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بیش از یک دهه ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعى

مؤسسه خیریه محک در مقدمه اولین برنامه استراتژیک خود که در سال 1385 تدوین شده است بر اهمیت پرداختن به مفهوم 
مسئولیت اجتماعى (CSR) توسط سازمان هاى مردم نهاد و بنگاه هاى اقتصادى تأکید و تصریح کرده و در این حوزه ایفاى نقشى 

محورى را هدف خود قرار داده است. 
نخستین گام تحقق این هدف برگزارى نمایشگاه پوستر با موضوع «سرطان کودك و مسئولیت اجتماعى شرکت ها» در سال 
1389 با همکارى انجمن صنفى طراحان گرافیک ایران بوده است. پس از آن جهت ترویج و نهادینه سازى این مفهوم مقرر شد 
هر دو سال یک بار مقارن با روز جهانى سرطان کودك (15 فوریه) همایش بین المللى مسئولیت اجتماعى شرکت ها برگزار شود. 

از آن روز تاکنون چهار دوره از این کنفرانس به شرح زیر برگزار شده است:

1. سال 1389 با محوریت مسئولیت اجتماعى شرکت ها و سرطان کودك
2. سال 1391 با محوریت مسئولیت اجتماعى شرکت ها و سرطان کودك

3. سال 1393 با محوریت مسئولیت اجتماعى شرکت ها: توسعه پایدار
4. سال 1395 با محوریت مسئولیت اجتماعى شرکت ها: تجارب عملى در جامعه مدنى 

همایش هاى اول و دوم مسئولیت اجتماعى شرکت ها بیشتر به ترویج مفهوم و ورود به ادبیات موضوع پرداختند و همایش سوم 
از زاویه نگاه اصول پایدارى گلوبال کامپکت در  به بررسى جایگاه مسئولیت اجتماعى شرکت ها در فضاى بین المللى خصوصاً 
سازمان ملل پرداخت. همایش چهارم با رویکردى کاربردى پروژه هاى عملى مسئولیت اجتماعى در حوزه ملى و بین المللى و 
تبادل تجربیات در این زمینه را بررسى کرد. در این همایش اولین پروژه مسئولیت اجتماعى محک با موضوع ایجاد و راه اندازى 
مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز به عنوان پروژه مشترك با بنگاه هاى اقتصادى معرفى شد. این پروژه در سال 

2018 نشان طالى انجمن بین المللى مدیریت پروژه (IPMA) را در بخش پروژه هاى توسعه پایدار دریافت کرد. 
نقطه عطف همایش چهارم، حمایت علمى دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتى شریف و دانشکده مدیریت، علم و فناورى 
دانشگاه امیرکبیر به عنوان دو نهاد دانشگاهى بود که این فرصت را ایجاد کرد تا با همراهى نهادهاى علمى و ظرفیت آکادمیک 
موجود در آنها، همایش پنجم در سال 1397 با محوریت «مدل هاى برنامه ریزى، مدل هاى اجرا و استاندارهاى گزارش دهى» 
هدف گذارى شود. امید است با همراهى همه متخصصان و عالقه مندان این همایش، محک در دستیابى به این هدف موفق عمل کند. 
الزم به ذکر است بزرگ ترین دستاورد برگزارى چهار دوره پیشین همایش مسئولیت اجتماعى ترویج این مفهوم در بین سازمان هاى 
مردم نهاد، بنگاه هاى اقتصادى و بخش هاى عمومى و دولتى کشور بوده است تا جایى که برگزارى کنفرانس هاى ملى مسئولیت 
اجتماعى توسط شرکت ها و سازمان هاى دولتى و همچنین تعریف استاندارد، نشان و تندیس مسئولیت اجتماعى توسط این 
بخش ها حاکى از ترویج موفق این مفهوم در کشور بوده که بى تردید این تالش مستمر و پایدار نقشى پررنگ در پرداختن به آن 

توسط دیگر سازمان ها در سال هاى اخیر داشته است.
بالغ بر 12 سال تمرکز بر روى موضوع مسئولیت اجتماعى شرکت ها، بدون همراهى فعاالن عرصه هاى اقتصادى و مدیریتى، 
سازمان هاى دولتى و خصوصى، اعضاى اتاق هاى بازرگانى و شرکت هاى ملى و بین المللى مقدور نبوده است. در همین جا همراهى 

و تالش هاى ارزشمند همه همراهان را در طول این دوره، ارج نهاده و سپاس مى گوییم.

