
به نام يگانه خالق هستی بخش

کلياتی از سند استراتژیک و برنامه های راهبردی

1398–1401ايران آلزایمر انجمن دمانس و
6/1نسخه 

”در زیر آسمان، هیچ کاری به عظمت خدمت به انسان ها نیست“



اين برنامه با استفاده از مدل کارت امتيازی متوازن تدوين شده و 
صرفابخش های قابل انتشار در وب سايت انجمن ارائه می شود

درونی وبيرونی برای انتخاب بهتراهداف با استفاده ارزیابی 
مدلSW0Tانجام پذيرفته است

استفاده از مطالب اين سند با هدف اشاعه و تعميم خدمات 
انجمن با ذکر منبع بالمانع است

:برای ياد آوری



:مقدمه

.در تهران تأسیس گردیده است۱۳۸۰سال در ایران، دمانس و آلزایمر انجمن 

واجتماعیرفاهوکاروزارتبهداشت،وزارتمجلس،جمهوری،ریاستدفترسالمت،جهانیسازمانبانهاداین

سالازایرانآلزایمرودمانسانجمن.داردتعاملذیربطسازمان هایوکشوربهزیستیسازمانآن،مجموعهزیر

ارتقاءارکنندگانمراقبتومبتالافرادزندگیکیفیتجهان،باهمگامتامی باشدآلزایمرجهانیانجمنعضو۱۳۸5

.دهدکاهشآیندهدررادمانسبهابتالپیشگیرانههایطرحاجرایوآموزشباوبخشیده



(ادامه) مقدمه 

آلزایمربیماریودمانسبهمبتالافرادوضعیتبهبودبرایحلراهتنهاکهاستباوراینبرایرانآلزایمرودمانسانجمن

:کشوردر

سبمناخدماتازمبتالافرادتاگیردقراردرمانوبهداشتوزارتکاردراولویتآلزایمربیماریودمانسکهامیدواریمما

یابدارتقاءوبهبودهایشانخانوادهوافراداینزندگیکیفیتوگردیدهمندبهرهبیماریمختلفمراحلدر

عملیاتی کردن طرح ملی دمانس با همکاری نهادهای مسئول در سازمان ها و همچنین تقویت 

. انجمن های استانی در اطالع رسانی، آموزش و حمایت افراد مبتال و مراقبان است



(ادامه) مقدمه 

نمی شناسددمانس و بیماری آلزایمر هیچ مرز اجتماعی، اقتصادی، قومی و جغرافیائی 

بت از قادر به مراقافراد مراحل پیشرفته ،ولی درخود را دارد خاص تجربه و بیماری آلزایمر دمانس مبتال به اگر چه، هر فرد 

.خود نمی باشند، حافظه خود را از دست می دهند وبرای ادامه زندگی روزمره به کمک نیاز خواهند داشت

نداردقطعی دمانس و بیماری آلزایمر درمان در حال حاضر

نی در در جهان و بزرگترین علت ناتوامهم ( غیر واگیر)پیش رونده، تحلیل برنده و یکی از بیماری های مزمن این بیماری 

بر اقتصاد خانواده و اجتماع تأثیر کالن می گذاردنهایت بین سالمندان می باشد که در 



چگونه در کشور کار می کنیم

 ا ارائه دمانس و بیماری آلزایمر بافراد مبتال بهازهستیم که مردم نهاد و فدراسیونی سازماناولین در ایران، ما
و ( انمراقبآموزش )روزانه، خط تلفن مشاوره، گروه های حمایت کنندهتوانبخشی ومراقبتخدماتی چون 

.می کنیمحمایت .…

 موانع را و دیگر ذینفعان کار کنیمانمراقبمصمم هستیم با نهادهای ذیربط، انجمن های استانی، افراد مبتال و ما ،
رتقاء احل های ملی بیابیم تا کیفیت زندگی افراد مبتال و خانواده ها را در سراسر کشور راه سازیم ، برطرف 

دهیم



:ارندتأثیر می گذچالش هایی که بر کار انجمن 

دندارموثرودرمان قطعیآلزایمرتشخیصدمانس و بیماری در حال حاضر

 سال دوبرابرخواهد شد2۰هر دمانس و بیماری آلزایمر ابتالء به ، کشور در سالمند فزاینده جمیعت رشد با توجه به.

