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تاریخچه❖

فرازی از بیانیه مأموریت❖

آموزش، پیشگیری و درماندر اجرای شعارساله مهرسهیال1چکیده عملکرد ❖

98عملکرد مالی موسسه در سال ❖



تاریخچه موسسه

سال از بهترین سالهای عمر خود را با این بیماری سر کرد و در نهایت علی 7نام موسسه خیریه مهر سهیال برگرفته از اسم بانویی است که 

.سالگی از میان ما رفت45در سن 1391مهرماه 23رغم تمامی تالش ها و معالجات 

.پس از عروج این بانو محترم همسر ایشان بنا به وصیت نامبرده به تأسیس این موسسه همت گمارد

نظامند از ابتدا( سال تجربه مدیریت در جامعه پزشکی و صنعت30ناشی از )هیئت امنا با، باور به اثر بخشی کار مبتنی بر اصول و برنامه 

دیره وزین، بودن موسسه را در دستور کار قرار داده و با یاری طلبیدن از اساتید و متخصصین در گام نخست اقدام به تشکیل یک هیئت م

.  نمودندآگاه و خبره نموده و در ادامه با بهره گیری از مشاوران اقدام به تدوین نظام نامه راهبردی

و به ثبت رسید2702با شماره 1393در  اسفند ” آموزش، پیشگیری و درمان بیماران مبتال به سرطان” موسسه خیریه مهرسهیال با هدف

.وظیفه خود را آغاز نمود



فرازی از بیانیه مأموریت
vision/اندازچشم/افق

اندرسانجامبهراخودمأموریتایگونهبهراهبردیهایبرنامهواهدافنگرش،ازتأسیباتااستبرآن«سهیالمهر»امناءهیت*
.شودشناختهجهانیکالسدرنمونهخیریهمؤسسهیکعنوانبههمچنینوکندتداعیاذهاندررا«امید»آننامکه

بیمارانبهنگرش
ازسختی،ماآگاهی،یابدمیافزایشهمشانمسئولیتشانآگاهیافزایشباهموارههاانسانباوریماینبرما*

.استدادهافزایشرامامسئولیتسرطانهایهزینهوناامیدی
استدهکشنکم،آگاهیباافرادبرایسرطاننامکهحالیدراینواستدرمانقابلسرطانانواعازتوجهیقابلبخشمیدانیمما*

.دهیمآگاهیآنهابهموظفیمپس
شریفیانسانهایبرایموظفیمپسشودتأمینفوراًبایستیکهداردهزینهزیادیمقدارموارد،قالبدرسرطاندرمانمیدانیمما*

.نماییمایجادرامطمئنیوکوتاهمسیرنمایندتأمینرابضاعتبیبیمارانهایهزینهحاضرندکه
ورسانییآگاه-آموزشهاخانوادهاینبهموظفیمپسنمایدایجادبیمارخانوادهبرایتبعاتیچهتواندمیبیماریاینمیدانیمما*

.نمائیمکمک





تعداد کل پرونده ها
965

بهبود یافته

نفر110

پرونده فعال

360

(فوتی،ناقص،فاقد اعتبار) پرونده غیرفعال

نفر495



.در موسسه تشکیل گردیده است98تا پایان سال92پرونده از ابتدای سال 965مجموعا 

.بوده اند%( 65)نفر زن629و %( 35)نفر مرد336از این تعداد پرونده 



فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

98مجموع تعداد بیماران پذیرش شده 6 29 38 28 26 30 27 26 19 35 28 17

زن 4 23 29 27 17 22 16 20 16 17 23 13

مرد 2 6 9 7 9 8 11 6 3 18 5 4
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به تفکیک ماه98پذیرش درمانجو سال 

98مجموع تعداد بیماران پذیرش شده زن مرد

.مورد است309تا پایان آن 98مجموع پرونده های تشکیل شده در موسسه ازابتدای سال

.بوده اند%( 71)نفر زن221و %( 29)نفر مرد88از این تعداد پرونده 



98درمانجوی جدید در سال نفر 1با مشارکت خیرین عزیز در هر روز کاری 
.تحت پوشش موسسه قرار گرفته است

