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  الفضل آ كوچكيانسيد ابو
  

از زمان طفوليت پدر خود را از دست داده و با توجه به مشكالت بيماري در يك خانواده متوسط زندگي را ادامه داده و 
و پنجه  از انقالب اسالمي با مشكالت و سختي ها دست با مادر خود زندگي نموده و تا قبلنظر به اينكه تك فرزند بوده 

تعدادي از دوستان در جهت به ثمر رسيدن انقالب اسالمي همراهي نموده و فعاليت هاي سياسي  نرم كرده ام تا اينكه با
در  ر اكثر ارگانهاي انقالبي فعاليت داشتن وخود را شروع نموده ام و بعد از انقالب اسالمي فعاليتهاي چشم گيرخود راد

 مسئوليت انجام وظيفه مي نمايم و حال حاضر كارمند بزرگترين قطب صنعتي كشور مجتمع فوالد مباركه با چندين
سال  مي باشم و دو) اصفهان( چندين سال متوالي است كه دائما همكاري و عضو فعال نمايندگان كانون هموفيلي ايران

ارتباطات مفيد با مسئولين  با توجه به سوابق كاري اينجانب و بازرسي در خدمت دوستان بوده ام و هيئتاخير را در 
بازرسين  مديره و نامه و پيگيري جدي دو امر اينكه نگاه هيئتمديره اجراي اساس كشوري ، بزرگترين هدفم درهيئت

رد رفاه حال بيماران و خانواده ي اين عزيزان را ارائه محترم به صورت خيره ايي و ارگاني باشد و راه  كارهايي جهت پيشب
  دهم

  
2  
  
  
  
  

  
  

  فيض آباد محمد برفي
  

مدير عامل كانون هموفيلي  اصول از حوزه علميه را دارم عضو هيئت مديره و خارج فقه و فوق ليسانس جامعه شناسي از دانشگاه و
ارم تا بحال نه د را نور پيام و آزاداسالمي دردانشگاه تدريس سابقه شدم مديره هيئت عضو مجدد92 درسال بودم 73و72در سالهاي 

به عنوان نماينده بيماران استان  83چاپ رسيده است از ساله جلد كتاب و دهها مقاله از اينجانب در مجالت وروزنامه هاي كشور ب
مت به فرزندان استان محرومي را وفيق خدگوييم كه ت خدا را بر اين امر سپاس مي خراسان جنوبي تا به امروز فعاليت داشتم و

نيز دارم اميدوارم در صورت انتخاب شما  انتشارات محراب فكر را ئوليتمس در حال دبيرآموزش وپرورش شهربيرجندم و .نصيبم كرد
قانون نمايندگان محترم بيماران بتوانيم در راستاي رفع معضالت قانوني با تمركز بر مجلس شوراي اسالمي جهت مشمول طرح 

  در آمد هستند گام برداريم رفتن تمام بيماراني كه فاقد شغل وگزير پوشش سازمانهاي حمايتي قرار  جامع معلولين شدن بيماران و
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  امين تركش       

    1342: متولد
  كارشناس مترجمي زبان انگليسي:تحصيالت

  پدر بيمار هموفيل -
  دورهت نمايندگان استان فارس چندين ئعضو هي-
  كانون يعضو هيات مديره كنون-
  ت مديرهئهي يكانون از سومسئوليت روابط بين الملل  -
   تأمين كننده رايگان نياز تجهيزات پزشكي بيماران استان فارس -
  سال سابقه 35بازرگان در رشته تجهيزات پزشكي با  -
  يت رئيسه اتحاديه صنف لوازم پزشكئعضو هي -
  گاهمدرس دانش يت علمئعضو هي-
  اتحاديه يت بازرسئعضو هي -
  كميسيون نظارت يبازرس افتخار -
  1370استان فارس از  ياتاق بازرگان عضو -
    دوره كارشناسي مترجمي زبان انگليسي يدانشجو -

  اهداف
  كانون با بيمار و وزارت بهداشت در زمينه تأمين و توزيع دارو يارتباط تنگاتنگ سيستم ادار -
  ياهمنظور انتقال دانش روز جهت بهترين روشهاي درمان و رفه ب يفدراسيون جهانارتباط كانون با  -
  يو رفاه يان در سراسر كشور از مراكز درمانهرچه بيشتر بيمار يبهره گير -
  و هرمزگان يآذربايجان شرق يگيالن و شروع به ساخت در استانهافارس و  يدر حال احداث در استانها ياتمام ساختمانها -
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  اسماعيل جعفري عراقي     

         1356:متولد 
  ليسانس ناتمام: تحصيالت

 مهارتها

 توانايي به كارگيري منابع مالي باال در ايجاد پروژه هاي درآمد زا براي سازمان

 توانمندي در برقراري ارتباط با طرفهاي خارجي و سعي در ايجاد چهره ايي كارآمد از سازمان در سطوح بين المللي

 هاي خارجي توانمندي در مكاتبات و عقد قرارداد

 توانمندي در كنترل داخلي سازمان



 رسيدگي به امور مالي و كنترل هزينه ها

 مشاركت در تعيين اهداف سازمان

 برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت با توجه به اهداف تعيين شده

 ها ها و روش از در خط مشيبازنگري در نحوه اجراي برنامه ها و ايجاد تغييرات مورد ني

  تسلط به زبان انگليسي
  سابقه اجتماعي 

 رئيس هيئت مديره -يك دوره  عضويت در هيئت مديره  

 سوابق شغلي

 مسئوليت مركز كامپيوتر دانشكده علوم پايه دانشگاه مازندران1376- 1377

 فردوسي و شركتهاي خصوصي در مشهد شگاهنرم افزاري دان هاي مالي در مشاركت در پروژه هاي برنامه نويسي سيستم 1378

