
این موسسه در سال 1390 )2011 میالدی( موفق 
به کسب مقام مشورتی شورای اقتصادی، اجتماعی 
سازمان ملل متحد )ECOSOC( شده است. 
همچنین عملکرد و فعالیت های موسسه با رعایت 
بهترین شیوه های کاری براساس استانداردهای 
   )SGS NGO Benchmarking( بین المللی
طی 7 دوره متوالی مورد ارزیابی و بررسی قرار 
گرفته و موفق به کسب گواهینامه و رتبه های باال 
در این زمینه شده است. موسسه در سال 2018 
میالدی در راستای ترویج  پیشگیری و کنترل 
سرطان، شناسایی دغدغه های بیماران مبتال به 
سرطان و تالش برای ساختن جامعه ای بدون 
ترس از بیماری سرطان به عضویت رسمی و کامل 
اتحادیه بین المللی کنترل سرطان )UICC(  درآمد. 
موسسه خیریه بهنام دهشپور از ابتدای سال 1393 
حمایت و تالش خود را در راستای تشکیل 
و عضویت در شبکه های تخصصی موضوعی 
شامل شبکه ملی موسسات خیریه و تشکل های 
مردمی حوزه سرطان ایران، شبکه ملی موسسات 
نیکوکاری و شبکه بیماری های غیرواگیردار در 
راستای هم افزایی و تبادل تجربیات و گسترش 
خدمات و حمایت در سطح ملی انجام داده است.

چشم انداز 
جهانی بدون ترس از بیماری سرطان 

ماموریت سازمانی 
برانگیختن امید به زندگی و حمایت از بیماران 
مبتال به سرطان بدون محدودیت سن، ملیت، 
مذهب، جنسیت، نوع و مرحله بیماری سرطان 
و حرکت در مسیر برنامه ملی مدیریت سرطان

بیانیه ماموریت 
موسسه خیریه بهنام دهش پور سازمانی مردم نهاد، 
غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که در محور های 

زیر فعالیت می کند:
1. حمایت از بیماران مبتال به سرطان و خانواده آنها 
بدون محدودیت سن، ملیت، مذهب، جنسیت، 
نوع و مرحله بیماری سرطان )در طول مدت درمان( 
2. جذب کمک های مالی و ترویج فرهنگ 
کار داوطلبانه فردی و سازمانی در جهت تحقق 

ماموریت و چشم انداز موسسه
3. تسهیل دسترسی به تشخیص و درمان استاندارد 
سرطان، برای همه از طریق شناسایی و به کارگیری 
ظرفیت های موجود در مراکز درمان و کنترل 
سرطان دولتی-دانشگاهی و خیریه و تبدیل آنها 
به ظرفیت های مطلوب با هدف افزایش کیفیت 
و کمیت درمان با کاهش هزینه های مرتبط با آن 

برای همه ذینفعان
4. پیشگیری از سرطان با آگاهسازی عمومی 
در مسیر تغییر باور و نگرش های غلط در مورد 
این بیماری، پرهیز از عوامل سرطان زا و توجه 

به عالئم هشداردهنده بیماری سرطان

خدمات حمایتی موسسه 
واحد مددکاری پل ارتباطی بیماران مبتال به سرطان 
با موسسه است و به عنوان اولین اقدام، مددکاران 
و کارشناسان موسسه در این واحد پذیرای بیماران 
مبتال به سرطان از اقصی نقاط ایران و همچنین 

