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 ( :ره)حضرت امام خمینی 

 .جهات معنوی ، خدمت به خلق اهلل است ، خدمت به انسان های محروم است یکی از بزرگترین ۞

می کنم که خیر دنیا و آخرت شما رسیدگی به  و به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت ۞

 .حال محرومان جامعه است 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 :مقام معظم رهبری مدظله العالی 

 .ساماندهی و تشکیالتی کردن فعالیت های مردمی است که بسیار با ارزش است سالمت،کار مجمع خیرین  ۞

 .مجمع خیرین سالمت جایگاهی برای استفاده دولت از توان های مردمی است  ۞

 .د یالگوی مجمع خیرین سالمت را در سایر استان ها تبلیغ و ترویج نمای ۞

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

گزارش آماری مجمع خیرین سالمت کشور منتهی به سال  دومین

و سنوات قبل در  8889، حاوی آمار و اطالعات عملکرد سال  8889

فصل تنظیم و بیان کننده انواع خدمات واقدامات گوناگون در  89

راستای حفظ و ارتقاء بهداشت و سالمت جامعه شامل احداث، 

مرکز بهداشتی درمانی، توسعه و بازسازی بیمارستان ، درمانگاه ، 

، تأمین زمین،  شهری و بین راهی، اورژانس  روستایی خانه بهداشت

آمبوالنس و تجهیز واحدهای درمانی به لوازم و وسایل پزشکی و 

 8588 ارزش ریالی این اقدامات معادل .می باشد ...غیرپزشکی و

میلیارد ریال از ابتدای  88881و  8889در سال میلیارد ریال 

هزار   82تاکنون توسط  می باشد که ت مجمع خیرین سالمتفعالی

 8195در این رابطه نسبت به عمران  .خیر نیکوکار تأمین شده است

. هزار متر مربع اقدام شده است 8895واحد درمانی با زیربنای 

هزار متر مربع  89885 مساحتبه  قطعه زمین 1888بعالوه تعداد 

تأمین  نیک اندیشجهت احداث واحدهای درمانی توسط خیرین 

 موردهزار  885دستگاه آمبوالنس و  898تعداد  گردیده است،

 .تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی فراهم و تحویل شده است



 

 

 

 

 

 

 

 :می فرمایند (ع)امام صادق 

  در آنچه که برای تامین سالمت هزینه می شود »  

در آن است که مال تلف شود و  نیست، زیرا اسرافاسراف 

 « .زیان به بدن برسد

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 فهرست مطالب

 صفحه         عناوین

 88           پیشگفتار

 88           مقدمه

 معرفی مجمع خیرین سالمت کشور – 8فصل 
 01          تاریخچه( 0قسمت  

 01         ارکان و تشکیالت( 2قسمت  

 01         اهداف و وظایف (9قسمت  

 21          منابع مالی( 4قسمت  

 20          آرمان ها( 5قسمت  

 22          استراتژی ها( 6قسمت  

 29          بیانیه مأموریت( 1قسمت  

  29      (ش.ه 0911 – 0931سال های )ساله مجمع  01سند چشم انداز ( 1قسمت  

 29         سیاست های کلی( 3قسمت  

 تعاریف و مفاهیم – 8فصل 

  21         تعاریف و مفاهیم

 خالصه آمار عملکرد مجمع خیرین سالمت کشور -8فصل 

 40     در یک نگاه (و سنوات قبل 0931سال )خالصه آمار عملکرد  

 (و سنوات قبل 8889سال )آمار کلی اقدامات  -1فصل 

 41        ارزش ریالی کل اقدامات 

 43       های عمرانی واحدهای درمانی فعالیت 

 55        زمین های اهدایی خیرین 

 53     و سایر اقدامات ، کمک های نقدیتجهیزات پزشکی، غیرپزشکی 

  واحدهای مجمع خیرین سالمت کشوراطالعات  -5فصل 

 15       تعداد واحدهای مجمع خیرین سالمت کشور 

       های عمرانی واحدهای درمانی فعالیت -8فصل 

 12      های عمرانی واحدهای درمانی فعالیتارزش ریالی  

 15       تعداد پروژه های عمرانی واحدهای درمانی 

 11      مساحت زیربنای پروژه های عمرانی واحدهای درمانی 

 31     متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای عمرانی واحدهای درمانی 

 35      نوع عملیات عمرانی پروژه های واحدهای درمانی 

 36    پروژه های عمرانی واحدهای درمانی بر حسب سال شروع عملیات عمرانی 



 

 

