 

و برنامه پیگیري  1392 -1393طی سالهاي  تهرانشهر زن ساکن  500 در بین انغربالگري سرطان پستآموزش و پروژه  .1

 وضعیت این زنان بعد از یکسال

ب  در سطح مراکز خرید شهر تهرانسازي عمومی رسانی و حساسبا هدف اطالعپویش اطالع رسانی یک قدم زودتر  .2

 1395مدت یکسال از سال 

 1396در سال  ترسان به اتباع غیرایرانیو سازمانهاي خدمپروژه آموزش و توانمندسازي دست اندرکاران  .3

پور و برند ماي لیدي تحت پوشش شرکت زرین رویا در قالب پروژه درپی آغاز همکاري مشترك موسسه خیریه بهنام دهش

» 1397-1398سالگی با تمرکز بر سرطان پستان  50رسانی و ترویج زندگی سالم در زنان از شروع سن بلوغ تا آگاهی«

 ریزي و طراحی اقدامات متعددي در این موضوع طراحی و مقرر است در طول این پروژه اجرایی گردد. برنامه

  

 رسانیو رویداد ملی اطالع پویشآشنایی با  .2

و برند ماي لیدي  پوربینی شده در قالب پروژه مشترك موسسه خیریه بهنام دهشهاي پیشاجرایی و فعالیت اقداماتیکی از 

بوده  98تا پایان اردیبهشت  97از ابتداي مهر ماه  پویش ملی همه با هم به پیش براي پیشگیري از سرطان پستان يبرگزار

پور پیشنهاد، تصویب و اقدامات اجرایی است. این پویش در طی جلسات هماهنگی داخلی تیم پروژه در موسسه خیریه بهنام دهش

ماه جهانی اکتبر اهنگی برون سازمانی آن در شهریور ماه صورت پذیرفت. باتوجه به هاي میدانی و همآن طراحی و عملیات و فعالیت

هاي مردم نهاد و موسسات رسانی با همکاري و تعامل سازمانمهر یک رویداد اطالع 26آبان مقرر شد در روز  10مهر تا  10از 

هاي مردمی حوزه سسات خیریه و تشکلهاي حاصل شده ناشی از تشکیل شبکه ملی موخیریه حوزه سرطان براساس ظرفیت

  سرطان در سطح کشور طراحی و اجرا شود.

به موسسات عضو شبکه ملی سرطان اولیه توسط دبیرخانه رسانی اطالعمقرر شد  در موسسه، تیم پویشریزي براساس برنامه

مراه انجام شود. براساس اطالعات و هماهنگی اجرایی با سازمانهاي هآموزشی  سازمانی، اقداناتانجام و پس از آن هماهنگی 

نامه و فراخوان همکاري در سازمان مردم نهاد و موسسه خیریه فعال در حوزه سرطان دعوت 76دراختیار در ابتداي شهریور براي 

ي سازمان و موسسه تمایل و مراتب آمادگی خود را برا 36رسانی ارسال و در ابتداي مهر ماه تعداد پویش و رویداد ملی اطالع

  همراهی اعالم داشتند.
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بینی و پور اهداف ذیل به عنوان اهداف و دستاوردهاي موردانتظار پیشخیریه بهنام دهش موسسهبراساس تجربیات پیشین 

  ریزي اقدامات اجرایی براین اساس انجام گرفت:برنامه

 انهاي حامی و همراههمکاري، جلب مشارکت دست اندرکاران و سازم .1

 حساس سازي و تالش در جهت آگاهی جامعه در سطح شهرهاي همراه .2

 تولید و توزیع محتوا به صورت مجازي و حضوري در شهرهاي همراه .3
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 همکاري، تعامل و ارتباط بین دست اندرکاران و سازمانهاي همراه با رویکرد توانمندسازي .6

  

  رسانی ملیاطالع و رویداد پویشو انتظارات از  عملیاتی اهداف و برنامه .4

ملی همه با هم به پیش پویش قالب  زیر را دربرنامه عملیاتی پور اهداف و ریزي پویش در موسسه خیریه بهنام دهشتیم برنامه

را براین اساس طراحی و الزم اجرایی و اقدامات تدوین  زیرشرح مهر به  26در روز رسانی رویداد ملی اطالعاجراي و براي پیشگیري 