روز کاری289
98پذیرش در سال نفر 309



آموزش، پیشگیری و درمان:ماموریت موسسه

تحقق ماموریت آموزش و پیشگیری

ساعت آموزش برای درمانجویان موسسه و عموم جامعه/نفر21‚880



فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

رویدادهای برنامه ریزی شده مختص درمانجویان 4 14 14 21 14 14 21.5 14 14 18 16 16

رویدادهای محقق شده مختص درمانجویان 4 14 14 20.5 14 14 17.5 14 10.5 15.5 14 0

ت
ع
سا

برنامه های آموزشی موسسه مختص درمانجویان

مالحظات

.ساعت برنامه ها وآموزش های مختلف برگزار شد152درمجموع تا پایان اسفند ماه   .1

.بوده است%  85.6درصد تحقق برنامه ها تا پایان اسفند ،   .2

.نفر ساعت مجموع برنامه ها وآموزش ها مختص درمانجویان بوده است5.100تعداد   . 3

.نفر آموزش دیده اند470تعداد  . 4



98برای درمانجویان درسال( تعداد دوره، ساعت)نمودار تفکیک محتوای دوره های آموزشی 

نام دوره یوگا درمانی گروه درمانی سمینار خانواده سالم یسمینار تغذیه در شیمی درمان سمینار خانواده سالمت

تعداد دوره 40 42 1 1 1
تعداد ساعت دوره 1.5 2 3 2 3

مجموع ساعت آموزش 60 84 3 2 3
ساعت کل آموزش برای درمانجو 152 152 152 152 152

درصد از کل آموزش مختص درمانجو 39% 55% 1.97% 1.30% 1.97%



سرکار خانم نوروزی کارشناس ارشد روانشناسی: برگزاری کالس گروه درمانی، مدرس
شنبه هر هفته

کالس های آموزشی

ساعت کالس آموزشی/نفر5‚100
برای درمانجویان



یوگابرگزاری کالس 

سرکار خانم عبدی پور و سرکار خانم یوسف پور: مدرسین
دوشنبه هر هفته



برگزاری سمینار راه رسیدن به خانواده سالم

(98/4/13)مددکار خانوادهجناب آقای گودرزی،: مدرس



مشارکت در برگزاری سمینار خانواده سالمت

(98/4/28)جناب آقای گودرزی، مددکار خانواده : مدرس



درمانجویاندر کارگاه تغذیه ویژه درمانجویانشرکت 
تحت شیمی درمانی

(98/06/27)سرکار خانم احدی، کارشناس تغذیه : مدرس



درمانجو در دومین سمینار خانواده سالم از طرف حامی80شرکت 

(98/9/15)جناب آقای گودرزی، مددکار خانواده : مدرس



فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

رویداد برنامه ریزی شده 6.5 30.5 28 38.5 28 28 45 29.5 30 35.5 32.5 30

رویدادهای محقق شده 6.5 30.5 28 38 25.5 28 41 28.5 26.5 33 30.5 0

ت
ع

سا

98نمودار کل برنامه ها و آموزش های موسسه

مالحظات

.شدبرگزارمختلفآموزشیهایبرنامهساعت304.5ماهاسفندپایانتا1.

.استبوده%80.25،اسفندماهپایانتاهابرنامهتحققدرصد2.

.استبودهآموزشیهایبرنامهمجموعساعتنفر21.880تعداد3.

.انددیدهآموزشنفر9.986تعداد4.



