
 6 از 1 صفحه

 

 (7931سال  نیمه اولعملکرد ماهیانه خیریه ریحانه سعادت )

 های نقدی و غیرنقدیواحد مددکاری و مشارکت 

 های درمانیکمک

 توضیحات ارزش ریالی تعداد عنوان ردیف

  233 کمک هزینه دارو و اقدامات درمانی 1

مورد  3دیابت  –مورد  33سرطان  –مورد  11 ارتوپدی –مورد  3بیماری چشمی 
 –مورد  3بیماری صرع  –مورد  1بیماری قلبی   –مورد  312اعصاب و روان  –

 –مورد  1بیماری کلیوی  –مورد  11متفرقه  –مورد  3آلزایمر  –مورد  2اوتیسم 
 –مورد  1ام اس  –مورد  9پوست و سوختگی   -مورد  4کما و زندگی نباتی 

بیماری  –مورد  1بیماری ریوی  –مورد  2معلولیت  –مورد  1بیماری گوارشی 
 مورد 1ندانپزشکی د –مورد  3خودکشی –مورد  1زنان 

 آقای ولی پور –دکتر بالیزیان  –انپزشکی ولیعصر ندد –زنجیره امید  –رایان دارو   342 هاو سایر خیریه داروخانه ،هابیمارستان ،هاهماهنگی با کلینیک 3

   4 خدمات بیمه درمانی 2

  229 خرید تجهیزات پزشکی و درمانی 4
 121 –علیرضا ب  و پروتز بیمار کفش طبی –دستگاه فشار خون  –صندلی تاشو 

 بسته پوشک 191 –قوطی شیرخشک 

 غیرنقدی هایدریافت و توزیع کمک

 توضیحات ارزش ریالی تعداد عنوان ردیف

  124 دریافت اقالم غیرنقدی از نیکوکاران 1

 –رختخواب و تشک طبی  –وسایل آشپزخانه و ظروف چینی  –وسایل چوبی 
 –کتاب، لوازم التحریر و اسباب بازی  –فرش و موکت  –گاز -تلویزیون-یخچال

چرخ خیاطی  –پنکه و کولر  –دوچرخه  –پوشاک و لباس عروس  -کیف و کفش
 -بخارشو –دارو  –دستگاه صوتی و تصویری و پلی استیشن  –تخت بیمار  –

 ویلچر و واکر –لوستر  - مواد غذایی

 خانواده های تحت پوشش –مرکز شهدای انقالب و ذوالفقاری   32 توزیع وسایل و اقالم اهدایی به مددجویان 3



 6 از 2 صفحه

 

 بیماران مرکز شهید ذوالفقاری –خانواده های تحت پوشش   244 اهدای سبد آذوقه 2

   1 اهدای جهیزیه 4

 بسته گوشت گوسفند 92 –الشه گوشت  9  122 دریافت سبد آذوقه به صورت غیرنقدی 3

   2 سوزی و ...(دیدگان حوادث طبیعی )زلزله، سیل، آتشکمک به آسیب 6

 های نقدیکمک

 توضیحات ارزش ریالی تعداد عنوان ردیف

 پرس غذای نذری 122پخت   122 کمک هزینه تهیه آذوقه 1

   12 های متفرقه مددجویانهزینه 3

 عید غدیر  1 های تحت پوششپرداخت عیدی خانواده 2

  36 نذورات نیکوکاران 4
 11 –شیرینی و کیک  –شیرکاکائو  –کارتن موز  1 –کله پاچه  –پرس غذا  412

 کیلوگرم گوشت گوسفند  2353 – الشه مرغ 1 –الشه بوقلمون  1 -الشه گوشت

   11 های تحت پوششهای موردی معاش خانوادهکمک 3

 قسط مسکن  31 کمک به تهیه مسکن )خرید، اجاره و پرداخت قسط( 6

   424 پرداخت مستمری ماهیانه 2

 ازدواج )سرکار خانم ماهوتیان(مهمانی شام به مناسبت روز   11 هزینه ایاب و ذهاب مددجویان 1

   132 واریزی مستمری توسط نیکوکاران به حساب مددجویان 9

   33 هزینه مددکاری مددجویان 12

   2 سوزی و...(دیدگان حوادث طبیعی )زلزله، سیل، آتشکمک به آسیب 11

 دستگاه آبگرمکن 1پنکه و  دستگاه 6خرید   9 کمک نقدی نیکوکاران جهت تهیه وسایل مورد نیاز مددجویان 13

 امور اداری واحد مددکاری

 توضیحات ارزش ریالی تعداد عنوان ردیف

   92 تشکیل پرونده مددجویان جدید 1

   16 مشاوره حضوری و تلفنی مددجویان 3



 6 از 3 صفحه

 