  :اجرا نمودند

 همکاري، مشارکت و توانمندسازي سازمانهاي همراه در پویش در راستاي اهداف مشترك .1

 سازي عمومی در سطح شهرهاي مختلف با استقرار ایستگاه اطالع رسانیآگاه سازي و حساس  .2

 تولید و توزیع محتوا به صورت مجازي و حضوري در سطح جامعه .3

 اولین تجربه همکاري جمعی و مشترك موسسات همسو در سطح ملی .4

 شناسایی راهکارها و روشهاي تعامل و همکاري در راستاي اهداف و برنامه مشترك .5

 97ي مجموعه اقدامات اطالع رسانی تا هفته سرطان و پایان سال طراحی و اجرا .6

  

  97اقدامات اصلی انجام شده از ابتداي امرداد تا پایان مهر  .5

 رسانیتهیه و نگارش پروژه پویش و رویداد اطالع .5,1

 هاي اجرایی در راستاي پروژه مشتركتهیه پروژه .1,1

 ریزي اجرایی پویش ملیبرنامه .1,2
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 شبکه ملی مراقبت سالمت، تحت پوشش اداره سرطان وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی .1,8
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 براي پیگیري پویش اداره سرطان وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکیام الزم براي هماهنگی با اقد .1,34

 گام 3هاي اجرایی و آموزشی پیگیري پویش ملی در آماده سازي و تهیه پیش نویش پروژه .1,35
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 رسانی ملی رویداد اطالعو در قالب مهر  26روز کار در وضعیت آماري سازمانهاي هم .6

  شهر   استان سازمان
تعداد 

  ایستگاه

تعداد تیم 

  همکار

25  15  18  36  294   

  موسسه خیریه ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا  1
  اصفهان  1

1  
  1  کاشان

1  5  

  19  3  2  موسسه نیکوکاري مهرخوبان کاشان  2

  16  1  2  کرج  1  البرز  2  خیریه مهر سهیال  3

4  
انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان آذربایجان 

  (امید)
  25  3  3  ارومیه  1  آذربایجان غربی  3

  بنیاد امور بیماري هاي خاص  5

  تهران  4

1  

  4  تهران

1  6  

  4  1  2  مرکز بهداشت شمال تهران   6

  34  6  3  موسسه خیریه بهنام دهش پور  7

  8  1  4  ریه پیام سیدمحمدحسین رضويموسسه خی  8

  5  1  5  موسسه نیکوکاري حاج قاسم فرهاد  9

  5  موسسه خیریه صفا  10
چهار محال 

  بختیاري
  7  1  5  شهرکرد  1

  انجمن پیشگیري سرطان آواي مهر نسترن  11
  خراسان رضوي  6

1  
  6  مشهد

1  9  

  4  1  2  موسسه حمایت از کودکان مبتال به سرطان خراسان رضوي  12

  12  1  7  دزفول  1  خوزستان  7  انجمن حمایت از بیماران مبتال به سرطان شهرستان دزفول  13

  انجمن امداد بیماري هاي سرطانی کومش  14
  سمنان  9

1  
  8  سمنان

2  18  

  25  1  2  موسسه غیرانتفاعی غیر تجاري نیکوکاران راه آسمان  15

  5  1  9  قم  1  قم   10  موسسه خیریه خورشید فرجاد  16

17  
انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان یاس 

  استان کرمان
  5  1  10  کرمان  1  کرمان  11

  13  1  11  سنقر  1  کرمانشاه  12  کانون حمایت از بیماران سرطانی نشاط  18

  8  2  12  بروجرد  1  لرستان  13  موسسه سرطان امید به آینده بروجرد  19

  دروان آرین مسقطیانجمن حمایت از بیماران سرطانی شا  20

  مازندران  14

  5  1  13  آمل  1

21  
مجمع خیرین حمایت از کودکان مبتال به سرطان استان 

  مازندران (ماهک)
  8  1  14  ساري  2

  12  1  15  نور  3  انجمن ترنم مهر شهرستان نور  22

23  
موسسه حمایت از بیماران سرطانی استان مرکزي (تبسم 

  مرکزي  15  اراك)
  21  1  16  اراك  1

  14  1  17  ساوه  2  موسسه خیریه پیروان امام حسین (ع)  24

  6  1  18  میبد  1  یزد  16  خیریه بیماران خاص شهداي میبد  25



 