 نفره 120دانش آموز و كادر علمي  1000مديريت آموزشگاه علمي آزاد فردوسي با ميانگين  1378- 1381

 )دانش آموز 500شعبه با كادر علمي و اجرايي صد نفره و بيش از  2( هاي آزاد البرز  اجاره و مديريت آموزشگاه1379- 1381
 امور مالي و رايانه و مديرداخلي شركت بازرگاني زمانمسئول  1379- 1381

ميليون دالر كاال در سال  12دالر و صادرات  30000ثبت و راه اندازي شركت بازرگاني و سرمايه گذاري مالي با سرمايه اوليه  1382
 طراحي بسته بنديهاي جديد ويژه صادرات به كشورهاي آسياي ميانه اول از مالزي به همراه

 ت برندهاي مواد غذايي به زبانهاي روسي و عربي و انگليسي در كشور هاي مبدا و مقصد صادراتثب1383

 عقد قرارداد با كارخانه هاي اماراتي براي توليد مشترك با طرف مااليي و به عهده گرفتن فروش كاال با برندهاي شخصي 1384

 ثبت شركت بازرگاني و سرمايه گذاري آرياتوس در تهران 1384

 ثبت و راه اندازي شركت داده پردازان آريا به منظور فعاليت در عرصه واردات تجهيزات رايانه ايي 1386

 غذايي امين در مشهد هاي مواد مشاوره در مديريت مالي و راهبردي آزمايشگاه تاكنون 1389

 فعاليت در بورس تهران و شركتهاي سرمايه گذاري تاكنون 1389

ي در پروژه هاي واردات و نصب و راه اندازي تجهيزات آزمايشگاهي و ثبت و راه اندازي شعبه سوم سرمايه گذار تاكنون 1390
  شركت دركشور تركيه

 تحصيالت

 ديپلم رشته رياضي فيزيك1374

 پذيرفته شدن در كارشناسي رشته رياضي كاربردي در كامپيوتر دانشگاه مازندران1375

 انتقالي به دانشگاه فردوسي مشهد1378

 راندن دوره هاي زبان انگليسي تجاري در مالزيگذ1380

 گذراندن دوره هاي مرتبط با مديريت شركتهاي بازرگاني در مالزي1380

 گذاراندن دوره هاي مديريت مالي آزاد در مالزي1382

 )حسابداري و مديريت مالي پيشرفته (   ACCAدانشجوي دوره  تاكنون 1389
  دانشجوي مديريت بازرگاني1390
  ها برنامه ها ، ديدگاه اهداف،

كانون هموفيلي ايران با توجه به سابقه طوالني از تاثير گذارترين نهادهاي مردمي در زمينه رسيدگي به نيازها و مشكالت اين قشر از 
و مطمئن باشد، اين كانون تالشهاي بسياري را براي رفع اولين و مهمترين نياز بيماران كه همانا تامين داروي با كيفيت  جامعه مي

اند به  ، كه علي رغم مشكالت بسيار توانستهحاضر و گذشتهباشد انجام داده است و ضمن تقدير و تشكر بسيار از مسئولين حال  مي
خوبي از عهدة اين مسئوليت سنگين  برآمده و گامهاي بسيار موثري در بهبود وضعيت بيماران بردارند، اكنون موعد آنست كه 

  .رش داده و به نحو موثر وكارآمدي موجب تغيير و تحوالت سازنده گرددفعاليتهاي ذيل را گست
 حوزة مديريت

 تر به اهداف تر و سريع افزايش روحيه كار تيمي به منظور دستيابي سهل

 تعامل با سازمانهاي گوناگون براي اخذ امكانات و ايجاد بستري مناسب براي ورود بيماران معلول به جامعه

 جلوگيري از تولد نوزادان بيمار و كمك به خانواده هاي ناقل براي داشتن فرزنداني سالم پيگيري و تالش براي

 حوزةآموزش و درمان

آسيبهاي مفصلي مخصوصا در كودكان، با توجه به اينكه براي درمان هر مفصل تالش براي تامين داروي مورد نياز براي پيشگيري از 



دارد و وي را  است و همچنين بالقوه فرد بيمار را از ورود سازنده و عادي به اجتماع شدن باز ميهزينه باال و داروي فراوان نياز  بيمار
 .نمايد مستعد درگير شدن با عواقب بدتري مي

آموزش مستمر بيماران به منظور ياري آنها در اخذ تصميم مناسب در مواجه با مشكالت پيش رو در حوزه هايي مانند كار و تحصيل 
 و ازدواج

 جه بيشتر به مشكالت رواني بيماران در خانواده و اجتماعتو

 حوزة تحصيل و اشتغال و مسكن

 ايجاد اشتغال براي بيماران بيكار در مشاغل سبك و متناسب با توانمندي آنها

ز كشور به كمك به رفع نياز دارويي و مالي دانشجويان  بيمار و تشويق ساير آنها به ادامه تحصيل چه در داخل و چه در خارج ا
 منظور مستقل شدن از وابستگي به كانون و خانواده

 سعي در پيگيري تامين مسكن بيماران در تهران و شهرستانها

 پيگيري تحصيل بيماران در طول دبيرستان براي كمك به قبولي آنها در دانشگاهها

 جبران صدمات وارده

 سيار و كمك به بازگشت آنها به اجتماع و محيط كارها ب تالش براي ترميم مفاصل بيماران آسيب ديده از خونريزي