   1 آزادی زندانیان 2

   22 بازدیدهای صورت گرفته از منزل مددجویان 4

   12 بایگانی پرونده مددجویان 3

   1 هاارائه گزارش مالی به صورت کتبی به نیکوکاران و مراکز استان 6

   2 جذب حامی جدید  2

   3 جلسات مددکاری 1

   1324 تماس و پاسخ به مددجویان و حامیان 9

 واحد همکالس 

 و درمانی های تحصیلیکمک

 توضیحات ارزش ریالی تعداد عنوان ردیف

   2 )کتاب، تبلت، لپ تاپ، کامپیوتر و ...( کمک آموزشیخرید لوازم آموزشی و  1

 کالس های ورزشی – اردو  31 های فرهنگی و ورزشیکمک 3

   33 هزینه پوشاک 2

   1 کمک هزینه ساخت صنایع دستی 4

   396 هزینه تهیه لوازم التحریر 3

 سفر زیارتی مشهد مقدس  6 کمک هزینه سفر 6

   2 پرداخت شهریه دانشگاه  2

1 
های تقویتی، ثبت نام مدارس، هزینه سرویس و هزینه هزینه تحصیلی )کالس

 خوابگاه(
49   

   11 هزینه درمان بیماران )طرح دادرس( 9

  49 پرداخت عیدی فرزندان 12
 عید غدیر –دهه کرامت  -اعیاد شعبانیه و میالد امام حسن )ع(

 
 



 6 از 4 صفحه

 

 های غیرنقدیکمک

 توضیحات ریالیارزش  تعداد عنوان ردیف

   4 مشارکت نامحسوس 1

 همکالسامور اداری واحد 

 توضیحات ارزش ریالی تعداد عنوان ردیف

   43 پذیرش عضو جدید همکالس 1

   42 فرزندان طرح همکالس و کارنامه بایگانی پرونده 3

   122 دریافت نامه فرزندان عضو طرح همکالس 2

   13 همکالسارسال پاسخ نامه فرزندان عضو  4

  331 ارسال نامه گروهی 3
استان های اردبیل، خراسان شمالی، هرمزگان،  -13بسته فرهنگی شماره 

 مازندران،چهارمحال و بختیاری، تهران و شهرستان بجنورد

   129 ارائه گزارش مالی به نیکوکاران و حامیان 6

   31 جذب حامی جدید 2

   13 همکالسمشاوره حضوری و تلفنی عضو طرح  1

   41 تشکیل پرونده و تهیه شناسنامه فرزندان جدید طرح همکالس 9

    ارسال نامه، کارنامه و شناسنامه فرزندان همکالس برای حامیان 12

   1191 و حامیان همکالس هاس تلفنی فرزندانپاسخ به تماس 11

   333 تماس با فرزندان همکالس و حامیان 13

   4 هامالی سالیانه به استانارسال گزارش  12

   333 واریز کمک هزینه ارزاق  14

 

 



 6 از 5 صفحه

 

 امور مربوط با صندوق صدقات 

 توضیحات ارزش ریالی تعداد عنوان ردیف

   2 هزینه ساخت صندوق صدقات 1

 بانک کشاورزی  1 هماهنگی با مراکز درمانی، تجاری و فرهنگی جهت استقرار صندوق صدقات 3

 عدد متوسط 31 –عدد ایستاده  1 –عدد قلک  31  16 های صدقات متوسط، ایستاده و قلکارسال صندوق 2

   111 های صدقاتثبت اطالعات مربوط به صندوق 4

   233 تماس با نیکوکاران صندوق صدقات 3

  و خبر رسانیامور دفتری 

 توضیحات ارزش ریالی تعداد عنوان ردیف

   3263 های تلفنیپاسخ به تماس 1

   323 تماس با نیکوکاران، مددجویان و ... 3

 پیامک روزانه جهت واریزی نیکوکاران –پیامک باهمتا   4361 ارسال پیام )تلگرام و پیامک( 2

   2 ارسال تقدیرنامه 4

   32 های دریافتیبررسی پیامک –ارسال پیامک گروهی  3

   13 ارسال و دریافت ایمیل 6

   2 با نیکوکاران و مراکز مرتبط با اهداف مؤسسههماهنگی برگزاری جلسه  2

   9 هماهنگی جلسات هیئت مدیره 1

   363 های ارتباطی مؤسسه افزودن شماره تلفن و کاربر جدید با کانال 9

   33 تهیه اخبار گلریزان  12

   166 بایگانی نامه )ارسالی و دریافتی( 11

   32 همکاران(هماهنگی امور )مددجو، نیکوکار و  13

   36 های اداریتایپ و ارسال نامه 12



 6 از 6 صفحه

 

  تبلیغاتیامور 

 توضیحات ارزش ریالی تعداد عنوان ردیف

   2 هماهنگی جهت برگزاری همایش، غرفه، بازارچه و ایام مناسبتی 1

 سربرگ همکالس  1 چاپ بنر، تراکت، بروشور و خبرنامه 3

   22 سفارش استندهای تبریک و تسلیت 2

   2 تبلیغات در فضای و محیطی 4

 خانواده تحت پوشش 42استان های تهران، هرمزگان، شهرستان بجنورد و  مورد 8( : و فطریه )کفاره هزینه پخت نان 
 مورد مرکز ذوالفقاری بیماران نابینا 1)کفاره و فطریه( :  هزینه پخت نان 
  محروم شهرستان های بجنورد و بندرعباسناموت برای خانواده های  101110111هزینه پخت نان به مبلغ 