 16از   7 صفحه   97آذر  17رسانی گزارش نهایی اقدامات صورت گرفته در قالب پویش و رویداد ملی اطالع

 رسانی ملی مهر و در قالب رویداد اطالع 26رسانی در روز هاي اطالعوضعیت آماري مراجعان به ایستگاه .7

  شهر  سازمان

اه
گ

ست
 ای

اد
د

تع
  

تعداد 

  مراجع

  تانسابقه سرطان پس

در 

  مراجع

در 

  خانواده
  جمع

نسبت 

از کل 

مراجعان 

به 

  ایستگاه

25  18  36  4،181   159   449   608   15%  

  1  موسسه خیریه ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا  1
  1  کاشان

1  180  9  35  44  24%  

  %7  30  5  25  453  3  2  موسسه نیکوکاري مهرخوبان کاشان  2

  %32  41     41  129  1  2  کرج  1  خیریه مهر سهیال  3

4  
انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان 

  آذربایجان (امید)
  %15  10     10  65  3  3  ارومیه  1

  1  بنیاد امور بیماري هاي خاص  5

  4  تهران

1  163  1  6  7  4%  

  %17  19  18  1  112  1  2  مرکز بهداشت شمال تهران   6

  %11  30  25  5  269  6  3  موسسه خیریه بهنام دهش پور  7

                 1  4  موسسه خیریه پیام سیدمحمدحسین رضوي  8

  %34  14  14     41  1  5  موسسه نیکوکاري حاج قاسم فرهاد  9

  %32  11  9  2  34  1  5  شهرکرد  1  موسسه خیریه صفا  10

  1  انجمن پیشگیري سرطان آواي مهر نسترن  11

  6  مشهد

1  88              

12  
رطان موسسه حمایت از کودکان مبتال به س

  خراسان رضوي
2  1  74     3  3  4%  

13  
انجمن حمایت از بیماران مبتال به سرطان 

  شهرستان دزفول
  %4  3     3  69  1  7  دزفول  1

  1  انجمن امداد بیماري هاي سرطانی کومش  14

  8  سمنان

2  156              

15  
موسسه غیرانتفاعی غیر تجاري نیکوکاران راه 

  آسمان
2  1  90  3  14  17  19%  

  %25  23  19  4  93  1  9  قم  1  سسه خیریه خورشید فرجادمو  16

17  
انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان 

  یاس استان کرمان
  %0  0        138  1  10  کرمان  1

  %17  114  102  12  675  1  11  سنقر  1  کانون حمایت از بیماران سرطانی نشاط  18

  %22  114  105  9  518  2  12  بروجرد  1  موسسه سرطان امید به آینده بروجرد  19

20  
انجمن حمایت از بیماران سرطانی شادروان آرین 

  مسقطی
  %30  46  41  5  154  1  13  آمل  1



 

 16از   8 صفحه   97آذر  17رسانی گزارش نهایی اقدامات صورت گرفته در قالب پویش و رویداد ملی اطالع

  شهر  سازمان

اه
گ

ست
 ای

اد
د

تع
  

تعداد 

  مراجع

  تانسابقه سرطان پس

در 

  مراجع

در 

  خانواده
  جمع

نسبت 

از کل 

مراجعان 

به 

  ایستگاه

21  
مجمع خیرین حمایت از کودکان مبتال به سرطان 

  استان مازندران (ماهک)
  %13  14  13  1  111  1  14  ساري  2

  %19  58  31  27  300  1  15  نور  3  انجمن ترنم مهر شهرستان نور  22

23  
موسسه حمایت از بیماران سرطانی استان مرکزي 

  (تبسم اراك)
  %19  10  9  1  54  1  16  اراك  1

              62  1  17  ساوه  2  موسسه خیریه پیروان امام حسین (ع)  24

              153  1  18  میبد  1  خیریه بیماران خاص شهداي میبد  25

  



 

 16از   9 صفحه   97آذر  17رسانی گزارش نهایی اقدامات صورت گرفته در قالب پویش و رویداد ملی اطالع