هنوز تصور بر این است که دمانس روند طبیعی سالمندی می باشد و اغلب مراقبت دمانس را از مراقبت سالمندی
.تشخیص نمی دهند

 سال بیش از هر بیماری از دمانس هراس دارند55در جهان افراد باالی.

:جهاندر (2۰۱9سال )هم اکنون 

5۰ می کنندمیلیون نفر با دمانس و بیماری آلزایمر زندگی

 شودثانیه یک نفر به دمانس مبتال می ۳نفر افزایش خواهد یافت یعنی هر میلیون۱5۰به 2۰5۰سال تا این امار.

:درایران 

 می کنندزندگی دمانس نفر با 7۰۰۰۰۰بیش از.

 میلیون تومان برآورد شده است6۰-5۰مستقیم و غیر مستقیم بیماری، در سال، بین هزینه های .



:بخش دوم

کليات برنامه

1398-1401سال های 

.



تهديدها

فرصتها

آرمانها
ماموريت

ارزشها

قوت ها

ضعفها

استراتژيها
چشم انداز

سياستها

برنامه های راهبردی اجراو

اندازه گيري 
ارزيابي



.در تمام امور اتکال انجمن دمانس و الزایمر ایران به خداوند بزرگ است: خداوندبه اتکال •

.می باشیمنیکی های همراهان امانتداربیماران و : امانتداری•

را ن و حقوق فردی آنامی کنیمرفتارتمام افراد مبتال به دمانس و بیماری آلزایمر با احترام با : احترام•

.محترم می شماریم

.  صداقت داشته ، با شفافیت عمل می کنیمذینفعاندیگر و داخلی در روابط : صداقت•

.  آنان حمات می کنیممبتال به دمانس در تمام تصمیم گیری های مرتبط به حضورافراد از: حمایت•

براز ابدون واهمه و تبعیض را خود منطقی تمام ذینفعان بطوریکه بتوانند خواسته های توانمندسازی 

.را حمایت می کنیممسؤلین برساننداطالع به داشته و

صب و فرهنگی و برقراری ارتباط به زبان های مختلف بدورازهرگونه تعتنوع : تنوع فرهنگی و برابری•

.مورد احترام ما می باشدتبعیض

امورمالی را به نحو احسن مدیریت ونسبت . کنیممی عمل پذیریمسؤلیتبا شفافیت و : یمسؤلیت پذیر•

.هستیمبه انجام کارها متعهد 

.برای ما ارزشمند استسودمندتوسعه همکاری وروابط : تعامل و همکاری در کارها•



فرد میلیون نفر5۰در جهان برنده است که در حال حاضرپیش رونده و تحلیل دمانس یک بیماری•

.با چالش های آن درگیر هستندبین ان ها روزانه خانواده ها و مراقمبتال، 

:کهاین باورستبرآلزایمر ایران دمانس و انجمن 

تشخیص زود هنگام، دریافت خدمات مراقبتی، درمان و حمایت مورد نیاز حق مسلم هر فرد مبتال به دمانس و بیماری _•

می یابدافزایش (تا حد امکان)و فقط از این راه است که کیفیت زندگی آنان می باشد آلزایمر 

انان استی ها بر ک، توانایی هایشان باشند توجه به باهمه باید پذیرای افراد مبتال کند ، نگاه منفی به بیماری باید تغییر _•

.حمایت و تقویت نمایند های آنان را اییتوانننموده و تمرکز

مورد و بیشتردر مقابل دمانس و بیماری آلزایمر بهتررا انمراقبهمچنینوهایشان خانواده مبتال ، افراد، های مسئول نهاد •

.قرار دهندحمایت 

باور های ما کدامند؟



گاه هیچ»مثال. گنجانده شوند شعار سالمت مغز ددرپیام هایی که برای تبلیغات حوزه سالمت عمومی مطرح می شو

.«برای تغییر روش زندگی دیر نیست

.شدخواهدبیماری آلزایمرتوقف روند دمانس و یا شدن و کندنهایتا دستاوردهای تحقیقاتی موجب پیشگیری ، •

.اخته شودحق افراد مبتال به دمانس باید برابر با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل به رسمیت شن•