مالحظات 

.ساعت برنامه ها وآموزش های مختلف جهت عموم جامعه برگزار شد152.5درمجموع تا پایان اسفند .1
.نفر ساعت مجموع برنامه ها وآموزش هاجهت عموم جامعه بوده است16.870تعداد .2
نفر آموزش دیده اند 8.010تعداد  .3

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

رویدادهای برنامه ریزی شده 2.5 16.5 14 17.5 14 14 23.5 15.5 16 17.5 16.5 14

رویدادهای محقق شده  2.5 16.5 14 17.5 11.5 14 23.5 14.5 16 17.5 16.5 0

ت
ع
سا

برنامه های آموزشی موسسه جهت عموم جامعه



98برای عموم جامعه درسال( تعداد دوره، ساعت)نمودار تفکیک محتوای دوره های آموزشی 

نام دوره دوره تحلیل رفتار متقابل کارگاه تغییر سبک زندگی سکارگاه تقویت عزت نف سمینار کاهش اضطراب
سمینار خودآزمایی 

سینه

تعداد دوره 45 28 8 2 1
تعداد ساعت دوره 2.5 1 1 2 1

مجموع ساعت آموزش 112.5 28 8 4 1
ساعت کل آموزش برای عموم جامعه 152.5 152.5 152.5 152.5 152.5

درصد از کل آموزش 68% 17% 4.8% 2.6% 0/6%



کالس های آموزشی

ساعت کالس آموزشی/نفر16‚870
برای عموم مردم

:کارگاه قرار تندرستی با موضوع تحلیل رفتار متقابل
(مدرس جناب آقای گودرزی، مددکار خانواده)جلسه45

:  کارگاه قرار تندرستی با موضوع عزت نفس
(مدرس سرکار خانم کمالی دهقان،کارشناسی ارشد مددکاری)جلسه8

:کارگاه قرار تندرستی با موضوع تغییر سبک زندگی
(مدرس سرکار خانم نوروزی، کارشناس ارشد روانشناسی)جلسه 28



جناب آقای دکتر رنجبر، دکتری علوم ارتباطات: مدرس

(98/07/05)"راز خوب زندگی کردن"جلسه کارگاه  قرار تندرستی با موضوع 1
(98/10/23)"باب دوستی با درست صحبت کردن"جلسه کارگاه قرار تندرستی با موضوع 1
(98/09/18)"تعادل در کار و زندگی"جلسه کارگاه قرار تندرستی با موضوع 1
(98/10/30)"خودباوری"جلسه کارگاه قرار تندرستی با موضوع 1
(98/11/07)"فرزندان خالق"جلسه کارگاه قرار تندرستی با موضوع 1
(98/05/14)"مهربان یا مهرطلب"جلسه کارگاه قرار تندرستی با موضوع 1
(98/09/11)"حال خوبم آرزوست"جلسه کارگاه قرار تندرستی با موضوع 1
(98/09/25)"عشق و ازدواج"جلسه کارگاه قرار تندرستی با موضوع 1



همکاری در برگزاری سمینار تحکیم خانواده

(مرداد ماه23)



برگزاری سمینار پیشگیری از اضطراب و استرس در دانش 
آموزان و خانواده هایشان 

(مهر ماه20)سرکار خانم نوروزی کارشناس ارشد روانشناسی: مدرس 



آموزش خودآزمایی سینه در بانوان
پارک بانوان: محل آموزش

98/7/28:تاریخ

(کارشناس مامایی)سرکار خانم زرین :مدرس
دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی البرز: با همکاری

هالل احمر شهرستان کرج



آموزش، پیشگیری و درمان:ماموریت موسسه

(معنوی-دارویی)تحقق ماموریت درمان 



:98قرارداد ها و تفاهم نامه ها در سال 



تنظیم قرارداد با سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج 
:جهت خانه باغ فاتح

98برای برگزاری کالس های هفتگی از فروردین 
(کارگاه تحلیل رفتار متقابل)



تنظیم قرارداد با سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج 
:جهت سالن اجتماعات بوستان بانوان

98برای برگزاری کالس های هفتگی از فروردین 
کارگاه افزایش عزت نفس،اعتماد به نفس و هدفمندی در بانوان-1
کارگاه سبک زندگی سالم-2



قرارداد با دپارتمان رادیوتراپی و 
آنکولوژی مرکزی کرج

(عندلیبدکتر )

