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مقدمه:

   اهداي عضو از افراد مرگ مغزي پدیده مقدسی است که ابعاد مختلف پزشکی ، اجتماعی 

مذهبی و حتی اقتصـــادي در آن به گونه اي درگیــرند که کمتر پدیده اي را می توان با آن 

مقایسه کرد.

   از نظر پزشکی اهداي عضــــو و پیوند اعضــــا در بلندترین قله علم پزشکی قرار دارد و 

نشــان توانایی علمی و تکنولوژي یک کشــور است و با داشتن پشـــتوانه علمی و فقهی در 

کشور ما مورد توجه جدي قرار گرفته است.

   بر همین اساس انجمن اهداي عضـو ایرانیان جهت فراهم ساختن شرایط استفاده بهینه 

از اعضــاي بیماران مرگ مغزي و نجات جان بیماران نیازمند پیوند تشــکیل و فعالیت هاي 

گسترده اي جهت شناساندن این نماد ایثار و فداکاري در سطح جامعه آغاز نموده است.

انجمن اهداي عضو ایرانیان شعبه اردبیل:

  انجمـن اهــداي عضــــو ایرانیــان شعبــه اردبیــل، سـازمانی مردم نهــاد ، غیرانتفــاعی، 

غیــرسیــاسی و غیردولتــی اســت که در ســال 1397 توســط عــده اي از متخصــصـــین         

فـراهم آوري اعضــــــا، فعالیــن اجتماعی فرهنگی و خیرین و در پی سال ها تالش در این 

حوزه به صورت رسمی و تشکیالتی پایه گذاري گردیده است.

  این انجمن داراي هیات امنا، هیات مدیره و هســـــته اجرایی می باشد و در تشـــــکیالت 

داخلی خود کمیته ها و مشاوران مرتبط دارد.
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اهداف:

ں ارتقاي فرهنگ اهداي عضو و حمایت از خانواده هاي اهداکننده عضو.

ں ارتقاي فرهنگ، دانش و ساختار اهداي عضو در استان.

ں آموزش هاي عمومی و تخصصی در سطح جامعه.

ں ایجاد تعامل و تعاون بین نهــادهاي مرتبــط با اهــداي عضـو و جلب مشــارکت فعالین و 

نخبگان جامعه جهت بسط و گسترش فرهنگ اهداي عضو.

ں جلب حمایت و همکاري خیرین جامعه در جهت اهداف انجمن.

ں مشـــاوره هاي علمی و تخصـــصـــی در سطوح مختلف جامعه و دانشـــگاه علوم پزشکی 

اردبیل.

ں حمایت از طرح هاي پژوهشی، فرهنگی هنري و جامعه محور در سطح استان.

ں اجراي طرح هاي جاري ارتقا و تخصـیص ارگان از طریق تفاهم نامه ها با دانشــگاه علوم 

پزشکی.

ں اجراي دوره هاي آموزشی تخصصی آیروس از طریق اخذ اختیارات دانشگاهی.
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جشن نفس ـ شهریور 1397



چشم انداز 1400:

   انجمن اهداي عضـو ایرانیان شعبه اردبیل امید دارد با حرکت در مسـیر اهداف متعالی 

انجمن و اجراي برنامه هاي پیشنهادي کمیته هتا با مشـارکت نهادها و سازمان هاي مرتبط و 

گروه هاي اجتماعی، در تحقق یا کمک به تحقق چشــم انداز 1400 استان در حوزه پیوند و 

اهداي عضو به موارد ذیل نائل آید:

ں حفظ و ارتقاي جایگاه برتر اسـتان اردبیل در شــناســایی بیماران مرگ مغزي در ســطح 

کشور.

ں سازماندهی یک هزار سفیر اهداي عضو در حوزه هاي مختلف در سطح استان.

ں جذب و ثبت نام یک صد هزار نفر در سطح استان به عنوان داوطلب اهداي عضو.

ں افزایش PMP  استان فراتر از نرم (Norm)  کشوري.

ں مشارکت در تحقق اولین پیوند در استان اردبیل. 
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همایش فرهنگی، هنري سفیران اهداي عضو اردبیل، روز ملی اهداي عضو ـ اردیبهشت 98

دوره آموزشی آیروس ـ دي ماه 97





   کمیته فرهنگی:

ں تشـــکیل شوراي مشــــورتی فرهنگ و هنـــر و تبییــن برنامه ها و سیاست هاي کالن 

فرهنگی انجمن.