.شددرمان مؤثری جهت کند یا متوقف کردن پیشرفت یا پیشگیری بیماری آلزایمر ساخته خواهد نهایتاً • 

ما چنانچه دولت، نهادها، بنیادها، شرکت ها و افراد مسؤلیت اجتماعی خود را جدی بگیرند و اقدام نمایند، آنوقت•

نمائیمیت بهره برداری وفعالمی توانیم از نتایج حاصله در جهت منافع افراد مبتال، خانواده ها و مراقبین بهتر و بیشتر، 



:با توجه به شعار جهانی ، چشم انداز ما

کاهش عوامل خطر،تشخیص به هنگام،مراقبت و حضورافراد مبتال به دمانس 

در تمام تصمیم گیری های مرتبط به آنان، درمان قطعی برای فردا



 اطالع رسانی در مورد دمانس و بيماری آلزايمر در سراسر ايران

کاهش شرم از ابراز بيماری

 تاسيستقويت و توسعه  انجمن های استانی تاسيس شده و يا در حال

 گرفتن دمانس و بيماری آلزايمر در اولويت سالمت کشورقرار

 سازی افراد مبتال، خانواده هايشان و مراقبانتوانمند.

ط نهاد تالش به منظور افزايش بودجه تحقيقات در مورد دمانس و بيماری آلزايمرتوس

.های مسئول



:اهداف راهبردی

دادن دمانس و بیماری آلزایمر در قرار تالش بمنظور :هدف اول

اولویت بهداشت کشور

اهد خوشناخت بيشتر جامعه از آن تالش جهت اطالع رسانی در مورد بيماری و در انجمن آلزايمر ايران •

.استانی را نيز مورد حمايت قرار می دهدانجمن های در اين راستا فعاليت های  کرد و 

بوده و آماده هر گونه همکاری بهبودعملکرد نظام سالمت و مراقبت در حوزه دمانس انجمن خواستار •

.است

اد مبتال؛ پذيرای دمانس؛ تشخيص به موقع؛ حمايت بعد از تشخيص؛ مراقبت فرد محور برای افرجوامع •

حمايت و آموزش برای خانواده ها و مراقبين؛ دسترسی به خدمات ويژه دمانس در جامعه و خانه های 

زش، تکنولوژی ،آمومراقبتی؛ ايجاد مراقبت دمانس؛ تدابير الزم جهت کاهش عوامل خطر؛ استفاده از 

.روش ها ،هدف های ما هستنددر نتايج مراقبت؛ و تحقيق درباره بهترين شفافيت 



هدف دوم 
اطالع رسانی با هدف کاهش شرم از ابراز بیماری

همچنان به اطالع رسانی درباره بیماری آلزایمر و دیگر دمانس ها  ادامه خواهد داد تا درک و نگرش انجمن دمانس وآلزایمرایران •
.بهتری از دمانس حاصل گردد وتفاوت های قومی مالحظه و از این طریق حقوق انسانی همه افراد مبتال حفظ شود

:برای رسیدن به این هدف، انجمن آلزایمر ایران•

ماه و روز بیماری آلزایمر را تبلیغ و حمایت می کند-•

می نمایدبرگزار علمی و اجتماعی های ساالنه کنفرانس -•

با انجمن جهانی آلزایمر تعامل دارد-•

عضومی باشداستانی خواستار شرکت بیشتر افراد مبتال به دمانس در انجمن های -•

خواستار ایجاد وتوسعه جوامع پذیرای  دوستدارافراد مبتال به دمانس و دادن اطالعات الزم در مورد طرح های مذکور به اعضاء-•

.فدراسیون می باشد•

آنانحما یت ازحضور افراد مبتال به دمانس و مراقبین در تمام تصمیم گیری های مرتبط به -•

تعامل با اعضای فدراسیون جهت افزایش فرصت های ارتباطی شامل ارتباطات شبکه های اجتماعی-•



: هدف سوم

تقویت اعضاء

ند طرح های مناسب توانمبا ( به ویژه در استان های محروم ) رایافته یا تاسیس انجمن های در حال تاسیس و •