اری عقد قرار داد با مرکز تصویر برد
مرکزی کرج

تمدید قرارداد با جمعیت هالل 
احمراستان البرز ،

آبان تهران13دارو خانه 

تمدید قرارداد با 
آزمایشگاه مرکزی 

فردیس



به صورت داوطلبانه( متخصص ژنتیک سرطان) برگزاری یک دوره مشاوره پزشکی توسط دکتر نکوئیان 



مورد کتاب های آموزشی50توزیع 



آموزش، پیشگیری و درمان:ماموریت موسسه

(معنوی-روحی)تحقق ماموریت درمان 



:برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی

(درمانجو 17اعزام )مشهد دوره 5

(میارانآقای غیاثی مدیرعامل شرکت کی) هزینه توسط حامی پرداخت گردیده است



عدد بلیط استخر100توزیع 



توزیع پک های لوازم التحریر 

درمانجوفرزند 154برای 



(آذر ماه28)هزینه ها توسط موسسه و حامی تقبل گردیده است

ویژه درمانجویان98برگزاری جشن یلدا 

:کنندهمشارکتخیرین
(مدیریت محترم تاالر لیان)آقای ملک پور 

آقای علی اینانلو
آقای محمد اینانلو
آقای مهندس میر
آقای احمد تقوی



عدد پک های بهداشتی 100زیع تو
(در دوره شیوع کرونا)

(کیجا) حامی آقای زمانی مدیرعامل شرکت گل ایران



98تخصیص بن معیشتی برای عید 
برای درمانجویان درحال درمان با شرایط ویژه



سایر عملکرد موسسه



98/3/20برگزاری مجمع ساالنه در تاریخ 



جلسه هیئت مدیره دوره سوم11برگزاری 

:اعضای محترم هیئت مدیره دوره سوم موسسه خیریه مهر سهیال

(مدیرعامل شرکت کیمیاران)جناب آقای مهندس محمدتقی غیاثی: رئیس هیئت مدیره

(مدیرعامل شرکت ساپل)جناب آقای ناصر امینی :  مدیرعامل

(استاد دانشگاه ایران)جناب آقای دکتر رضا نکوییان : خزانه دار

(مدیرعامل شرکت پارس هرماس)سرکارخانم مهندس ناهید هاشمی : نائب رئیس هیئت مدیره

(مدیر عامل فروشگاه اینترنتی جویا)جناب آقای شایان امینی : عضو اصلی هیئت مدیره

(مدیر بازرگانی و فروش شرکت ساپل)جناب آقای پژمان قنبری: عضو اصلی هیئت مدیره

سرکار خانم پارمیس امینی: عضو اصلی هیئت مدیره

(مدیر عامل شرکت بارزپالستیک)جناب آقای علی اکبر قاسمی: عضو علی البدل هیئت مدیره
(پیمانکار)جناب آقای محمدرضا آقاتبار: عضو علی البدل هیئت مدیره

(مدیر مالی شرکت ساپل) جناب آقای مهرداد زمانی: بازرس اصلی 
(مدیر عامل شرکت وینو پالستیک)جناب آقای مهندس مجید غیاثی : بازرس علی البدل



جلسه کمیته طرح و برنامه17برگزاری 

:  اعضای محترم کمیته طرح و برنامه موسسه

(مدیرعامل شرکت پلیمران سازه صبا)جناب آقای مهندس مرتضی شهرابی 

(مدیرعامل شرکت پارس صدرا)جناب آقای مهندس محمد رضا مونسان 

(مدیرعامل شرکت ساپل)جناب آقای ناصر امینی 

(استاد دانشگاه هنر)جناب آقای دکتر فرهاد امینی 

(مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت و مهندسی پیشرو پویا)جناب آقای مهندس خسرو مخبریان نژاد 

(مدیر عامل فروشگاه اینترنتی جویا)جناب آقای شایان امینی 



و جناب آقای ( مدیرکل حوزه استاندار)، جناب آقای مهندس نیازی(مشاور استاندار)بازدید جناب آقای دکتر معصومی
از موسسه( مقاومت شهرداری کرجمدیرعامل باشگاه فرهنگی و ورزشی)اسفندیاری راد 