و آلوده با نظر به اينكه بيماران مبتال به هپاتيت در  پيگيري پرونده هاي بيماران و صدمه ديده گان استفاده از داروهاي  نامناسب
  .باشند و بايستي براي آنها راه حلي يافت حال ورود به مراحل حاد بيماري و ضايعات كبدي مي
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  دولت آباديحسن علي حيدريان 

  1350متولد 
 74فارغ التحصيل آموزشگاه فني مهندسي شيراز در رشته برق قدرت سال  -

 سال  14مديرعامل گروه برق صنعتي اصفهان پاتل  -

 اتوماسيون كارخانه جات راه اندازي و -

 سال  19شينه مسئول برق شركت نق -

  :اهداف
 ان در حد توان ساماندهي به كانون وگره گشايي از همدرد -

 كمك به هيئت مديره براي رسيدن به اهداف اساسنامه  -

 مشاوره جهت جذب مشاركتهاي مردمي  كمك و -

 كمك به درآمد زا شدن درمانگاه جامع -
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  هربانو رمارمش

شروع جنگ در شهر مشهد  باهمزمان  1359بدنيا آمدم در سال در شهرستان درگز در خانواده اي مذهبي  1348اينجانب در سال 
از دوران نوجواني در كنار خانواده ام در حوزه پشتيباني جنگ در مساجد فعاليت داشتم و خواهر دو شهيد نيز مي . ساكن گشتيم 



آغاز نمودم و در را با مرحوم جناب آقاي افشارآشنا شدم و با افتتاح دفتر خراسان همكاري با كانون هموفيلي  1374باشم از سال 
سطح زندگي ، سالمتي ، فرهنگي بيماران صرف نموده و توفيق خدمت  ءغم و تالشم را براي شادي و ارتقاه سالها تمام هم و هم

 . داشته ام 

نماينده منتخب بيماران ، دو دوره مسئول دفتر خراسان ، شركت در تجهيز درمانگاه سرور و عضو تشكل غير دولتي زنان  بجانناي
  . ز مي باشم نهاد رياست جمهوري ني

  ستاناي علوم پزشكي و كانون هموفيلي اارتباط هر چه بيشتر با دانشگاه ه
  سازمان دهي هرچه بيشتر رابطين بيماران خاص در شهرستانهاي استان در جهت بهبود وضعيت درمان بيماران هموفيلي 

  جهت باال بردن توان جذب در حين خدمت هرچه بهتر به مددجويان  رنامه ريزي و اجرايي كردن طرح هاب
  د واجراي طرح خود اشتغالي در حوزه زنان با اختالالت انعقادي و در پايان هر فعاليتي كه باعث رشد جامعه هموفيلي ش
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  فرنگيز سلماسي
بيمارستان قائم با سمتهاي سر پرستار و مترون بيمارستان كار سال براي دانشگاه در  31تحصيالت پرستاري مامائي در مشهد كه 

  .سال در بزرگترين بيمارستان قلب مشهد بعنوان مترون خدمت نمودم  17كردم  بعد از بازنشستگي به مدت 
خراسان و يا هيئت مديره و در سمتهاي مسئول دفتر و يا عضو هيئت منتخبين  –در خدمت كانون هموفيلي ايران  1378از سال 

  .ي كار كرده ام ده ام در تمام اين سال ها افتخاربو
  .اميدوارم خداوند توفيق خدمت به من تا پايان عمر عطا كند 

  :برنامه هاي آينده 
  پيگيري تعيين ناقلين -
  تحت پوشش قرار دادن ناقلين-
  كسي اطفالپيگيري پروفيال-
  كمك به هزينه هاي تحصيلي دانشجويان و دانش آموزان نخبه هموفيلي-
  بخصوص به خانواده ها و مدارس دخترانه, آموزش -
  تالش براي شغل بيماران-
 ا بخصوص درمانگاه سرور در مشهدهچه بهتر درمانگاهكمك به تجهيز هر-
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  فريبا شكري كنزق
 مؤسسه خيريه يزدان مهر پرورسال سابقه كار در 10 -

 يك سال مشاور مدرسه در منطقه شهريار -

  ماه فعاليت در كانون هموفيلي ، دفتر مركزي دو -
  برنامه اجرايي

 و خارج از كشور فيلي ها و ارتباط با استانهاوانجام فعاليتهاي پژوهشي در زمينه هم -

 نامه مي باشد در جهت اهداف اساسگام اصلي  -

 براي حل مسائل مختلف در فرايند توسعهسازمان دهي كانون  -

 رشد ميزان اعتماد بين بيماران هموفيلي و دفتر مركزي -

  افزايش نو آوري در كانون -
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  فاطمه شيدايي
 ديپلم رياضي -

 گواهينامه بين المللي بازار يابي،خالقيت و استراتژي 30داراي بيش از  -

 كارشناسيدانشجوي رشته روابط عمومي حرفه اي مقطع  -

 94- 78نماينده كل تشكل ها در واحد بازرسي فرمانداري كرج طي سالهاي  -

 عضو هيئت مؤسس تعاوني مسكن كانون هموفيلي ايران -

به صورت افتخاري و رايگان و انجام موارد ذيل در اين  1391-1387مسئول دفتر نمايندگي استان البرز طي سالهاي  -
 :برهه زماني