 مهر 26روز رسانی ملی ویداد اطالعراستان همراه در  16پراکندگی سازمانهاي همراه در وضعیت  .8

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مهر 26روز رسانی ملی رویداد اطالعبرخی از نتایج و دستاوردهاي اجراي  .9

 ایجاد ارتباط و تعامل بین موسسات همسو و همکار در سطح کشور .1

 ایجاد حرکت و شور در بین موسسات فعال حوزه سرطان و تقویت حس کارگروهی .2

 همکاري بخش خصوصی، نهادهاي عمومی، ساختارهاي دولتیجلب مشارکت و  .3

 ایجاد اعتماد به نفس و حس خوب همکاري و تعامل بین سازمانی در سازمانهاي همراه .4

 توانمندسازي و توسعه ظرفیت در بین سازمانهاي همراه .5

 ایجاد فرصت بهتر فعالیت موسسات همراه در شهرهاي مختلف در ارتباط با سایر سازمانها .6

 هاي بخش خصوصی و عمومی و دولتی براي دریافت آموزش بیشترز تمایل و اعالم آمادگی برخی از سازمانابرا .7

 برخی از موسسات همکار در برخی از شهرستانها ات آموزشی و استمرار فعالیتها توسطاقداماجراي  .8

 عامل و همکاري نداشتندبرقراري تعامل و همکاري مابین برخی از موسسات که تا قبل از این پویش با یکدیگر ت .9

 97ایجاد آمادگی براي ادامه این فعالیت در زمانهاي دیگر بخصوص هفته ملی سرطان در بهمن  .10

 

  

  



 

 16از   10 صفحه   97آذر  17رسانی گزارش نهایی اقدامات صورت گرفته در قالب پویش و رویداد ملی اطالع

 هاپیوست .10

 رسانی ملی با نشان سازمانهاي همراهپوستر پویش و رویداد اطالع .10,1

  

  

  

  



 

 16از   11 صفحه   97آذر  17رسانی گزارش نهایی اقدامات صورت گرفته در قالب پویش و رویداد ملی اطالع

 97مهر  19بندي کارگاه آموزشی توجیهی برنامه زمان .10,2

 

  رسانی ملی پویش همه با هم به پیش براي پیشگیريهاي همراه در رویداد اطالعویژه رابطین محترم سازمان