آراسب احمدیان
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مسئولیت اجتماعى؛ شیوه نوین مشارکت خیرخواهانه

از 27 سال پیش که بناى این خانه را با عشق نهادیم، ایمان داشتیم که در مسیر حمایت از کودکان مبتال به سرطان و خانواده 
آن ها هرگز تنها نخواهیم ماند، چرا که مهروزى و کمک به همنوع ریشه در آداب و آیین دیرینه مردمان سرزمین مان دارد. 
مردمى که با هر حرفه، فن و هنرى، از هر طبقه اجتماعى و اقتصادى، حتى پیش از زاده شدن مفهومى با عنوان «مسئولیت 
اجتماعى»؛ مرامشان تجلى عملى و واقعى مفهوم مسئولیت در حوزه اجتماع بوده و هست. انسان هاى نیک اندیشى که چه در 
زندگى فردى و چه به واسطه کسب و کار خویش این بیت شیخ اجل سعدى را سرلوحه خود قرار داده و کودکان محک را در 

مسیر سخت درمان تنها نگذاشته اند: 
تا توانى به جهان خدمت محتاجان کن                  به دمى یا درمى یا قدمى یا قلمى 

زنان و مردان سرزمین مان در این سال ها بذر مهر و اعتماد در محک کاشته و آن را آبیارى کرده و اینک درخت تنومند اعتماد 
را به دستان اداره کنندگان مؤسسه خیریه محک سپرده اند. این اعتماد که ارزشمندترین دارایى محک است، امانت سنگینى ست 
در دستان ما. به همین علت بارها و بارها عملکرد مؤسسه را در بوته آزمون و سنجش توسط استانداردها و سازمان هاى ارزیاب 
بین المللى قرار داده و مى دهیم تا مطمئن شویم که عملکرد ما به گونه اى است که شایسته این اعتماد باشد. موفقیت محک در 
دریافت نشان طالى انجمن مدیریت پروژه در سال جارى براى پروژه «راه اندازى مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز 

محک» که اولین پروژه عملى محک در حوزه مسئولیت اجتماعى بود، از جمله این ارزیابى هاست.
محک که همواره ترویج عقاید سازنده و فرهنگ سازى را گام اول هر تغییر و رشدى دانسته و 27 سال پیش با گسترش این نگاه 
که سرطان درمان پذیر است فعالیت خود را آغاز کرد، یک بار دیگر و از سال 1389 با تکیه بر فرهنگ نوع دوستى ایرانیان و با 
دغدغه گسترش مفهوم «مسئولیت اجتماعى» به صورت تئورى و عملى، چهار دوره همایش با موضوع «مسئولیت اجتماعى 
شرکت ها» برگزار کرده است و اکنون در پنجمین دوره این همایش، قصد دارد تا موضوع تدوین چارچوب مدون و مدل هاى 
بتواند دغدغه اى که سال هاست در میان  برنامه ریزى، اجرا و استانداردهاى گزارش دهى مسئولیت اجتماعى را معرفى کند و 

صاحب نظران، متخصصان، مدیران و بنگاه هاى اقتصادى مطرح کرده را به منزل مقصود برساند.
باور داریم که این منزلگاه، مقصد نهایى نیست و آغاز راهى است که با هم ساختن آن را آغاز نمودیم تا بتوان با تکیه بر ظرفیت 

جامعه مدنى ایران و صاحبان کسب و کار، آالم جامعه را به شکل شایسته تر تسکین داد.
از طرف هیأت مدیره محک، همراهى شما و تمام خانواده بزرگ محک را در این مسیر ارج مى نهیم و به سان روز که از پس شب 

تار مى آید مى دانیم در طریقت پیش رو نیز همراهمان خواهند بود.

هیأت مدیره محک

پیام هیأت مدیره محکپیام رئیس هیأت مدیره 
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درباره همایش

پنجمین همایش مسئولیت اجتماعى شرکت ها در محک

مؤسسه خیریه محک «پنجمین همایش بین المللى مسئولیت اجتماعى شرکت ها» را با محور «مدل هاى برنامه ریزى، مدل هاى اجرا 
و استانداردهاى گزارش دهى» به مناسبت روز جهانى سرطان کودك، 6 اسفند ماه سال جارى برگزار مى کند. برپایى این همایش 
در طول سال هاى گذشته با هدف ترویج مفهوم نوین مسئولیت اجتماعى با همکارى بنگاه هاى اقتصادى و جامعه مدنى بوده است. 
در این همایش تخصصى ضمن برپایى پانل هاى تخصصى با موضوع مدل هاى برنامه ریزى و مدل هاى اجراى پروژه هاى مسئولیت 
اجتماعى، سخنرانانى از انجمن جـهانى مدیریت پروژه (IPMA)، مرکز گزارش دهى جهانى GRI، صندوق کودکان ملل متحد 
(UNICEF)، سازمان بهداشت جهانى (WHO) و متخصصان حوزه مدیریت، اقتصاد و مسئولیت اجتماعى حضور دارند و به بیان 