98/5/7: تاریخ

بحث و تبادل نظر پیرامون طرح مرکز جامع فوق تخصصی سرطان



(دکتر فرهنگ)دوره سمینار خانواده موفق 3حضور غرفه معرفی موسسه در 



جشنواره غذا سالمبرگزاری 

شهریور1مرداد و 31:زمان
بوستان فاتح:مکان

(به استناد گزارش سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری کرج)نفر 1000تعداد بازدیدکنندگان در هرروز 



شرکت در همایش روز کوهنورد

آبان ماه10میدان کوهنورد کرج، : مکان 



آبان ماه21برگزاری مراسم گلریزان در تاریخ 



ساله مجوز موسسه توسط استانداری البرز2تمدید 

98آبان ماه 



نماد موسسه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران eتمدید 



مددکاری و حامیاننرم افزارتهیه 

(آقای ناصرامینی مدیرعامل شرکت ساپل: توسط حامی )از شرکت آرشیت مهر رایانه 



حامیشرکت هایموسسه به پرچم هایارائه 
98پالستدر نمایشگاه ایران 

98نمایشگاه بین المللی تهران، مهرماه : مکان



نصب بیلبورد در شهرک های صنعتی صفادشت و بهارستان

98مهرماه 



نصب بیلبورد معرفی موسسه در کارواش سرعت عظیمیه

حامی آقای جلیل نیا مدیریت کارواش سرعت



برنامه های آتی موسسه
واحد مددکاری

برگزاری کالس های گروه درمانی، یک روز در هفته

برگزاری مشاوره گروهی، یک روز در ماه

پزشکی، یک روز در ماه-برگزاری مشاوره فردی



برنامه های آتی موسسه
واحد روابط عمومی

برگزاری کالس تحلیل رفتار متقابل، یک روز در هفته

برگزاری کارگاه  تغییر سبک زندگی، یک روز در هفته

برگزاری سمینار های آموزشی

جهت تقویت عزت نفس( تور، برنامه های شاد)برگزاری برنامه های درمان معنوی 

(عدد830)توزیع قلک های جدید موسسه 



:با تشکر از
(جناب آقای دکتر شهبازی)استاندار محترم البرز 

(جناب آقای دکتر کمالی زاده)شهردار محترم کالن شهر کرج 
(جناب آقای مهندس حق محمدلو)مدیر محترم شهرداری منطقه یک کرج

جناب آقای دکتر کولیوند نماینده محترم مردم شریف کرج در مجلس شورای اسالمی
جناب آقای خلیلی اردکانی عضو محترم شورای اسالمی شهر کرج

جناب آقای مهندس بضاعتی پور مدیرعامل محترم سازمان سیما، منظر و فضای سبز کرج
سرکار خانم جوادی مسئول محترم خانه باغ فاتح کرج

سرکار خانم امجد مسئول محترم پارک بانوان کرج
جناب آقای محمدی معاون مدیرکل محترم اداره کل امور اجتماعی  و فرهنگی استانداری البرز

جناب آقای صمیمی کارشناس محترم اداره کل امور اجتماعی  و فرهنگی استانداری البرز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز
انجمن دیابت ایران

شرکت حامی گشت
پزشکان و پیراپزشکان داوطلب موسسه

(صنعت ، پزشکی و جامعه)و تمامی حامیان عزیز در بخشهای مختلف 



پزشکان و مربیان همکار با موسسه
مشاور و دکترای علوم ارتباطات=جناب آقای دکتر رضا رنجبر

شیکارشناس تغذیه و کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورز=سرکار خانم زهرا احدی
کارشناس ارشد مددکاری=سرکار خانم کمالی دهقان