  تا ساعت  از ساعت  توسط  عنوان فعالیت

  کنندگان و صرف صبحانهپذیرش و ثبت نام شرکت .1

نامه مهر و امضا شده نسخه اصل تفاهم 2دریافت  .2

  هاي همراهتوسط سازمان

  تیم اجرایی موسسه

  پورخیریه بهنام دهش
8:00  9:00  

  آغاز رسمی کارگاه و خیر مقدم به مدعوین .3

  خانم لیلی رضایی

مدیرعامل موسسه خیریه بهنام 

  پوردهش

9:00  9:15  

  آشنایی و حاضرین در کارگاه، مرور برنامه  .4
  الدین نراقیحسام

  مدیر اجرایی رویداد

9:15  9:30  

معرفی پویش، اهداف و برنامه اجرایی موردانتظار از  .5

  راههاي همسازمان
9:30  9:45  

 آشنایی با سرطان و سرطان پستان .6

  پرسش و پاسخ .7

  موسسه

  پورخیریه بهنام دهش
9:45  10:30  

  10:45  10:30  پذیرایی و استراحت .8

معرفی اقدامات اداره سرطان وزارت بهداشت، درمان  .9

و آموزش پزشکی در زمینه سرطان پستان در سطح 

 کشور

  پرسش و پاسخ .10

  آقاي دکتر مطلق

ه سرطان وزارت رئیس ادار

  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

10:45  11:30  

رسانی در روز مرور برنامه اجرایی رویداد ملی اطالع .11

  مهر و انتظارات از موسسات همراه 26
  12:00  11:30  الدین نراقیحسام

  13:00  12:00  نماز، ناهار و استراحت .12

هاي آموخته موسسه خیریه انتقال تجربه و درس .13

رسانی سرطان ور در رویدادهاي اطالعپبهنام دهش

 طی سالهاي قبل پستان در شهر تهران

  پرسش و پاسخ .14

  شادي عظیمی

و روابط عمومی  مدیر پروژه

  پورخیریه بهنام دهش موسسه

13:00  13:30  

آموزش، تمرین و تجربه برگزاري رویداد مورد انتظار  .15

  مهر ماه 26در روز 
  تیم اجرایی موسسه

  پورخیریه بهنام دهش

13:30  14:00  

رسانی تحویل اقالم و تجهیزات برپایی ایستگاه اطالع .16

  مهر ماه 26در روز 
14:00  15:00  

  15:30  15:00  عکس یادگاري و پایان کارگاهجمع بندي، پذیرایی،  .17

  

 



 

 16از   12 صفحه   97آذر  17رسانی گزارش نهایی اقدامات صورت گرفته در قالب پویش و رویداد ملی اطالع

 26ایستگاه هاي اطالع رسانی در روز در برپایی  انتظارات و راهنماي عمل و اقدام هماهنگ سازمانهاي همراه .10,3

 1شماره  – 22تا  16هر از ساعت م

  

نامه امضا شده بین موسسه خیریه نسبت به مطالعه کامل تفاهمالزم است رابط و مسئواین محترم سازمان همراه  .1

 ریزي اقدام بفرمائید.خود در ابتدا و قبل ار برنامهپور و سازمان بهنام دهش

خود براي استقرار مناسب و بدون مشکل تیم خود را با سازمان همراه مسئولیت هماهنگی و تعامل اداري را در شهر  .2

 شنبه انجام دهد. 3هاي اداري شهر خود تا قبل از روز دستگاه

) و یا استند 200*300و یا  200*100مقتضی است سازمان همراه نسبت به چاپ بنر پس زمینه در ایستگاه (سایز  .3

 مهر اقدام بفرمائید. 25شنبه 3 و یا لینک تا قبل از CDپویش براساس اطالعات تحویلی در 

هزینه اقالم چاپ شده براساس فاکتور و مستندات  % 50پور نسبت به پرداختی موسسه خیریه بهنام دهش .3,1

 نماید.بعد از پایان رویداد و تا پایان مهرماه اقدام می

دامات هماهنگی، مقتضی است رابطین محترم سازمانهاي همراه نسبت به مدیریت فرآیند و مستندسازي تمامی اق .4

آموزشی، اجرایی خود در قالب پویش (گزارش اقدام، طرح گرافیکی، عکس، فیلم و یا هر روش مستندسازي) با هدف 

 کمک به مستندسازي و تهیه کتاب این رویداد و فیلم تالش و اقدام نمایند.

بطین در واتزاپ ارسال الزم است محتواي تهیه شده براي اطالع همه سازمانهاي همراه در گروه هماهنگی را .4,1

 شود.

لطفا نسبت به هماهنگی و مدیریت عکاس و تیم مستندسازي از سازمان خود براي مستندسازي اقدامات و  .4,2

 شنبه اقدام کنید. 4رسانی تا قبل از مهر و در محل ایستگاه اطالع 26ها در روز فعالیت

دریافت تصویر و فیلم از مراسم با آقاي مهر و  26در روز  Liveبه منظور هماهنگی براي برقراري ارتباط  .4,3

در دفتر موسسه خیریه بهنام دهش پور (طی ساعات اداري)  247داخلی  91009900مهدیان راد به شماره 

 شنبه اقدام فرمائید. 4تا روز  0921 9565994) و یا 16تا  9طی ساعت اداري (

توجیه نیروهاي همکار خود در ایستگاه مقتضی است رابطین و موسسات همراه نسبت به آموزش و هماهنگی و  .5

 شنبه اقدام الزم را انجام دهند. 3اطالع رسانی تا روز 

افرادي که قرار است در ایستگاه اطالع رسانی قرار گیرند الزم است درباره ماهیت پویش، درباره بیماري  .5,1

 شند.سرطان و سرطان پستان، درباره موسسه خود شما اطالعات و آگاهی الزم را داشته با

هاي مختلف الزم است موسسات همراه نسبت به برقراري ارتباط و پیگیري جلب حمایت و همکاري با معاونت .6

مهر هماهنگی و اقدام الزم را انجام  26دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی منطقه خود بخصوص معاونت اجتماعی قبل از 

 دهند.