ں جذب هنرمندان معروف و محبوب در حوزه فرهنگی به عنوان سفیران افتخاري.

ں برگزاري همایش فرهنگی و تجلیل از اصحاب فرهنگ و هنر به صورت فصلی.

ں تهیه بانک اطالعاتی در حوزه فرهنگ جهت تغذیه برنامه هاي کمیته هنري.

ں چاپ و نشر کتاب فرشتگان ماندگار شامل عکس و بیوگرافی اهداکنندگان.

ں برگزاري برنامه تاالر نقش خاطره در مکان هاي فرهنگی استان.

ں تعیین روز سـالگرد اعزام اهداکنندگان با هدف دیدار با خانواده ها، اعالم در پورتابل 

انجمن، اعالم در سامانه پیام کوتاه.

ں تهیه و تولید تیــزر،کلیپ و پیام هاي زیـــرنویس از نظـــر محتوایـــی بـــراي پخش در      

رسانه ها.
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نشست فرهنگی، هنري سفیران اهداي عضو اردبیل ـ اردیبهشت 98

نشست ماهانه انجمن اهداي عضو ایرانیان ـ شعبه اردبیل
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تقدیر از سفیران و چهره هاي ماندگار فرهنگی، هنري و خیرین

تقدیر از سفیران و چهره هاي ماندگار فرهنگی، هنري و خیرین
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کمیته هنري:

ں تهیه بانک اطالعاتی هنرمندان جهت عضـویت در شوراي مشــورتی و فرهنگ و هنر در 

شاخه هاي مختلف.

ں برگزاري برنامه عضویت افتخاري و سفیر هنري انجمن به صورت فصلی.

ں برگزاري ورك شاپ یک روزه هر شش ماه یک بار، با موضوع اهداي عضـــو با حضــــور 

هنرمندان جوان و پیشکسوت و برگزاري نمایشـگاه همراه با فروش Expo آثار تولید 

شده در ورك شاپ ها به نفع خانواده هاي اهدا کننده بی بضاعت یا کم بضاعت.

ں برگزاري نمایشگاه ساالنه پوستر نفس استانی، ملی و بین المللی.

ں هماهنگی نصــب پوسترهاي نمایشــگاهی نفس به صورت Out door در سطح شهر با 

همکاري شوراي اسالمی شهر و شهرداري.

ں عقد تفاهم نامه با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن هاي مرتبط در خصـــوص 

برنامه هاي مشترك هنري.

ں ساخت  فیــلم کــوتاه در انجمن سینماي جوانان دفتر اردبیــل با موضوع اهداي عضو.

ں برگزاري مشــترك پخش فیلم مرتبط با مرگ مغزي و اهداي عضـــو با کمپین همه باهم 

سینما.

ں سـاخت قطعه موسـیقی و ویدئو موزیک با همکاري انجمن موسـیقی در موضـوع اهداي 

عضو.

ں برگزاري دوساالنه جشـنواره هنرهاي تجسـمی در شاخه هاي مختلف یا یک شاخه خاص 

با موضوع اهداي عضو.

ں نقاشی پرتره هاي اهداکنندگان و اهداي آن به خانواده هاي اهداکننده عضــــو توسط 

نقاشان داوطلب.

ں تامین، تولید و ساخت اقالم مختلف تبلیغاتی، فرهنگی هنري و توید محتوا.

ایجاد کمپین هاي هنري به صورت مجازي و حقیقی. ں

ں هماهنگی حضور هنرمندان مطرح استانی در امر رضایت گیري.
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فرهاد قائمیان، بازیگر برجسته سینما و سفیر اهداي عضو اردبیل در دفتر انجمن اهداي عضو شعبه اردبیل

بازیگران برجسته سینماي ایران در جشن نفس اردبیل

مجید عصري، خواننده برجسته آذربایجان در همایش سفیران انجمن
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کمیته ورزشی:

ں برگزاري فصـلی برنامه هاي مختلف ورزشی مانند پیاده روي،طبیعت گردي،کوهنوردي 

و مسابقات فوتبال با مضامین اهداي عضو.

ں تعامل با سازمان هاي مرتبط و نهادهاي حاکمیتی اجرایی در راسـتاي ایجاد غرفه اهداي 

عضو در مسابقات کشوري و استانی (یک یا دو بار در سال).

