به نام خداوند بخشنده ی مهربان
لیست اقدامات کانون خیریه ی نهال از شروع سال 1397

درخت آرزوها
با شروع سال نو،کانون نهال اقدام به دریافت کمک های مالی جهت برآورده سازی آرزوی کودکان مبتال به سرطان بخش
انکولوژی اطفال بیمارستان بوعلی ساری نمود که در طی این طرح تا کنون سه دوچرخه،سه عدد پلی استیشن،دوعدد هواپیمای
کنترلی،یک بولدوزر،یک خرس عروسکی بزرگ،یک تبلت،دوعدد لباس نو،یک عدد استخربادی،یک سرویس تخت و
بوفه،یک عدد تخت کامل و ....تهیه و به کودکان تحویل داده شد .همچنین آرزوی سنتورزدن یکی از بچه ها با حضور یکی
از دانشجویان عالقمند برآورده گشت.
اهدای سلول های بنیادی  20فروردین
با توجه به لزوم آشنایی و آگاه سازی حداکثری دانشجویان با مقوله ی اهدای سلول های بنیادی،کانون خیریه ی نهال با هماهنگی
مرکزتحقیقات ایمونوزنتیک دانشگاه اقدام به برگزاری پذیره نویسی سلول های بنیادی نمود.
جلسات عمومی  21فروردین 22،اردیبهشت
کانون نهال هرماه حداقل یک جلسه با اعضای فعال خود داشته تا نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده ی دانشجویان را دریافت
کند که این جلسات درتایخ های مذکور در کالس  5دانشکده ی داروسازی انجام میگرفت.
خرید وسایل مورد نیاز بیمارستان بوعلی
با توجه به پوسیدگی شیرآالت و خراب بودن حمام و دستشویی بخش انکولوژی بیمارستان بوعلی توانستیم با کمک خیرین
امکانات موردنیاز بیمارستان را تهیه کنیم.

بازدید  30فروردین
در تاریخ  30فروردین از مرکز نگهداری از افراد توانخواه ذهنی و جسمی باالی  14سال مهرگان انجام شد .این بازدید
مختص آقایان بود.

بازدید  3اردیبهشت
در تاریخ دوشنبه  3اردیبهشت بازدید از مرکز زنان توانخواه جسمی و ذهنی فردوس صورت پذیرفت که مختص خانم ها بود.

جشن نهال
هرچند که این جشن بنا به دالیلی لغو گشت اما این دلیلی نیست که زحمت یک ماهه ی کانون فراموش شود.
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بازدید
در تاریخ  19اردیبهشت از مرکز ساماندهی کودکان خیابانی بازدیدی به عمل آمد که به جهت محدودیت حضور افراد،اقدام به
درخواست از دانشگاه برای این مورد نکردیم و فقط اعضای شورای مرکزی و تیم بازدید نهال در این بازدید حضور داشتند.

جشن تولد  26اردیبهشت
به بهانه ی لغو جشن نهال و با توجه به سه ساله شدن کانون،تصمیم گرفتیم تا جشنمان را درکنار متولدین فصل بهار و تابستان
مدرسه ی کودکان با نیازهای ویژه ی امام جواد (ع) برگزار کنیم که گزارش مفصل همراه با جزئیات بیشتر در کانال تلگرامی
کانون منعکس گشته است.این جشن در تاریخ چهارشنبه  26آبان صورت گرفت.
پویش سالمت  30اردیبهشت
با همکاری دانشجویان دندانپزشکی عزیز خود توانستیم پویش سالمت دهان و دندان را برای سالمندان مرکزمهرآوران شمال
برگزار کنیم.

اکران فیلم  31اردیبهشت
با توجه به اکران انیمیشن جذاب فیلشاه ،با همکاری جمعیت امام علی در تاریخ  31اردیبهشت  70،کودک کار و کودک محالت
محروم را به سینما سپهر اوردیم تا شاهد این انیمیشن باشند.

افطار  8خرداد
برگزاری مراسم افطار در کنار سالمندان مرکز امام رضا (ع) که به یکی از زیباترین برنامه های نهال بدل گشت.

انتخابات شورای مرکزی  9خرداد
چهارمین انتخابات شورای مرکزی در دانشکده ی بهداشت در تاریخ چهارشنبه  9خرداد صورت پذیرفت

طرح رمضان
با همیاری و همراهی دانشجویان و اساتید گرانقدر،طرح رمضان که تهیه و توزیع  40کیسه ی غذایی برای نیازمندان بود به
زیباترین شکل ممکن و در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان به پایان رسید.

فطریه
از محل دریافت فطریه ی عزیزان نیز کانون خیریه ی نهال اقدام به تهیه و توزیع شیرخشک برای کودکان نیازمند کرده است
که هنوز گزارش این طرح به طور کامل انعکاس نیافته است.
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