
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   



 

 

 

 نترل سرطانکبنیاد ملی نیکوکاری  خانوادهواحد 
 واحد خانواده  تعريف

 از حمایت رایب وو با استراتژی پیشگیری و کنترل  بانوان محوریت با که است تشکلی بنیاد خانواده واحد

 های یوهش ، سرطان خاموش بیماری با مرتبط های آگاهی ، خانواده دانشفزایش ا ضمن تاایجاد   زنان

 دهد .  ارتقا را تسکینی مراقبتهای و درمان به کمک ؛ زودرس تشخیص و پیشگیری

 واحد خانواده اهدافرسالت و 

 تعامل و حضور فعال در روند فعالیت های بنیاد  -1

 سطح دانش، تجربه و همدلی اعضاء ارتقای  -2

 تعمیق و گسترش آگاهی های مربوط به سرطان در سطح جوامع هدف  -3

 های مرتبط جهت اجرائی شدن اهداف بنیاد .  NGOمکاری دو جانبه با دستگاهها و ه -4

موزش آموزش افراد مجرب ، در تمام مناطق شهرتهران و شهرستانهای مختلف کشور که توان آ -5

 داشته باشند .

در  شارکتچوب اهداف بنیاد و جذب بانوان داوطلب و همکار برای مرمعرفی گسترده واحد در چها -6

 .ت های همه جانبه ی مورد نظرفعالی

ی  و فرهنگ عمومی در زمینه آگاهی ،های مختلف جهت ارتقای دانش تالش و بکارگیری روش -7

 یستم هایرسانه ها ، س   پیشگیری و کنترل ، با بهره گیری از روش های متنوع شامل :، سرطان

 اپ و، تهیه ، چ خبری مجازی ) فضای مجازی( ، کارگاه ها و برنامه های آموزشی و پژوهشی

 .ان در سطوح مختلفنشرمطالب مرتبط در زمینه سرط

یقی و کمک های مردمی و مساعدت های مادی و معنوی در داخل و خارج کشور از افراد حقجذب  -8

 .حقوقی ، سازمان ها و نهاد های محلی ، ملی ، منطقه ای و بین المللی

ان ، مه درمتامین هزینه های درمان ، بیهمیاری با بیماران و خانواده هایشان در جهت کمک به  -9

 .بازتوانی و سایر نیازهای ضروری ایشان

ر لیت ها در فعابرپایی و مشارکت در همایش ها ، سمینارها ، برنامه ها ، مراسم ، کمپین ها و سای -10

ن حد بانوااف واورزشی ، تفریحی و ...در چهارچوب اهد زمینه های آیینی ، علمی ، فرهنگی ، هنری ،

 و برنامه های بنیاد

ر درطان سحمایت و مشارکت فعاالنه در برنامه های پیشگیری غربالگری و تشخیص زودرس بیماری  -11

 سطح ملی بر اساس دستورالعمل های مصوب دولت و وزارت متبوع



 

 

 

ترل ای کنسانی عمومی در همه ی زمینه هبرگزاری همایش علمی ، برنامه های آموزشی و اطالع ر -12

 ون ها سرطان ، در چهارچوب مقررات مربوطه، ارتباط و هماهنگی با دیگر انجمن ها ، سازما

حد وا   و پیشبرد اهداف نهادهای مرتبط با سرطان در داخل و خارج کشور جهت رشد و شکوفایی

 شترکو همیاری و هم افزایی در زمینه فعالیت های م بانوان بنیاد

ز و رد نیاو سایر رده های مومهارتی ویژه مددجویان  -برگزاری کارگاه های آموزشی همکاری در -13

راکز ممیاری هبا مساعدت و  ر جهت ارتقائ سالمت افراد و خانواده هادتربیت نیروی انسانی ضروری 

  علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج کشور

وامل عشناسایی  فرهنگ زندگی سالم ، مینه هایدر ز محتوای آموزشی عمومی و اختصاصیایجاد  -14

ای فزار هاتشخیص زودرس و سایر زمینه ها از طریق تولید نرم مراقبتی ،  خود ، پیشگیری ،خطر

 نوین  یو سایر روش ها شامل: کیت و بروشور وپمفلت  اطالع رسانی مراقبتی ،روش های

ت های و جلب مشارک نوی و مادی مع -جذب نیروهای جوان با هدف جوان گرایی،پشتیبانی فکری -15

 فعالیت های واحد و بنیادفعاالنه ی آنها در زمینه های مختلف 

ناسایی شو بنیاد های علمی و پژوهشی در جهت رشد و توسعه کمّی و کیفی اهداف  انجام فعالیت -16

 بطعالیتها و شیوه های موثر در دنیا در زمینه های مرتومهندسی معکوس و بومی سازی ف

 