اتباع غیرایرانی هستند. 
این واحد با انجام بررسی های تخصصی و تشکیل 
پرونده، میزان و نوع حمایت های موسسه به بیماران 
مبتال به سرطان را براساس معیارهای کارشناسی 
و بررسی وضعیت درمانی، معیشتی و سطح 
خانوادگی آنها طی دوره درمان بیمار برعهده دارد.
خدمات حمایتی موسسه در بخش های مختلف، 
شامل پرداخت کمک هزینه دارو و درمان، پرداخت 
کمک نقدی و غیرنقدی به بیماران )هزینه های 
جانبی(، تامین و ارائه داروهای اهدایی به بیماران، 
ارائه کمک هزینه تحصیلی، خدمات توزیع تغذیه 
رایگان بین بیماران و همراهان در بخش رادیوتراپی 
و آنکولوژی بیمارستان شهدای تجریش، خدمات 
اسکان و تغذیه بیماران مراجعه کننده از شهرستان 
)در حال درمان در بیمارستان شهدای تجریش( در 
همراه سرا )نقاهتگاه( و حمایت از کودکان در قالب 
فعالیت های کتابخانه کودکان و برگزاری دوره های 

آموزشی و کالس های تفریحی بوده است.

تجهیز بیمارستان های دانشگاهی 
بهنام  خیریه  موسسه  که  دالیلی  مهم ترین 
تجهیز  جهت  خود  ماموریت  در  دهش پور 
بیمارستان های دانشگاهی قرار داده به شرح 

زیر است: 
 فعالیت کادر متخصص درمانی

 دسترسی آسان بیماران به این مراکز
 پذیرش انواع بیمه

 تعرفه پایین این مراکز درمانی

موسسه نیز بـرپایه عهد اولیه و برای افزایش 
و  کمک ها  بیشتر  بهره وری  و  اثربخشی 
خیـرین  و  نیکوکاران  شما  حمایت های 
و  طراحـی  با  مدیـریت  اصول  برمبنای 
پیگیـری برنـامه های توسعه خدمات خود به 
تجهیز مراکز درمانی-دانشگاهی فعال در حوزه 
درمان سرطان )با شناسایی ظرفیت های موجود 
در جهت رسیدن به شرایط مطلوب و استاندارد( 
از خرید دستگاه  اعم  تاکنون  از سال 1376 

دستگاه  خرید  بونکر،  ساخت  و  شتابدهنده 
براکی تراپی، ایجاد فضا برای افزایش ظرفیت 
پذیرش بیماران، تجهیز مراکز شیمی درمانی و 
رادیوتراپی، استخدام کارکنان درمانی و خدماتی 
و تامین تجهیزات مورد نیاز در بیمارستان های 
شهدای تجریش، امام حسین )ع(، طرفه، طالقانی، 
لبافی نژاد، مفید و پژوهشکده معتمد سرطان 

پستان جهاد دانشگاهی اقدام کرده است.
 این حمایت بیشتر مواقع در بخش های درمانـی 

بیماری سرطان بـوده و در برخـی از مـوارد 
نیز براساس شـرایط و نیازمندی های 

بیمارستان و مـراکـز درمانی دیگر در سایـر 
اطفـال،  زنـان،  جراحی  از  اعم  بخش ها 
چشم پزشکی و اتاق های عمل نیز ارائه شده است.
پیشگیری  و تالش در جهت تشخیص زودهنگام 

بیماری سرطان  
پیشگیری )آگاهی رسانی جامعه در مسیر تغییر 
باور و نگرش های غلط در مورد بیماری سرطان، 

شناسایی و معرفی عوامل سرطان زا و توجه به 
عالئم هشداردهنده بیماری سرطان( و کمک به 
تشخیص زودهنگام )با تمرکز ویژه بر سرطان 
پستان در برنامه کوتاه مدت و 3ساله موسسه( 

جزو اولویت های راهبردی موسسه است: 
1. برنامه ریزی و سرمایه گذاری در زمینه آموزش 
و پژوهش با رویکرد پیشگیری و آشنایی هـرچه 
پیامدهای  بیماری سرطان و  با  بیشتر جامعه 
و  مبتال  افراد  برای  آن  اقتصادی  اجتماعی- 

خانواده آنها 
2. آموزش، اطالع رسانی و پیشگیری درمورد  

انواع بیماری سرطان
3. طراحی و اجرای پویش های آموزشی و 
پیشگیری از سرطان با هدف آگاهی رسانی و 
حساس کردن جامعه نسبت به سالمت خود 