   زمین های اهدایی خیریناطالعات  -8فصل 

 021       ارزش ریالی زمین های اهدایی 

 090       تعداد قطعات زمین های اهدایی 

 094       زمین های اهدایی( متراژ)مساحت  

 091      متوسط قیمت هر مترمربع زمین های اهدایی 

 اهدایی خیرین... و کمک های نقدیلوازم و تجهیزات پزشکی، غیرپزشکی،  -2فصل 

 069     پزشکی لوازم و تجهیزاتفهرست ( الف  

 066     ارزش ریالی لوازم و تجهیزات پزشکی      

 061     لوازم و تجهیزات پزشکی تعداد      

 063     لوازم و تجهیزات پزشکی اطالعات انواع      

 011     غیرپزشکی لوازم و تجهیزاتفهرست ( ب  

 011    پزشکیغیر ارزش ریالی لوازم و تجهیزات       

 013     پزشکیغیرتعداد لوازم و تجهیزات        

 011    اطالعات انواع لوازم و تجهیزات غیرپزشکی       

 010      اطالعات وسایط نقلیه اهدایی       

 013    و سایر درآمدها مبلغ کمک های نقدی خیرین( ج 

 034    درآمدهای غیرمستقیم و فاقد اسناد مالی -0-ج       

 034  اطالعات کمک به بیماران نیازمند و تأمین وسایل توانبخشی -2-ج       

 031      پرداخت وام قرض الحسنه 

 آمارهای رسمی و ملی -8فصل 

 210     مشخصات طبیعی و تقسیمات کشوری 

 210      اطالعات جمعیتی کشور 

 211      درمانی کشور اطالعات واحدهای 

 211   کشور( بیمارستان)تعداد مؤسسات درمانی  -قسمت اول      

 213    بهداشتی درمانی کشورتعداد مراکز  -قسمت دوم      

 200    تعداد مراکز اورژانس کشور -قسمت سوم      

 202    تعداد خانه بهداشت روستایی کشور -قسمت چهارم      

 209   واحدهای درمانی کشور یاطالعات کل -قسمت پنجم      
 اطالعات خیرین مجمع خیرین سالمت کشور -89فصل

 224    اطالعات خیرین مجمع خیرین سالمت کشور     



 
 

 
 

 

       
حمد و سپاس بی پایان خداوندی را که در ذات یگانه ، در صفات بی همتا ، مهربانی بنده نواز ، مستحق      

از چشم های ظاهری ناپیدا و در دیدگان دل های دوستانش همه پیدا، عزیزی که امید  هر ثنا، خداوندی که
خوش آن بنده ای که روزگارش همه در مهر ومحبت . عاصیان و مفلسان و شادی بخش دل نیازمندان است

 .او و زبانش در ذکر نام پاک اوست 

وح طیّبه و طاهره سرور کائنات و فاتح ابواب، صلوات بی نهایت و درود بی کران و تحیّات بی پایان ، بر ر     
 .باد  و اهل بیت گرامی اش (ص)شفیع گنهکاران ، امید مؤمنان ، خاتم پیامبران ، حضرت محمّد مصطفی 

پر  و سالم و صلوات بر روح هدای گرانقدر انقالب اسالمی و دفاع مقدسپاک ش بر روح درود سالم و     
فتوح معمار کبیر انقالب اسالمی ، حضرت امام خمینی که با انفاس قدسیه خود ارزش های الهی و معنوی 
            را در جهان احیاء نمود و درود فراوان بر پرچمدار انقالب اسالمی ، حضرت آیت اهلل خامنه ای 

 .ل و بزرگوار می باشد که در این برهه از زمان تداوم بخش افکار و اندیشه آن امام راح( مدظله العالی)

که مجمع خیرین سالمت کشور  0931گزارش آماری سال شکر خداوند منان را که بر ما منّت نهاد تا      
آراسته و مزیّن به اعمال خیر و امور نیکوی خیل عظیمی از انسان های با کرامت ، نیکوکار و بزرگواری 

را ، می باشد به حال محرومان ، نیازمندان ، خاصّه بیماران نیازمند است که تمام هم و غمشان در رسیدگی
 .تدوین نمودیم

 فصل  01ارای مجمع خیرین سالمت کشور است و د آماری ، دومین گزارشگزارش آماری مذکور     
امل آمار و ارقام اقدامات و خدمات مرتبط با حفظ و می باشد که محتوای کلیه مطالب و اطالعات آن ش