 درماني ،تحصيلي ،آموزشي راد تفاهم نامه با مراكز بهداشتي،نقدي وحمايت از بيماران با ايجذب كمكهاي غير نقدي،  -

 غيره از مسئولين استاني تسهيالت فرهنگي و نقدي و جذب كمكهاي غير نقدي و وقراري ارتباط با مسئولين استاني بر -

 همايشات اين سازمان لسات وآشنا سازي سازمان انتقال خون استان البرز با كانون هموفيلي و حضور در ج -

 90الي  88جذب مكان استفاده كانون با امكانات اداري به مدت دوسال  -

 82يال از شهرداري كرج جهت خريد خودرو در سال ر 000/000/50جذب مبلغ  -

 86ريال از شهرداري كرج جهت كمك به بيماران در سال  000/000/100جذب مبلغ  -

 90داري كرج جهت رهن يك واحد اداري در سال ريال از شهر 000/000/300جذب مبلغ  -

 90جذب يك دستگاه خودروي سمند سورن از خيرين استاني جهت استفاده كانون هموفيلي در سال  -

 تشويق و حمايت از بيماران در تحصيالت آكادميك -

 توزيع ارزاق فصلي و ويژه ماه مبارك رمضان در تمامي اين سالها -

 ن جهت پيشبرد اهداف كانون هموفيليتالش در جهت رشد و پرورش جوانا -

 صرفه جويي در منابع مالي طي دوره خدمت رايگان در كانون -

 عضو داوطلب هالل احمر استان البرز -

 عضو انجمن سخنرانان حرفه اي -

عضو كميته بين المللي حمايت از بانوان با اختالالت خونريزي دهنده هموفيلي و حضور در كميته  هاي خارج از كشور با  -
 ينه شخصيهز

 ن ايرانرياست كميته بانوا -

 در تركيه 2008حضور در كنگره فدراسيون جهاني سال  -
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  كامبيز صابري نارتيجي
  

  تحصيالت 
  گرايش بيوتكنولوژي-كارشناس ارشد مهندسي شيمي

  سوابق تحصيلي
  

 )دانشگاه آزاد اسالمي(گرايش بيو تكنولوژي  –مهندسي شيمي ) فوق ليسانس(كارشناس ارشد  -
 گرايش صنايع غذايي دانشگاه آزاد اسالمي –مهندسي شيمي  -
 دانشگاه تهران –مديريت فروش  -
 سازمان مديريت صنعتي –ژي بازار                     مديريت بازاريابي و استرات -

  
  شرح و سوابق كاري مرتبط

  
 )تاكنون 1388سال از (نماينده بيماران استان تهران  -
 )89 - 87از سال (بازرس تعاوني مسكن اعضاء و كاركنان هموفيلي ايران  -
  )تا كنون 1389از سال ( نايب و رئيس هيئت مديره تعاوني مسكن اعضاء و كاركنان هموفيلي  -

  
  شرح و سوابق كاري غيرمرتبط

  
 6516داراي نمايندگي بيمه ايران كد  -
 )88-90(سامانه مدير فروش و بازاريابي شركت ساچ  -
 )86-88(مدير فروش و بازاريابي شركت شبكه گستران پاسارگاد  -
 )84-86(مهندس فروش شركت ايفاء پژوهش  -
 )81-84(مهندس فروش شركت فوجي الكتريك  -
 )77-79(مهندسي فرآيند شركت صنايع غذايي بهروز  -
  )75-77(مهندسي فروش صنايع غذايي كاله  -

  
  ها و اهداف برنامه

  
  نشستگي پيش از موعدباز  -
  دسترسي به دارو هاي انعقادي در رده هاي بزرگساالن به صورت غير منقطع -
  ايجاد مركز آب درماني -
  الزام به اصرار مفاد اساسنامه -
  تصميم گيري بر اساس نياز و تقاضاي بيمار -
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  دكتر سيد علي طباطبائي مشهدي
  تحصيالت

 1379مشهد ورودي پزشكي عمومي دانشگاه آزاد  -

 1390دوره تخصصي طب اورژانس دانشگاه شهيد بهشتي تهران ورودي  -

  سوابق كاري
 1387رئيس مركز بهداشت و درمان روستاي اوندر از توابع شهرستان كاشمر  -

 1389-1387كارشناس توانمندسازي در مديريت امور هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد  -

 1393- 1390دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  دستيار تخصصي طب اورژانس در -

 1393 هاستاديار گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني قم از آذر ما -

  ساير سوابق
 )1383و  1378(تدريس زبان انگليسي در موسسات عالمه و كيش اير مشهد در دو دوره  -

 )1391-1385(نايب رئيس و عضو هيئت مديره كانون هموفيلي ايران  -

 1388عضو كميته پزشكي مبتني بر شواهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد  -

 1392رزيدنت ارشد پژوهشي طب اورژانس در دانشگاه شهيد بهشتي تهران  -

  دوره هاي آموزشي
 2004نماينده منتخب جوان در كارگاه آموزشي فدراسيون جهاني هموفيلي بانكوك  -

 1387يك، اصفهان، ايران كارگاه دو روزه برنامه ريزي استراتژ -

 2008كارگاه دو روزه فدراسيون جهاني هموفيلي در زمينه البيگري در عرصه هموفيلي، دبي  -

 2010نماينده ايران در كارگاه آموزشي كشورهاي عضو فدراسيون جهاني هموفيلي ، آرژانتين،  -