کارشناس ارشد روانشناسی=سرکار خانم نوروزی
کارشناس مددکار خانواده=جناب آقای گودرزی

مربی یوگا=سرکار خانم عبدی پور و یوسف پور

متخصص قلب و عروق=سرکار خانم دکتر ندا شفیع آبادی
متخصص آنکولوژی=جناب آقای دکتر سلیمی

متخصص آنکولوژی=جناب آقای دکتر عندلیب
متخصص آنکولوژی=سرکار خانم دکتر اسدی

متخصص آنکولوژی=جناب آقای دکتر آرش پرویزی
متخصص آنکولوژی=سرکار خانم دکتر نیلوفر قدرتی

متخصص آنکولوژی=سرکار خانم دکتر فاطمه السادات حمیدی
متخصص ژنتیک سرطان=جناب آقای دکتر نکوئیان

دندانپزشک=جناب آقای دکتر علی کتابی
عمومی-پوست و مو=جناب آقای دکتر مصطفی حق بین



گزارش های مالی موسسه
.مشاهده نماییدPDFدر این صفحه شما عزیزان میتوانید تمامی جزئیات گزارش های مالی موسسه را به صورت فایل 

www.mehresoheila.com

http://www.mehresoheila.com/


98درآمد حاصله سال 

ریال12،689،344،064



225,790,939,7 درآمد گلریزان 

619,649,031,1 سود سپرده بانکی 

008,000,650 درآمد استند 

500,029,272 درآمد قلک 

500,291,487 درآمد حاصل از باغ فاتح و جشنواره غذا 

212,083,996,1 سایر درآمدهای حاصله

000,500,262 درآمد اجاره مغازه 

000,000,50 کمک های حاصله جهت ساخت مرکز جامع سرطان مهرسهیال 

:درآمد حاصله شامل
(ریال)



97نسبت به سال 98درآمد سال 
.درصد کاهش داشته است% 4



97نسبت به سال 98درآمد گلریزان سال 
.افزایش داشته است% 11



:98هزینه درمان در سال 

ریال382,828,791,8

.بیمار می باشد411این هزینه شامل کمک به 



،97نسبت به سال 98هزینه های درمان سال 
.افزایش داشته است% 71



:98هزینه های حقوق و دستمزد سال

ریال612,895,926
:98هزینه های اداره سازمان در سال

ریال328،555،320



:شامل98هزینه های اداره سازمان در سال
(ریال)

000,728,72 هزینه ملزومات و لوازم التحریر  619,643,31 هزینه ایاب و ذهاب 

000,000,20 حق عضویت در شبکه ملی سرطان  000,800,1 هزینه اجاره دفتر موسسه 

406,464,171 سایر هزینه های اداری 

000,197,5 هزینه مخابرات 

000,564,17 هزینه برق 



97نسبت به سال 98هزینه های اداره سازمان در سال 
.کاهش داشته است% 14



.می باشددرصد 50، 97نسبت کمک هزینه های درمان به درآمد در سال 

.می باشددرصد 79،  98نسبت کمک هزینه های درمان به درآمد در سال 



:98مازاد درآمد برهزینه سال 

ریال750,064,642,2



هزینه های انجام شده توسط حامی
:98در سال 

ریال4،999،990،106



:هزینه های انجام شده توسط اسپانسر شامل
ریال960،252،790 هزینه حقوق 

ریال510،442،792 هزینه برگزاری جشنواره غذا و جشن یلدا و آموزش و مشاوره 

ریال1،523،762،740 هزینه گلریزان 

ریال162،000،000 هزینه اجاره دفتر موسسه 

ریال73،450،000 هزینه شارژ برج و آتش سوزی

ریال000,055,181 هزینه ارسال و نصب استند 

ریال000,000,94 هزینه ساخت قلک 

ریال000,000,97 هزینه ساخت استند

ریال000,000,669 99هزینه تدوین کتابچه برند و چاپ سررسید

ریال784,226,689 سایر هزینه ها

ریال39،800،000 هزینه تورهای تفریحی درمانجویان



با سپاس از همراهی شما

پایان

...بسیاریم_ما#