ں جب مشــارکت باشگاه هاي استانی و اجراي شعارهاي تبلیغاتی در باشگاه ها،باس هاي 

ورزشی،تیم ها و ... .

ں تجلیل و اعطاي عضـــویت افتخاري سفیران انجمن به ورزشکاران برجســـته استانی و 

کشوري.

ں جلب مشـارکت سازمان هاي ورزشی و متولی امور در جهت ارائه تســهیالت ورزشی به 

خانواده هاي اهدا کننده عضو.

ں انجام سایر امور مربوطه ارجاعی از سوي مقام مافوق در چارچوب اصول این کمیته.

برنامه ساالنه انجمن اهداي عضو ایرانیان شعبه اردبیل

تقدیر از سعید علی حسینی، قهرمان وزنه برداري جهان و سفیر اهداي عضو اردبیل

صعود رضا رحیمی، سفیر اهداي

عضو اردبیل به قله دماوند

تقدیر دکتر نوبخت، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رییس 
هیات مدیره انجمن اهداي عضو ایرانیان از رضا رحیمی، سفیـر اهــداي 

عضو اردبیل و فاتح قله دماوند



کمیته آموزش و پژوهش:

ں تشکیل شوراي آموزش و پژوهش انجمن.

ں تعیین اولویت هاي پژوهشی انجمن.

ں امضاي تفاهم نامه با دانشگاه ها و دانشکده هاي هدف.

ں جمع آوري آرشیو آخرین طرح ها و مقاالت کارشده داخلی و بین المللی.

ں اخذ و مستندسازي فعالیت هاي انجمن با دید پژوهشی.

ں طراحی چک لیست ارزیابی فعالیت هرکمیته.

ں تغـذیه اطالعاتی مدیران ارشــــد انجمــن از طریق ارزیابـی هــاي آمــاري و داده اي از   

فعالیت هاي کمیته ها.

ں برگزاري دوره تخصصی آیروس ویژه استان تحت نظر انجمن کشوري.

ں تدوین محتواي آموزشی عمومی براي جامعه.

ں پیگیري نهایی شدن ثبت واحد آموزشی مرگ مغزي و اهداي عضــو در کوریکولوم هاي 

آموزشی دانشگاه.

ں برگزاري کارگاه آموزشی براي تشکل هاي مردم نهاد در هر شش ماه.
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برگزاري آزمون هاي تخصصی اعضاي انجمن اهداي عضو ایرانیان ـ شعبه اردبیل



16

 کمیته روابط عمومی:

ں برقراري ارتباط مسـتمر با سایر نهادها، سازمان ها و موسسـات با هدف معرفی اهداف 

و اقدامات انجمن.

ں برقراري ارتباط مستمر بین انجمن، اعضا و سفیران و دریافت نظرات و پیشنهادات.

ں بررسی و استخـــراج مطــالب و تهیه متـــون الزم از بولتــن هاي منتشـــره توسط سایر    

سازمان ها و ارگان ها در رابطه با اهداي عضو به منظور اطالع رسانی با اعضاي انجمن.

ں بــــرنامه ریــــزي و انجــام کلیــه اقدامــات الزم به منظــور فـــــراهــم نمــودن متــن      

مصاحبه ها، برگزاري سمینار، کنفرانس ها، بازدید ها و جلسات عمومی.

ں دریافت گزارش فعالیت ها، برنامه هاي واحدهاي مختلف، صورت جلســات و مکاتباتی 

که ارزش اطالع رسانی دارند.

ں انعکاس فعالیت ها و برنامه هاي انجمن به مردم و رسانه ها از طریق تهیه مطالب خبري 

(تهیه و تنظیم اخبار،گزارش، اطالعیه، آگهی و قرار دادن در کانال هاي مجازي و سـایت 

انجمن و انعکاس آن در رسانه ها).

ں انجام مصـاحبه هاي اختصـاصی با مسـئوالن و تنظیم مصـاحبه ها با هدف ارتباط مطلوب 

انجمن با رسانه ها و معرفی اقدامات انجمن و پاسخ گویی به پرسش ها و ابهامات.

ں تهیه بیانیه، اطالعیه و اعالمیه در مناسبت هاي مختلف و قرار دادن در سـایت انجمن و 

کانال هاي مجازي و ارسال به رسانه ها.

ں تهیه مستمر گزارش عملکرد انجمن.

ں معرفی توانمندي ها و فعالیت هاي بخش هاي مختلف انجمن با اسـتفاده از دانش نوین 

و شیوه هاي مناسب تبلیغاتی و نمایشگاهی.