 2011روزه پژوهش در عرصه هموفيلي، منترال كانادا،  همايش دو -

  اتسوابق انتشار
 1384روزنامه قدس ) ضربان(راه اندازي صفحه پزشكي  -

 ستون نويسي در نشريات مختلف محلي و كشوري از جمله روزنامه قدس، شهرآرا و حرم -

 مسئول نشريه انگليسي نخسيتن همايش بين المللي جراحي قلب آستان قدس رضوي  -

 2007الي  2005از سال  Medscape.comبالگر منتخب سايت  -

 يالملل نيو ب يكشور يعلم يها شيهما ايدر مجالت  يعنوان علم 17از  شيرائه با ايانتشار  -
 ) نويسنده سوم( 1392» راهنماي سريع پروسيجرهاي اورژانس«نويسنده كتاب  -

 )مترجم سوم( 1392» مطالعات مرور نظام مند در حيطه سالمت«مترجم كتاب  -
  1394مدير مسئول نشريه زندگي از بهار  -

  افتخارات
 1380سوم در نخستين كنفرانس پژوهشي دانشجويان پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد رتبه  -

 1382رتبه دوم بهترين مقاله ادبي از ششمين جشنواره منطقه اي نشريات دانشجويي  -

 “Reach The World” award for research in the developing world from the 
International Society for Thrombosis and Hemostasis, ISTH 2007 

 1389رتبه سوم فرايند آموزشي برتر دانشگاه علوم پزشكي مشهد در جشنواره شهيد مطهري  -



 )برتر آزمون% 5جزو ( 1393رتبه هفتم آزمون دانشنامه تخصصي طب اورژانس  -
  برنامه ها

كانون هموفيلي ايران و وزارت بهداشت ارتقاء كيفيت درمان بيماران هموفيلي در سراسر كشور با بهبود ارتباط ميان  -
 درمان و آموزش پزشكي

 ساماندهي مراكز درمان هموفيلي در سراسر كشور به كمك طرح ملي مورد تاييد مركز مديريت بيماران خاص -

ينده احياء دوباره نقش بين المللي و منطقه اي كانون هموفيلي ايران از طريق احياء و تقويت روابط با ساير سازمانهاي نما -
 بيماران در منطقه و جهان

بازتعريف، ساماندهي و تقويت نقش مركز درمان جامع كودكان هموفيلي ايران در مديريت درمان بيماران هموفيلي  -
 سراسر كشور

تالش براي انتشار علمي و مستند آسيبها و نيازهاي درماني بيماران هموفيلي در نشريات علمي و در نتيجه نزديك سازي  -
  ان و درمانگران هموفيلي به خواسته هاي بيماران در اين زمينه آراء پزشك
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  امير طراوت            

    1344 متولد
  ليسانس مهندسي معدن: تحصيالت  

  سابقه فعاليت در كانون هموفيلي ايران 
  و  نايب  رئيس هيئت مديره عضو هيئت مديره  و خزانه دار 

  رزومه و فعاليت ها 
مدير عامل - تاكنون 84مديرعامل شركت تالشگران از سال  - تا كنون 83مديرعامل انجمن معلولين شهرستان نجف آباد از سال 

مديرعامل شركت تعاوني – 88تا  86) مباركه) (ع(مديرعامل خيريه حضرت ابوالفضل -88تا  86مركز توانبخشي شهداي ديزيچه 
نماينده سازمانهاي مردم نهاد در  – 89تا  87يئت مديره شركت تعاوني سهام عدالت و رئيس ه– 87تا  86سهام عدالت نجف آباد 

مدير عامل مجمع تشكلهاي معلولين  -عضو هيئت نمايندگان كانون هموفيلي ايران دو دوره – 89تا  87شوراي نظارت نجف آباد 
  1390استان اصفهان سال 

  اهم اهداف
  فعال شدن كليه دفاتر استان هابررسي  وضعيت دفاتر نمايندگي و كمك به   -
اصالح اساسنامه و بوجود آوردن شرايط در ايجاد استقالل و اختيارات دفاتر نمايندگي و برنامه ريزي براي وحدت بيشتر  -

 در كل كشور

 برنامه ريزي منظم و عملي بر اساس نيازهاي آني و آتي هموفيلي ها -

 ي كشور از عملكرد كانون و برنامه هااطالع رساني واضح و صحيح و سريع به دفاتر نمايندگ -

ايجاد ارتباط الكترونيك مستمر كليه استانها و مشاركت مسئولين دفاتر در سايت كانون به لحاظ اطالع رساني شفاف و  -
  روزانه
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  احمد قويدل
  1338: سال تولد
   )دانشجوي حقوق ( ديپلم رياضي: تحصيالت

  كانون هموفيلي ايرانمدير عامل : شغل
  سابقه كاري 

در كانون هموفيلي ايران همزمان با وقوع فاجعه آلودگي بيماران هموفيلي از طريق خون و فرآورده  1376فعاليت اينجانب از سال 
اي خوني هاي خوني آغاز گرديد كه در ابتدا بصورت داوطلبانه وظيفه اطالع رساني فاجعه پيش آمده در رابطه با توليد فرآورده ه

غيراستاندارد و مباحث مربوط به سالمت شبكه خوني و ديگر مسائل بهداشتي و درماني مرتبط با حوزه بيماران ديردرمان كشور را از 
در سمت  1376طريق رسانه هاي گروهي و تماس مستقيم با مسئولين كشور پيش برده و در چارچوب اين فعاليت ها، از اواخر سال 