مهر و همچنین طی ساعات  26سازمان خود قبل از روز  هايمقتضی است نسبت به اطالع رسانی اقدامات و فعالیت .7

هاي شخصی و سازمان خود و منطقه و استان و شهر خود اقدام الزم را انجام فعالیت رویداد اطالع رسانی در رسانه

 دهید.

 متعاقباً اعالم میشود 2موارد الزم در راهنماي اقدام شماره 



 

 16از   13 صفحه   97آذر  17رسانی گزارش نهایی اقدامات صورت گرفته در قالب پویش و رویداد ملی اطالع

  2شماره  – 22تا  16مهر از ساعت  26ی در روز برنامه اقدام هماهنگ ایستگاه هاي اطالع رسان .10,4

  

خواهشمند است نسبت به مطالعه دقیق این برنامه اقدام و اطالع رسانی و هماهنگی در ، با درود و احترام

  تیم اجرایی سازمان خود اقدام فرمائید.

  

 سازي ایستگاه اطالع رسانیآماده .1

حضور داشته باشند تا فرصت کافی براي  15ت ایستگاه از ساعتجهیزات و همراهان در خواهشمند است  .1,1

 وجود داشته باشد. 16هماهنگی، آماده سازي و استقرار اقالم تا قبل از ساعت 

خواهشمند است در زمانی که برنامه ریزي و اقدام الزم براي نسب بنر پس زمینه، استقرار کانتر، استند و سایر  .1,2

وا و نور براي ساعات تاریکی دقت و توجه الزم را داشته دهید به وضعیت جوي و آب و هاقالم را انجام می

 باشید.

بروشورها و کانتر و پرچم و پوستر و نام و نشان سازمان خود را در در محل هاي مناسب و قابل ارائه به مراجعان  .1,3

 قرار دهید.

ازمانی یادتان باشد که سازمان شما میزبان و مسئول اجراي رویداد در ایستگاه و شهر است و هویت س .1,3,1

 شما مستقل و در کنار هویت جمعی همه سازمانهاي همراه و موسسه خیریه بهنام دهش پور است.

خواهشمند است در زمان استقرار پیش بینی الزم براي عدم مزاحمت عبور و مرور براي رهگذران و یا خودروها  .1,4

 را انجام دهید که در میانه کار مجبور به جابجایی نباشید.

 براي پذیرایی از تیم همکار و مستقر در ایستگاه اطالع رسانی را قبل از برنامه انجام دهید.پیش بینی الزم  .1,5

 خودکار، فرم هاي ثبت نام و بروشورهاي پویش و موسسه خود را در محل مناسب قرار دهید .1,6

ط و الزم است بنر پس زمینه ایستگاه و سایر اقالم را به صورت صحیح و استاندارد فیکی کنید تا خطر سقو .1,7

 برخورد با تیم همکار و عابران مرتفع شود.

هاي مجازي شهر و استان خود درباره خوب است از در رسانه هاي اجتماعی، وب سایت موسسه خود و یا رسانه .1,8

حضور و فعالیت سازمان خود در این رویداد اطالع رسانی الزم را قبل و حین و بعد از ساعتن برگزاري این 

 رویداد انجام دهید.

 

 همکارانعرفی صحیح رویداد به م .2

الزم است همکاران گرامی مستقر در ایستگاه را درخصوص اهداف و دالیل پویش، معرفی سازمانهاي همکار و  .2,1

 و سازمان خود آگاه و مطلع نماید. همراه، موضوع سرطان و سرطان پستان

ر محل ایستگاه، برنامه کاري و خوب است قبل از آغاز هر اقدام براي هماهنگی و اطالع رسانی به شهروندان د .2,2

زمانبندي و روشهاي اجرایی را براساس تجربیات پیشین و مستندات ارسالی قبلی و این برنامه اقدام، با تیم 

 همکار خود مرور کنید.