ں جمع آوري، طبقه بندي و نگهداري اسناد و مدارك مهم چاپی، نوشتاري و الکترونیکی.

ں تهیه و تدوین بانک جامع اطالعاتی از جامعه هدف (اعضا، خبرنگاران، مسئوالن و...).

ں انجام سایر امور مربوطه ارجاعی از سوي مقام مافوق در چارچوب اصول این کمیته.

برنامه ساالنه انجمن اهداي عضو ایرانیان شعبه اردبیل
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پخش برنامه هاي مختلف خبري از صداوسیما و رسانه ها از فعالیت هاي انجمن اهداي عضو ایرانیان ـ شعبه اردبیل

پخش برنامه هاي مختلف خبري از صداوسیما و رسانه ها از فعالیت هاي انجمن اهداي عضو ایرانیان ـ شعبه اردبیل
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 کمیته انفورماتیک: 

ں راه اندازي صفحه اختصاصی مجازي انجمن.

ں راه اندازي سامانه پیامکی اختصاصی انجمن.

ں پوشش انفورماتیکی برنامه ها.

ں همکاري با کمیته روابط عمومی در زمینه هاي مختلف. 

برنامه ساالنه انجمن اهداي عضو ایرانیان شعبه اردبیل

برپایی غرفه مشاوره و صدور آنالین کارت اهداي عضو در سطح شهر



کمیته مددکاري:

ں مصـــــــاحبه با خانواده هاي اهدا کننده جهت بررسی و ثبت در فرم گزارش مددکاري 

خانواده ها.

ں دیدار و دلجویی از خانواده ها در مناسبت هاي مختلف و شرکت در مراسم تشــــییع و 

تدفین اهداکنندگان.

ں پیگیري دو هفته یکبار از خانواده ها و بررسی وضعیت مالی آن ها و اعالم نظر تخصصی 

با در نظر گرفتن اعتبارات مصـــوب و منابع موجود در جهت تســــهیل و انجام اقدامات 

حمایتی و رفع موانع.

ں ارزیابی و اولویت بندي نیازهاي عاطفی، روانیـ  اجتماعی و بررسی سیسـتم ها و شبکه 

هاي حمایتی خانواده ها.

ں ارائه خدمات مشـاوره اي به خانواده ها و تســهیل در برقراري ارتباط موثر خانوده ها و 

سایر ارگان ها و سازمان ها.

ں بررسی و انجام اقدمات پیشگیرانه الزم مربوطه در موارد خاص.

ں ارتبــاط و جلب همکــاري با منابــع اجتماعی موجــود در جامعه (دولتـی و غیـردولتـی) و      

بهره گیري از آنان به نفع خانواده هاي اهدا کننده.

ں انجام سایر امور مربوطه ارجاعی از سوي مقام مافوق در چارچوب اصول این کمیته.

19 برنامه ساالنه انجمن اهداي عضو ایرانیان شعبه اردبیل

حضور فعال اعضاي انجمن  اهداي عضو اردبیل در مراسم تشییع و تدفین اهداکنندگان
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 کمیته سفیران: 

ں کمک به برگزاري همایش ها، نمایشگاه ها، مراسم و ... .

ں فعالیت در غرفه هاي اهداي عضو.

ں جذب سفیران اهداي عضــو از بین تمام اقشــار جامعه مخصــوصا دانشـــجویان فعال         

و پویا.

ں کمک در واحد سمعی و بصري و روابط عمومی.

ں کمک به فعالیت هاي مرتبط با آموزش،پژوهش، و آمار.

ں ایراد سـخنــرانی در مجامع عمـــومی و مناسـبت هاي مختـلف با هـدف تـرویج فرهنـگ  

اهداي عضو.

ں کمک به فعالیت هاي مرتبط با زبان انگیسی (ترجمه،ترجمه همزمان،زبان شناسی و ...)

ں کمک به فعالیت هاي انفورماتیک رایانه اي و فعالیت هاي اجرایی.

ں انجام سایر امور مربوطه ارجاعی از سوي مقام مافوق در چارچوب اصول این کمیته.

برنامه ساالنه انجمن اهداي عضو ایرانیان شعبه اردبیل

حضور چهره هاي برجسته علمی، فرهنگی و هنري و گردشگران خارجی از غرفه مشاوره و صدور کارت اهداي عضو
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