  .كار نمودمه و مدير اجرايي كانون هموفيلي ايران داوطلبانه آغاز ب سرپرست روابط عمومي
در مدتي كه مسئوليت روابط عمومي كانون را بر عهده داشتم از طرف انجمن غيردولتي كارگزاران روابط عمومي به عنوان روابط 

شدم كه فعاليت در اين سمت ادامه به سمت مديرعامل كانون هموفيلي انتخاب 1380از دي ماه سال . عمومي شجاع انتخاب شدم
  .دارد

طي مدت فعاليت خود در كانون هموفيلي ايران مسئوليت مستقيم سه برنامه مهم كانون كه در زمره اهداف استراتژيك اين كانون 
  :يمبوده را بر عهده داشته ام كه در سايه خرد جمعي و كمك ديگر اعضا خوشبختانه به هر سه هدف به شرح زير دست يافته ا

 )تقاطع خيابان هاي فلسطين و زرتشت(ساخت مركز درمان جامع هموفيلي ايران  -1
 بازسازي خوابگاه بيماران هموفيلي شهرستاني  -2

هزار و دويست بيمار آلوده شده از طريق خون و فرآورده هاي خوني كه منجر به  پيگيري پرونده قضايي بالغ بر يك  -3
وليت مدني در جهت تأمين ضرر و زيان مادي و معنوي بيماران گرديده صدور رأي تاريخي قوه قضائيه در حوزه مسئ

نفر  1400نفر از بيماران از آن بهره برده اندو پرونده 1144است كه در تاريخ قضايي ايران بي سابقه بوده و تاكنون 
  . جاري است

  تالش در جهت تغيير ساختارهاي تشكيالت كانون و گسترش دفاتر نمايندگي -4
 مديريت تحريريه  و ايجاد سايت نشريه زندگي و تداوم انتشار نشريه زندگي ارگان سراسري كانون  -5

با توجه به اينكه كانون هموفيلي ايران از اعضاي بسيار فعال عضو فدراسيون جهاني هموفيلي مي باشد، به موازات ديگر مديران 
ركت داشته ام و از مباحث جهاني سازمان هاي غيردولتي از طريق شركت كانون در برنامه ريزي سمينارهاي بين المللي ساليانه مشا

  .در كارگاه هاي آموزشي تخصصي و عمومي مطلع گرديده و آموزش هاي الزم را كسب نموده ام
طي مدت فعاليت با كانون هموفيلي ايران ارتباط منظمي با ديگر سازمان هاي غيردولتي حوزه بهداشت و درمان داشته ام و در 

  . اكثر برنامه هاي مشترك سازمان هاي غيردولتي مشاركت نموده ام
 عضويت در شوراي مركزي خانه سازمان هاي غير دولتي ايران  -

 عضويت در شوراي هماهنگي سازمانهاي غير دولتي   -

 انه سازمانهاي غير دولتي ايران عضويت در شوراي مركزي خ -

 نهاد شهر تهران  عضويت در هيئت نظارت بر فعاليت سازماناي مردم  -

 عضويت در كميته  امداد رساني سازمانهاي غير دولتي در زلزله بم   -

 عضويت در گروه پيگيري تدوين قانون و مقرارت سازمانهاي غير دولتي   -

 رئيس هيئت مديره تعاوني مسكن   -

كن هموفيلي را بر در حال حاضر فقط عضو هيئت مديره و مدير عامل كانون و همچنين رئيس هيئت مديره تعاوني مس



 .عهده دارم
  :ديدگاه ها و برنامه

يك برنامه هاي دسترسي به ايست با تدوين دقيق اهداف استراتژاساسا اعتقاد دارم كانون به حدي از رشد رسيده است كه مي ب
با تعيين افق مديران كانون مي بايست در چارچوب اهداف استراتژيك . اين اهداف را در چارچوب اساسنامه كانون ارايه دهد

. ساله چگونگي دسترسي به اهداف را با برنامه هاي قابل اندازه گيري در دوره هاي زماني كوتاه مدت را ارايه نمايد 2حداقل 
بيماران بايد بتوانند در گرد همايي ها و همچنين اعضاي مجمع عمومي در جلسات گزارش ها مشخص و قابل اندازه گيري و 

  :مديران كانون بايد روشن نمايند. قضاوت را دريافت نمايند
  ؟و چگونه مي رويمبه كجا ؟كجائيم 

يك زير در يك افق دو ساله بتوانم نقش مثبتي در بهبود شرايط زندگي بيماران م بتوانم در چارچوب اهداف استراتژاميد آن دار
  .هموفيلي ايفا نمايم

 ديگراختالالت و هموفيلي بيماران داروي و درمان با رابطه در كشوري سياستگذاري درحوزه كانون جايگاه نمودن نهينهاد -
 انعقادي

 و پيشگيري حوزه خدمات و محور سالمت جامع درمان از كانون انعقادي ديگراختالالت و هموفيلي بيماران هرهمنديب -
 بهداشتي

 مالي منابع تجهيز و توسعه و واحدجذب ساختاري اصالح -

 انساني منابع مديريت كيفي و ارتقاءكمي -

  مسكن و اشتغال حوزه به ويژه باتوجه واقتصادي اجتماعي،حقوقي حمايتهاي افزايش -
در پايان اعتقاد راسخ دارم كانون هموفيلي ايران مي بايست با تمام توان خود در رابطه با پرونده هاي قضايي بيماران هموفيلي 