 

 16از   14 صفحه   97آذر  17رسانی گزارش نهایی اقدامات صورت گرفته در قالب پویش و رویداد ملی اطالع

 اي خوب موثر باشد.این فایل را براي همه همکاران خود ارسال کنید تا با مطالعه آن نسبت به اجراي برنامه .2,3

 

 در ایستگاه مراجعانع رسانی به روند اطال .3

توصیه میشود همراهان و همکاران مستقر در ایستگاه پس از توجیه و هماهنگی داخلی روند پیشنهادي زیر را  .3,1

 در طول ساعات استقرار و حضور در ایستگاه اطالع رسانی به صورت هماهنگ پیش بگیرند

 پیام مورد نظردعوت از مراجعان براي حضور و توقف در ایستگاه و شنیدن  .3,2

 خیرمقدم به مراجعان و معرفی موسسه و اعالم دالیل استقرار و فعالیت تیم همکار در ایستگاه: .3,3

از سالهاي قبل به منظور اطالع رسانی و آموزش عمومی شهروندان در کشورهاي جهان انواع اقدامات و  .3,3,1

ه عنوان ماه اطالع رسانی رویدادهاي اطالع رسانی براي موضوعات مختلف برگزار میشود. ماه اکتبر ب

درباره بروز و روشهاي مدیریت و پیشگیري سرطان پستان در جهان شناخته شده است. این ماه در تقویم 

 خورشیدي مصادف با دهه اول مهر تا دهه اول آبان است

با همت بهنام و با همراهی دوستان و خانواده او کار  1374موسسه خیریه بهنام دهش پور که از سال  .3,3,2

 23د را در تهران، بیمارستان شهداي تجریش آغاز کرد. موسسه خیریه بهنام دهش پور امروز بعد از خو

سال از فعالیت موسسه در حمایت از بیماران مبتال به سرطن و تجهیز مراکز درمانی دانشگاهی دولتی، 

و روشهاي  با هدف اطالع رسانی درباره اهمیت موضوع ش براي پیشگیريیهمه با هم به پپویش ملی 

را با همکاري و حمایت سازمانهاي مختلف  1397از مهر ماه  تشخیص زودهنگام سرطان پستان

ادامه  97دولتی، خصوصی، مردم نهاد و موسسات خیریه در سطح کشور آغاز و این اقدامات تا پایان سال 

 خواهد داشت.

استان،  16آن در سطح کشور در  ریزي اجراي رویداد اطالع رسانی ملیبرنامه 97این پویش از شهریور  .3,3,3

 200ایستگاه اطالع رسانی و با همراهی و همکاري بیش از  36با برپایی  سازمان همراه 31، شهر 19

سازي جامعه درباره بیماري سرطان پستان از طریق توزیع اقدام به حساس سازي و آگاهداوطلب 

 دهندمهر انجام می 26امروز طی  22تا  16بروشورهاي آموزشی و گفتگو با شهروندان را از ساعت 

معرفی و سابقه سازمان خود را نیز به داوطلبان همراه در ایستگاه اطالع رسانی بگوئید تا بتوانند نسبت   .3,3,4

 به معرفی خوب سازمان شما به مراجعان اقدام نمایند.

همکاران  درباره سرطان و سرطان پستان نیز محتواي آموزشی دراختیار شما قرار دارد و خوب است .3,3,5

 همراه در ایستگاه اطالع رسانی قبل از هرکاري نسبت به مطالعه این محتوا اقدام نمایند.

بعد از خیرمقدم و معرفی اولیه درباره پویش و موسسه خود، به مراجعین درباره اهمیت سرطان پستان و لزوم  .3,4

ي اطالعات بدهید و بروشورها را به آگاهی زنان و مردان جامعه درباره روشهاي پیشگیري از ابتال به این بیمار

 این ترتیب در اختیار آنها قرار دهید.

باتوجه به تعداد کم بروشورهاي پویش بهتر است که نسبت به توزیع هدفمند آن اقدام کنید و تالش کنید  .3,5

 بروشور به افرادي که واقعا متقاضی مطالعه و دانستن هستند بدهید.



 

 16از   15 صفحه   97آذر  17رسانی گزارش نهایی اقدامات صورت گرفته در قالب پویش و رویداد ملی اطالع

طول استقرار نسبت به مطالعه و آگاهی دقیق از محتواي بروشورها اقدام خوب است تیم همکار در ابتدا و در  .3,6

 کنند.