و اطرافیان )فصلی و موضوعی(
درج  و  انتشارات  توزیع  و  چاپ  تهیه،   .4
اخبار در فضای مجازیبا هدف آگاهی رسانی 
به  ابتال  از  پیشگیری  و فرهنگ سازی درباره 

سرطان )عام و خاص(
5. تالش در راستای شعار موسسه و رسیدن 
به »جهانی بدون ترس از بیماری سرطان« از 
طریق آموزش، پیشگیری و تشخیص زودهنگام 
این بیماری و از بین بردن باور های غلط و 

رایج بین مردم 
6. حمایت از پروژه های مطالعاتی با قابلیت 
توسعه خدمات حمایتی، پیشگیری و درمانی 

موسسه

 معرفی خیریه ای که شعارش ارائه خدمات درمانی و حمایتی به بیماران مبتال به سرطان و خانواده  آنان بدون محدویت سن، ملیت، مذهب، جنسیت، نوع و مرحله بیماری

او پس از مرگ زنده تر شد
موسسه خیریه بهنام دهش پور سازمانی مردم نهاد و غیرانتفاعی برگرفته از نام جوانی است که 
در سال۱۳۷۱ و در هفدهمین سال زندگی خود به سرطان کبد مبتال شد و به رغم معالجات 
فراوان داخل و خارج از کشور در سن ۲۱ سالگی از دنیا رفت. راه او با کمک خانواده و 

دوستانش، داوطلبان و خیرین موسسه تاکنون ادامه دارد.
موسسه در طول ۲۱ سال فعالیتش با برخورداری از یکی از بزرگ ترین گروه های داوطلبان عالقه مند، همواره 
در تالش برای ساختن جامعه ای بدون ترس از بیماری سرطان است تا به هر طریق ممکن در عرضه خدمات 
پیشگیری، حمایتی و درمانی نقش بسزایی ایفا کند. این سازمان خدماتی مانند تامین هزینه دارو و درمان و 
ارائه خدمات جانبی و حمایتی به بیش از ۱5 هزار بیمار مبتال به سرطان و خانواده آنها در طول دوره درمان 

بیماری، برنامه های تشخیص زودهنگام بیماری سرطان، طراحی و اجرای پویش های آموزشی و پیشگیری 
از سرطان، اجرای پروژه های تحقیقاتی، اطالع رسانی و تالش برای از بین بردن باورهای غلط جامعه درباره 
بیماری سرطان، حمایت و راهنمایی خیرین و سایر موسسات مردم نهاد، جذب مشارکت اجتماعی و توسعه 

فرهنگ داوطلبانه را در کارنامه خود ثبت کرده است.
موسسه خیریه بهنام دهش پور از ابتدای تاسیس، کنار یاریرسانی به بیماران مبتال به سرطان با تجهیز بیمارستان ها 
و مراکز دانشگاهی آموزشی )خصوصا بیمارستان شهدای تجریش( درجهت افزایش کیفیت و کمیت درمان 
توأم با کاهش هزینه های درمانی فعالیت کرده است. دالیل انتخاب این مراکز توسط موسسه، دسترسی آسان، 

پذیرش انواع بیمه ها، نرخ پایین تعرفه های درمانی و کادر علمی مجرب است.

الهام هدایتی

 روش های تامین منابع مالی و معنوی موسسه 
 کمک های نقدی و غیرنقدی و نذرهای خاص

 همکاری به عنوان حامیان حقیقی و حقوقی در قالب مسوولیت های اجتماعی
 سفارش تابلوهای یادبود )شادباش و تسلیت(

 توزیع قلک های بهنام )به صورت فردی یا برای شرکت ها و مدارس و...(
 برگزاری طرح های درآمدزا، بازارچه های خیریه، نمایشگاه ها و برنامه های فرهنگی 