درمان اين بيماران نياز به بودجه هاي كالن دولتي دارد، كه قوه امر . چه در حوزه كيفري و چه حقوقي قاطعانه پي گيري نمايد
  .قضائيه در تامين آن مي تواند نقش مهم و اساسي را ايفا نمايد
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  سيد عباس كشفي
  تهران 1349: متولد
  دستيار اول جراحي اتاق عمل: شغل

 دستيار  اول جراحي و كارشناس اتاق عمل -
 پرستاري كشورعضو شوراي عالي نظام  -
 عضو و دبير كميسيون برنامه و بودجه شوراي عالي -
 ت مديره نظام پرستاري البرزنايب رئيس هيئ -
 سال سابقه كار درماني22 -
 كارمند رسمي سازمان تامين اجتماعي -
 مربي كار آموزي دانشجويان اتاق عمل دانشگاه آزاد واحد پزشكي تهران -
  .ايران بوده امدو دوره عضو مجمع عمومي كانون هموفيلي  -
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  كوروش ماله مير
  كانون) الف 

  بيمار هموفيلي عضو پيوسته كانون هموفيلي ايران -
  .تا كنون به عنوان عضو هيئت مديره و بازرس به صورت خيريه همكاري كردم  1372از سال  -
  عضو هيئت مديره تعاوني مسكن بيماران هموفيلي استان تهران يك دوره -
  درمانگاه جامع هموفيلي ايراناز موسسين  -
  مدير عامل كانون هموفيلي ايران به مدت يك سال -
  سال 4خزانه دار كانون هموفيلي ايران به مدت  -
  عضو كميته اصالح اساسنامه كانون -

  خارج از كانون) ب 
  در اصالحات و ساماندهي امور درمانگاه جامع هموفيلي از اعضاي مؤثر -
 .رشاد اسالمي فعاليت داشته ام ارشناس مسئول در وزارت فرهنگ و اك سال در سمت مديريتي و17به مدت  -
  شركت توليدي و بازرگاني راه اندازي كردم 2در حال حاضر مجموعه اي در قالب  -

  برنامه ها) ج
 اازهدچشم انو باتوجه به اينكه تاكنون سياست ها و . اعالم برنامه هايي كه خارج از اهداف مندرج در اساسنامه كانون تدوين گردد 

اينجانب الويت خود را همكاري و , لذا با توجه به تجارت كسب شده در كانون , از نظر اينجانب شعاري است , نيز تدوين نشده است 
معتقدم كه بايد بدانيم كجاييم و به كجا . بلند مدت كانون در نظر گرفته ام , پيگيري براي تدوين چشم انداز سياست ها كوتاه مدت 

  .هيم برويم مي خوا
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  سيد احمد معتمدالشريعتي

  جهت وصول به اهداف مندرج در اساسنامه
با سي سال سابقه كار در آموزش و پرورش بازنشسته و در شركت ها خصوصي بعنوان مدير مالي به مدت دو سال نيز مشغول فعاليت 

  .بوده ام
با سمت خزانه دار فعاليت نموده و از سال  1385لغايت 1377از سال در دفتر  كانون هموفيلي ايران نمايندگي خراسان رضوي 

  .تا كنون با سمت عضو منتخبين كانون هموفيلي ايران نمايندگي خراسان رضوي مشغول فعاليت مي باشم  1390
 غول فعاليت مي باشم در مجموعه مشبا سمت خزانه دار  1393ت مديره كانون هموفيلي ايران و از خرداد ماه در هيئ 1391از آبانماه 

اران دوره هاي لين دفاتر و خزانه دكليه مسؤ اظرم بر اين است كه مي بايست ابتددر زمينه برنامه هاي اجرايي كانون هموفيلي ايران ن
هر لين و خزانه داران دوره هاي مختلف را گذارنده تا در صورت افرادي در كنار اين مسؤموزش ديده و همچنين مختلف مديريتي را آ

  .پيش آمده غير منتظره اي دفاتر دچار مشكالت عديده مديريتي نگردند 
  .نين با استفاده از نظرات نظريه پردازان كانون هموفيلي مجموعه كانون هموفيلي بايد داراي اهداف بلند مدت باشد چهم

ساير قسمت هاي درماني درمانگاه  ها و دندان پزشكي ودرمانگاه جامع هموفيلي در حوزه آزمايشگاه  رسانيود به س -



  .امعه هموفيلي ايران ج
  وق كاركنان بر اساس پرداخت نظام هماهنگ كشوري بر اساس مدرك تحصيلي و سابقه كار پرسنلاجرايي شدن حق -
  .محوله بپردازد  بتواند بر اساس شرح وظايف به اموردادن شرح وظايف با تاييد مجمع عمومي به كليه پرسنل تا پرسنل  -
  اموال و انبار و بازبيني موارد ذكر شده, مك به دفاتر استاني جهت بررسي مجدد و انجام امور مالي ك -
  راه اندازي اينترنت پر سرعت جهت ارتباط دفاتر استاني با دفتر مركزي جهت امور مالي و حسابداري -

  منصور مير بلوچزهي نازيلي  17
   75ن بهداشت دهان و دندان فارغ التحصيل در سال قبولي در دانشگاه به عنوا  70اخذ ديپلم در سال 

 94قبولي در تحصيالت تكميلي وزارت بهداشت وادامه تحصيل تا اخذ درجه دكتري در سال  88كارمند منطقه آزاد چابهارتا سال 
 ماه2وهمكاري در كانون 

18  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  حسن هاشمي

از پانزده ه بيش با مدرك دكتراي دارو سازي و تجرب دانشگاه علوم پزشكي تهرانفارغ التحصيل  1353متولد , اينجاب حسن هاشمي 
  سال فعاليت مستمر در سيستم بهداشتي كشور