.و یاری رسانند، نموده سازد تا انها بتوانند افرادمبتال به دمانس راحمایت می 

.بطور مستمرفعالیت های اعضاء را بازنگری تا نیازهایشان را ارزیابی نماید •

.یداستانی تدارک و اجرا می نمااعضای فدراسیون را برای جلسات توجیهی وبرنامه های آموزشی مورد نیاز -•

ل می نمایدفدراسیون را دنباتسهیل، ترغیب و به اشتراک گذاشتن بهترین روش ها و تجربیات در بین اعضاء -•

.اجرا می نمایدبه افرادی که آموزش می دهند برنامه های آموزشی متنوعی را  -•



:چهارمهدف 
در مورد مراقبت، ، تحقیقات انجمن دمانس و آلزایمر ایران 

اپیدمیولوژی و کشف درمان موثر را تسهیل و ترغیب 

نمایدمی 

:انجمن آلزايمر ايران

ا با حاصله از پژوهش های بالينی دمانس را در کشور  جمع آوری و منتشر می کند تا بتواند با استناد به آن هنتايج •
مذاکره نمايدسياستگذاران 

نظور بمهای مبتنی بر شواهد درمورد دمانس و تدوين گزارش بانک اطالعاتی دمانس مبتنی برشواهد جهت تسهيل ايجاد •
.تسهيل در اتخاذ سياست های متقن و مفيد

انتقال دانش بين تحقيق و اجرا   تسهيل •

بين افراد می کنيم با تبادل دانش و درک بهتر از بيماری، شرکت در پژوهش های بالينی را از طريق ايجاد گفتمانسعی •
يم      مبتال و مراقبين، عموم مردم، متخصصين نظام سالمت و اجتماعی، مراکزعلمی کشور و صنعت داروسازی فراهم آور

پژوهشی را مغتنم می دانيمنماينده و استفاده از فرصت ها ی 3با کميته علمی انجمن جهانی آلزايمر از طريق حضورتعامل •



:هدف پنجم

پایدارتامین در آمد 

بی را مالی مناسهای ،برنامه اهداف راهبردی و تحقق راستای اجرائی کردن برنامه انجمن دمانس والزايمر ايران در •
.نیز استفاده خواهد کردروز جهت تامین بودجه پیش بینی می کند واز تکنولوژی و ارتباطات 

: مستمر نظیرخدمات پايدار و توسعه و بهبود •

oبرگزاری دوره های مهارتی مصوب

o تمرکز بيشتر بر باشگاه حاميان

oتوسعه و بهبود خدمات درمانگاهی

o برگزاری سمينار های فصلی

oبرگزاری کارگاههای تخصص ی را مد نظر و در کانون توجه قرار می دهد.

باشدبهتری داشته بتواند با ذینفعان و همکاران تعامل توسعه خواهد داد تا همچنین سيستم های سازمانی خود را • 



اقدامات و نقشه راه بر اساس مدل

B.S.C



چارچوب مفهومي است كه وظیفه آن ترجمه اهداف استراتژیك یك از انجا که این مدل 

ه یك مجموعه از شاخص هاي عملكردي استب( انجمن )

:برآن بوده ایم که از جنبه های 

چکونه فکر می کنند ، چه انتظاراتی در مورد ما مراجعین به انجمن دریابیم : جنبه مشتري -1

؟ما براي رسیدن به چشم انداز انجمن چگونه باید در مقابل آنها ظاهر شویمدارند و 

وری ارتقاء بهره با توجه به انکه انجمن یک موسسه خیریه است براي : مالي جنبه -2

.مالي باید و نباید های ما چیست

در وهله نخست براي جلب رضایت خداوند وسپس  ارائه : از جهت فرآیندهاي داخلي -3

خدمات به بهترین شکل ممکن به مراجعین  و جلب رضایت انان ، كدام فرآیندها باید بهبود و 