 اول بروشور معرفی سازمان خود را به مراجعان بدهید. .3,6,1

 بعد از صحبت اولیه اگر مایل بودند بروشور سبک زندگی سالم را بدهید. .3,6,2

بروشور معرفی  در صورتی که مراجعه کننده مایل و متقاضی دریافت اطالعات بیشتر بود به آنها .3,6,3

 سرطان پستان را بدهید.

تر درباره سرطان پستان بخوانند و بدانند در پایان اگر زنان مراجعه کننده مایل بودند بیشتر و دقیق .3,6,4

 بروشور خودآزمایی را به ایشان بدهید.

قرار دارد. این برگه ها براي ثبت  برگه ثبت نامدر وسایل تحویلی به ایستگاه تعدادي فرم به نام  .3,6,5

اطالعات مراجعان به ایستگاه براي ارتباط بعدي موسسات همراه با افراد متقاضی کسب اطالعات بیشتر و 

 عالقمند به آگاهی بیشتر است.

این برگه هم براي ثبت اطالعات فرد مراجع و یا افراد دریافت کننده برورشهاي پویش تهیه  .3,6,5,1

رطان و مراکز تشخیص زودهنگام شده و همچنین براي هماهنگی بیشتر با واحدهاي غربالگري س

 سرطان در شهر و استان شما تهیه شده است.

الزم است اطالعات افراد مراجع به صورت خوش خط براي پیگیري بعدي و ارسال اطالعات  .3,6,5,2

 تکمیلی به مراجعان ایستگاه تهیه شود.

مان الزم است در حفظ و نگهداري این برگه دقت کنید و در پایان برنامه رابط محترم ساز .3,6,5,3

 همراه این اطالعات را در قالب تعیین شده در اختیار موسسه خیریه بهنام دهش پور قرار دهند.

 

 مستندسازي اقدامات .4

 شود قبل از استقرار و نصب بنر و کانتر و سایر اقالم از محل استقرار خود عکس مناسبی تهیه کنید.توصیه می .4,1

حافظه دوربین و یا گوشی و امکان اتصال به اینترنت و قبل از عکاسی نسبت به تمیز بودن لنز دوربین، حجم  .4,2

 مهر بررسی و اقدام الزم را انجام دهید. 26ارسال تصاویر و فیلم کوتاه در گروه رابطین رویداد 

 شود در ابتداي استقرار یک فیلم کوتاه از محل ایستگاه و همراه با نیروهاي همکار تهیه کنید.توصیه می .4,3

مهر و عنوان پویش را به  26کوتاه نام استان، شهر و سازمان خود، محل استقرار و تاریخ فیلم در این بهتر است  .4,4

 صورت رسا و کامل در برابر دوربین بگوئید.

 97مهر  26پویش ملی همه با هم به پیش براي پیشگیري، رویداد اطالع رسانی ملی،  .4,4,1

امروز و فردا براي استفاده و تهیه گزارشهاي لطفا عکس ها و فیلم هاي خود را از ابتدا تا پایان استقرار و طی  .4,5

 اولیه در گروه رابطین در واتزآپ ارسال کنید.

 

 پورارسال عکس و خبر و فیلم کوتاه به موسسه خیریه بهنام دهش .5



 

 16از   16 صفحه   97آذر  17رسانی گزارش نهایی اقدامات صورت گرفته در قالب پویش و رویداد ملی اطالع

هاي خود از آماده سازي، استقرار، فعالیت اطالع رسانی تا جمع آوري خواهشمند است تمام اقدامات و فعالیت .5,1

را مستندسازي تصویري کنید تا بتوانیم در پایان این رویداد و در طول پویش از آنها استفاده نهایی ایستگاه 

 کنیم.

فراموش نکنید مسئول مستندسازي نسبت به ارتباط آنالین با اقاي مهدیان راد از طریق رسانه هاي تعریف شده  .5,2

 از قبل اقدام کنند.

اجراي رویداد از طریق گروه واتزآپ براي اطالع ستاد همچنین الزم است فیلم ها و تصاویر خود را در طول  .5,3

 برگزاري رویداد ارسال و اقدام بفرمائید.

 با سپاس از تالش و همراهی تک تک شما همراهان گرامی

 