و هنری
 نگارخانه موسسه خیریه بهنام دهش پور

 اهدای دارو، تامین کاال و تجهیزات مورد نیاز مصرفی و درمانی 
 تامین منابع و مشارکت در اجرای پروژه های نوسازی و ساخت فضاهای مورد نیاز 

درمانی
 عضویت و همکاری داوطلبانه در تمام فعالیت های موسسه 

 مشارکت در فراخوان های موسسه
 فعالیت های داوطلبانه

فعالیت های موسسه در حوزه پیشگیری و آموزش
 حمایت مالی و معنوی موسسه در پروژه تحقیقاتی با عنوان »مدل سازی ریاضی 

سلول های سرطانی« با همکاری پردیس فنی دانشگاه تهران 
  پروژه توانمندسازی و آموزش خودآزمایی سرطان پستان به 30 نفر مامای داوطلب 

افغانستانی 
 برگزاری پویش های اطالع رسانی در قسمت های مختلف شهر تهران 

 برگزاری کارگاه های آموزشی رایگان برای متقاضیان داوطلب و کارکنان شرکت های 
دولتی و خصوصی

برگزاری کارگاه آموزشی رایگان برای بیماران و خانواده آنها و عموم مردم 
 توزیع  بروشورهای آگاهی رسانی از سرطان و شیوه زندگی سالم 

 توزیع بروشورهای آموزش خودآزمایی سرطان پستان 
  نشر اخبار سالمت و ساخت تیزرهای اطالع رسانی 

 برنامه ریزی و اجرای پویش ملی »همه با هم به پیش برای پیشگیری« با همکاری 
خیریه  های همسو و ارگان های ذیربط

روش های جذب کمک های مالی 
https://behnamcharity.org.ir :پرداخت از طریق وب سایت موسسه

https://behnamcharity.org.ir/app :پرداخت از طریق نرم افزار موسسه
شماره حساب بانک ملی:   005-0912-466-010 شعبه تجریش کد 228

شماره کارت بانک ملی:   2470-9951-9911-6037
شماره حساب شبا، بانک ملی: IR   530170000000104660912005. به نام موسسه 

خیریه بهنام دهش پور
در صورت تمایل به داشتن قلک های بهنام در منزل یا محل کار خود کافی است با شماره 

91009900 - 75409 )داخلی 221 و 222 و 223( تماس حاصل  کنید.
در صورت تمایل به سفارش تابلوهای یادبود می توانید با شماره های زیر تماس حاصل کنید.

شماره تماس: 75409-91009900
پرداخت از طریق کد تلفن همراه : 18#*7*733*

ارتباط با موسسه
دفتر مرکزی: شهید لواسانی )فرمانیه غربی(، کوچه جباریان )فروردین(، کوچه مسجدی، 

کوچه مرمری،  پالک 13
دفتر بیمارستان شهدای تجریش: میدان تجریش، بیمارستان شهدای تجریش، ساختمان 

رادیوتراپی و انکولوژی، طبقه دوم
تلفن: 91009900
نمابر: 22702040

info@behnamcharity.org.ir :ایمیل
دفتر مددکاری موسسه خیریه بهنام دهش پور: باالتر از میدان قدس، ابتدای خیابان دربند، 

جنب قنادی گلزار، پالک 13، ساختمان متین، طبقه اول 
شماره تماس: 91009900  داخلی 104 و 117 و 105 و 127 

دفتر مددکاری تجریش از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:15 تا 12 آماده پذیرش بیماران است.

روش های اطالع از اخبار موسسه 
www.behnamcharity.org.ir :از وب سایت موسسه بازدید کنید

 behnamcharity - behnamevents :ما را در اینستاگرام و فیس بوک دنبال کنید
behnamcharity.org.ir/app :نرم افزار بهنام را از وب سایت دانلود کنید

تلفن: 9۱009900
نمابر: ۲۲۷0۲040

5وقف و سالمت شماره هفتصدوبیست وهفت   چهار آبان نودوهشت