یا تغییر یابند؟ 

به منظور رسیدن به اهداف انجمن، چگونه توانایي هاي خود را : جنبه یادگیري و رشد -4

در راستاي بهبود و تغییر تقویت كنیم؟ 



اقدامات در راستاي اهداف مشتريان

برگزاری سمینارها و همایش های ملی و•

پيشگیری منطقه ای•

اجرای طرح حساس در سطح کشور •
تشخيص زود هنگام

خدمات در منزل /خدمات فرد محور •

مديريت مراقبت و همچنین حمايت طوالنی مدت•

الارتقا کيفيت زندگی افراد مبت

اه خدمات کوت/خدمات تسکينی /راه اندازی بانک زمان  •

مدت

خط مشاوره/توسعه خدمات آموزش ی وپژوهش ی •

توسعه و بهبود خدمات



اقدامات در راستاي اهداف مالي

ارائه خدمات پايدار و مستمر•

تمركز بر حاميان بزرگ •

ايجاد باشگاه مشتريان•
رشد و پايدارنمودن در آمد ها

مديريت هزينه•

افزایش بهره وری•

ارتقاي بهره وري در عمليات 

مالی



اقدامات در راستاي اهداف فرايندهاي داخلي

افزایش نرخ حضور در جلسات سیاستگذاری •

رصد فعالیت های سازمان های مردم نهاد•

آگاهی مستمر از قوانین و 

مقررات

به روز رساني مستمر بانك اطالعاتي حاميان •

ارتباط مستمر با تشکل ها و خیرين•

ايجاد باشگاه حاميان  

و داوطلبان

فعالیت های اداری مالی آموزش ی وپژوهش ی در بستر فناوری•

دهاالکترونيکی نمودن فرایناطالعات و ارتباطات

اصالح و مهندس ي مجددفرايندها•
داخليبازنگری فرايندهاي



اقدامات در راستاي اهداف يادگیري و رشد

تاسيس مرکز آموزش ی•

توسعه آموزش های حضوری و انالين•

(گرو های آموزش) برگزاری کارگاه و سمينارهای آموزش ی•

...برگزاری دوره های آموزش ی تربيت مراقب و •

آموزش مستمر کارکنان 

مراقبین ،خانواده ها ،

و دانش آموزان

تشکيل فدراسيون استان ها•

برگزاري جلسات مستمر و دوره اي با استان ها و سفیران•

برقراري  ارتباط  بمنظور کسب تجارب با سازمان ها ی مردم نهاد•

و همکاری با مشاركت

مراکز علمی و دانشگاهی ،انجمن های استانی ،سازمان 
های دولتی و مردم نهاد

استفاده از شیوه های مدرن آموزش و پژوهش ی•
تكنولوژي هاي آموزش ي پژوهش ی توسعه

و کاربست انها



رشد درآمد
درامد پايدار

ي ارتقاي بهره ور 

مالی

اطالع رسانی و

پیشگیری

تشخیص زود 

هنگام
توسعه و 

بهبود خد مات

 مستمر آگاهی 
از قوانين و 

مقررات

الکترونيکی نمودن 
فرآیندهای انجمن در 
اليه های مديريتی، 

اداری و مالی

بازنگری 
فرايندهاي 

داخلي

آموزش مستمر 
، مراقبین کارکنان 

.....و

ا مشارکت و همکاری ب
مراکز علمی و 

دانشگاهی ، انجمن 
...   های استانی 

اي توسعه تكنولو ژي ه
پژوهش ی و آموزش ي و 

مطالعات مربوط

و حاميانايجاد باشگاه 
داوطلبان همکاری با 

انجمن، 

ارتقا کيفيت زندگی افراد مبتال

و مراقبین

BSCايران بر اساس الگوي دمانس و آلزايمر نقشه راه فعاليتهاي انجمن 

مشتریان

مالی

فرایند های 

داخلی

رشد و 

یادگیری



 لطف و عنايت خداوند

 از برنامه های مصوبمديره محترم حمايت هيات  .

تقويت نگاه فرايندی و سيستماتيک به فعاليت های انجمن

پرهیز از انجام فعاليت ها و يا اقدامات خارج ازبرنامه و يامتناقض با ان.

همکاری و هم افزایی بین واحد های داخلی

 نهادو مردم سازمان های مرتبط مادی و معنوی و حمايت های همراهی

تقويت  و توسعه ساختار سفیران استان ها

....

الزامات موفقیت برنامه



:سخن پایانی

با ما در ارتباط باشید و انجمن را از نقطه نظرات و پیشنهادات ارزنده خود 

.بهره مند سازید

4465۱۱22: فکس446455۱۰: تلفن

E-mail:Alzheimer.iran@ yahoo.com