از اوايل دهه هشتاد افتخار همكاري با كانون هموفيلي ايران را ) هموفيلي آ ( با توجه به اينكه خود از اعضا پيوسته كانون مي باشم 
  :م تحت عناوين ذيل داشته ا

  عضويت در هيات مديره كانون -
  مسئول امور درمان و داروي كانون -
  عضو هيات امناي درمانگاه جامع كودكان هموفيل ايران -
  سس داروخانه درمانگاه جامع كودكان هموفيلي ايرانمؤ -
  عضويت در چندين دوره مجمع عمومي كانون -

شركت هاي دارويي و سيستم بيمه هاي , بهداشت و اداره دارو  ضمنا با توجه به ارتباطات كاري و اشراف بر چارت سازماني و زارت
  )اهداف و برنامه ها: ( تالش خود را در جهت ارتقا اهداف كانون در چارچوب اساسنامه به شرح ذيل عنوان ميدارم , درماني 
  پايبندي و اجراي صحيح و اصولي اساسنامه كانون و التزام به اهداف استراتژيك كانون -
  ناقلين و تالش در جهت پيشگيري از تولد بيمار هموفيلشناسايي  -
  اجراي پروتكل هاي درمان به روش پيشگيري اوليه و ثانويه و جلوگيري از آسيب هاي مفصلي و معوليت -
  استفاده از ظرفيت هاي بال استفاده درمانگاه جامع كودكان هموفيل و تعميم آن به ساير استانها -
هاي درماني رايج و مورد تاييد فدارسيون جهاني  لبا كيفيت مطابق اخرين پروتكتالش براي تامين مستمر داروي  -

  هموفيلي
و ايدز به فار ماكوپه دارويي ايران تحت پوشش حمايت هاي مالي  Cل جديد هپاتيت تالش در جهت ورود دارو هاي نس -

  سازمانهاي بيمه گر يا وزارت بهداشت
  نه اشتغال و حمايت هاي رفاهي از خانواده هاي هموفيلاستفاده از ظرفيت هاي قانوني كانون در زمي -
موزش صحيح  اصولي خانواده بيماران خصوصا خانوده هاي تازه تشخيص داده شده و در نهايت اهميت دادن به بحث آ -

  كودكان هموفيل
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  مير واليت الدين هاشمي كليبر

مي در شهر تبريز به صورت دائ 68آذربايجان شرقي كه از سال در شهرستان كليبر از شهر هاي استان  1354متولد 
در برخي موارد انجام فعاليتهاي  مشغول شده بودم معلمي و تدريس و 63شغل كاري بنده كه ازسال اقامت گزيده ام 

داشته ام عالقه به فعاليت هاي اجتماعي  بازنشسته شدم از قبل 88درسال . ادارات آموزش و پرورش بوده است  اداري در
كه  73وحتي در اوايل انقالب با نهاد هاي انقالبي  مانند جهاد ،بسيج ونهضت سواد آموزي نيز همكاري داشتم و از سال 

دفتر كانون هموفيلي استان با مسئوليت آقاي طاهري در استان شكل گرفت همكاري هاي الزم را داشتم وگاهي به عنوان 
ها به عنوان خزانه دار با دفتر همكاري داشتم وحدود دو دهه است كه در جمع مقام آقاي طاهري و در برخي سال قائم

  .منتخبين و نمايندگان استان بوده ام 
به عنوان عضو  90ر سال تقاضاي عضويت در هيئت مديره داشته ام كه د 90 پس از بازنشستگي و فراغت از كار از سال

  .گرديدم عنوان عضو اصلي انتخاب  به 91لي البدل و از سال ع
اجرايي بوده تالش و همكاري هاي اينجانب با مسئولين و مديران مختلف به مشاوره و همكاري در انجام برخي از امور 

  .استاي بهبود وضعيت زندگي بيماران هموفيلي كشور بوده استاست تمامي تالشم در ر
ها و دستور العمل هاي اجرايي را به صورت  نامه و معتقدم كه كانون بايد نظام سازماني بر اساس قوانين و اسانامه و آيين

استوار و با چارت سازماني مشخص تنظيم و تدوين ودر مقام عملي و اجراء داشته باشد هيئت مديره بايد سياستگذاري 
  .پياده شود بر عهده داشته باشد  بر تصميمات را كه در مرحله عمل و اجراء كالن كشوري را برعهده داشته باشد و نظارت

  .پيگيرانجام امور گردد )مدير عامل(دخالت در امور اجرايي از طريق عاليترين مقام اجرايي  بدو ن
  نظام صحيح ارزيابي و پرداخت و غيره صورت پذيرد

تشكيل دفاتر و ارتباطات دفاتر و شكل گيري شعب بر اساس آئين نامه ها و اصول و اهداف مندرج و پيشبرد امور در 
  رد توجه قرار گيردوصول به اهداف مو

براي همه دوستاني كه در هيئت مديره و هيئت بازرسي اعتماد اعضاي مجمع عمومي را كسب خواهند كرد آرزوي 
  سالمت و موفقيت وتوفيق خدمت به جامعه رنج كشيده هموفيلي و مبتاليان در اختالالت انعقادي را دارم

جايگاه كانون هموفيلي ايران به عنوان موسسه ملي حمايتي شكل اينكه ان شااهللا تمامي تالش ما در راستاي ارتقاي  و
  .گيرد 

 