درمانی، اطالعات زمین های اهدایی، تأمین و تجهیز  هایارتقاء بهداشت و سالمت جامعه نظیر عمران واحد
 .می باشد... وسایل پزشکی و غیرپزشکی و بهاماکن درمانی 

نمایندگان محترم مجلس شورای و در خاتمه الزم می دانم از عنایات مقام معظم رهبری، دولت      
، وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی ، ملت خیّر و اسالمی

 .نیکوکار و همت و تالش همکاران گرامی در سراسر کشور تقدیر و تشکر نمایم

 و مشاور وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی                                                                                               

 دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور                                                                                                   

      سید رضا نیری                             

 پیشگفتار



 

 

 

امروزه کلیه کشورهای دنیا به خصوص کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه آن چنان به اهمیت      

ترین کمک های آنان در قالب مساعدت های بهداشتی و سالم سازی  بهداشت و سالمت واقفند که جامع

 .محیط بشری در جهان سوم در زمره برترین تبلیغات و فرآیندهای آنان قرار می گیرد 

اهم وظایف بالینی دستگاه های ( ص) کشور اسالمی ایران به عنوان پرچمدار اسالم ناب محمدی     

          کشوری را در جهت حفظ و ارتقاء بهداشت قلمداد نموده و ضمن عمل به تعالیم قرآنی و دینی در 

 .می باشد علوم و فنون پیشگیری و علم پزشکی در محدوده خاورمیانه پیشگام ،زمینه بهداشت و سالمت

اصل بیست و نهم قانون )در همین راستا و نظر به لزوم تأمین اجتماعی و بهداشت برای همه مردم ایران      

و در ( اصل چهل و سوم قانون اساسی)و تأمین نیازهای اساسی از جمله بهداشت و درمان برای همه ( اساسی

ستای تحقق جامعه ایرانی برخوردار از سالمت ، رفاه و تأمین اجتماعی در سند چشم انداز بیست ساله را

جمهوری اسالمی ایران و به انگیزه تجلی مبانی واالی انسان دوستی و با توجه به سنت مرضیه انبیای گرامی 

                ق و ترغیب توانگران وو بهره گیری از توانمندی های مادی ومعنوی خیرین وتشوی( ع)و ائمه اطهار 

با عنایت به امور بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جامعه  خدمات مرتبط با نیک اندیشان در گسترش

سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور هدایت اصولی و ساماندهی کمک  درزهای کشور اولویت ها و نیا

سالمت  فعال در امر ها و مشارکت های مردمی و خیرین و سایر منابع مالی و تنظیم فعالیت مؤسسات خیریه

نیز در کشور و رفع موانع موجود در تسهیل مشارکت خیرین در ارائه مشورت و کارشناسی الزم به ایشان و 

مشارکت های مردمی و کمک های خیرین و واگذاری امر بهداشت و درمان به مردم به  جذبجهت 

مجمع ( مدظله العالی)صورت غیر انتفاعی و عام المنفعه و در راستای تدابیر راهگشای مقام معظم رهبری 

 مقدمه



 
 

 
 

رم در جای خیرین سالمت کشور تشکیل گردید و با الطاف خاصه الهی و کمک و مساعدت خیرین محت

جای این مرز و بوم اسالمی در مدت زمانی کوتاه توانست اعتماد مردم عزیز را جلب و منشأ خدمات 

ارزشمندی گردد که ماحصل تالش این مجموعه خدوم و عنایات خیرین بزرگوار به تفصیل و در ادامه 

 .جهت استحضار مردم شریف و مسئولین محترم نظام تقدیم می گردد

و عنایات وزارت محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، اعضای محترم مجمع عمومی  محبت ها     

دانشگاه های  ان، رئیس و کارشناسمجمع محترم ستاد مرکزی و همکاران معاونین ،و هیئت مدیره ، دبیر کل

آقای  خصوصاً جنابدر سراسر کشور  علوم پزشکی و همکاران گرامی شاغل در شعب و دفاتر نمایندگی

این گزارش داشته اند ،  ، تدوین و تنظیم نقش ارزنده ای در تولید و ارائه اطالعات آماری ابوالقاسم بیات 

که از مشارکت صمیمانه آنها قدردانی می نماید و امید دارد همچنان با بهره گیری از این همکاری ها و 

 .ی و کیفی آن فراهم گردد برخورداری از نظریات اصالحی ، موجبات ارتقاء کم

 و من اهلل التوفیق                                                                                                     

 گی امور استان هامعاون هماهن                                                                                                     

 اسماعیل غنیان                                                                                                    

 

 

 

 

 



 

 

 