دانش و تجربیات خود مى پردازند. 
در این همایش، محک به عنوان یک سازمان مردم نهاد در ایران، اولین گزارش خود را براساس مدل GRI ارائه مى کند. امروزه مدل 
GRI به عنوان قابل اعتمادترین مدل گزارش دهى به ذیربطان در جهان شناخته شده و در برگیرنده حوزه هاى فعالیتى در زمینه هاى 
اقتصادى، زیست محیطى و اجتماعى است که موضوعات کالنى چون نیروى کار، حقوق بشر و مسئولیت پذیرى در قبال محصوالت 
و خدمات را در زیرمجموعه خود دارد. گزارش دهى بر اساس مدل GRI کمک مى کند تا محک بتواند به مواردى چون پاسخگویى و 

شفافیت که بخشى از اصول اساسى این سازمان است به شیوه اى رو به توسعه جامه عمل بپوشاند.
محک همواره در راستاى تحقق مأموریت خود که همانا حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان است، و در مسیر ترویج اندیشه 
کمک به همنوع گام برمى دارد. این سازمان خود را نسبت به جامعه و ظرفیت  مشارکت مدنى که ارائه خدمات درمانى و حمایتى به 
فرزندانش را ممکن مى کند، مسئول مى داند. بر همین اساس با طراحى و برگزارى این رویداد تخصصى در حوزه مسئولیت اجتماعى 

تالش مى کند تا در ارتقاى عملکرد خود و هم افزایى تجارب نوین این حوزه و توانمندسازى دیگر سازمان هاى مشابه گام بردارد.

محور همایش

مسئولیت اجتماعى شرکت ها؛ مدل هاى برنامه ریزى، مدل هاى اجرا و استانداردهاى گزارش دهى

اعضاى شوراى سیاستگذارى (به ترتیب حروف الفبا)

• دکتر آراسب احمدیان–  مدیر عامل محک
• مهندس احمد پورفالح – عضو هیأت امنا و مشاور عالى هیأت مدیره محک، رئیس اتاق بازرگانى ایران و ایتالیا، مدیرعامل و 

نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سکو ایران
• دکتر شهیندخت خوارزمى - پژوهشگر و تحلیل گر اجتماعى

(IPMA) مهندس غالمرضا صفاکیش - معاون بخش آموزش و مدیران جوان انجمن جهانى مدیریت پروژه •
• دکتر محمد تقى عیسایى - رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتى شریف

• دکتر مقصود فراست خواه - عضو هیأت علمى مؤسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
• سعیده قدس - بنیانگذار محک

• دکتر جواد کرباسى زاده - رئیس هیأت مدیره محک
(IPMA) دکتر مارتین سدل مایر، معاون بخش محصوالت و خدمات انجمن جهانى مدیریت پروژه •

• شریف نظام مافى - عضو هیأت امنا محک – رئیس اتاق بازرگانى ایران و سوئیس
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حامیان همایش

علمى:

• دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتى شریف
• دانشکده مدیریت، علم و فناورى دانشگاه صنعتى امیرکبیر

• دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
• مؤسسه پژوهش و برنامه ریزى آموزش عالى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى

(UNICEF) صندوق کودکان سازمان ملل متحد •
(IPMA) انجمن بین المللى مدیریت پروژه •

• انجمن مدیریت پروژه ایران
• سازمان مدیریت صنعتى

 
مالى:

• گروه اقتصادى کرمان خودرو
• کارگزارى کارآمد

• تأمین سرمایه سپهر

رسانه اى:

• روزنامه دنیاى اقتصاد

سازمان حامى:

(UICC) انجمن کنترل جهانى سرطان •

گروه هاى مخاطب

• صاحبان صنایع، بنگاه هاى اقتصادى، اعضاى اتاق هاى بازرگانى
• دولت و سیاست گذاران

• اساتید و دانشجویان حوزه مدیریت و اقتصاد
• مدیران ارشد و متخصصان شرکت هاى خصوصى و دولتى با تمرکز بر فعالیت در حوزه مسئولیت اجتماعى

• سازمان هاى مردم نهاد
• مؤسسات و سازمان هاى مردم نهاد بین المللى

درباره همایش
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راه هاى ارتباط با همایش

شماره تماس دبیرخانه: 021-23501347
csrcongress@mahak-charity.org :ایمیل همایش

www.csr.mahak-charity.org :وبسایت همایش

نکات قابل توجه 

کاهش مصرف کاغذ

محک قصد دارد به عنوان سازمان مردم نهاد فعال در حوزه سرطان کودکان، گزارش عملکرد خود را براساس مدل استاندارد 
گزارش دهى GRI ارائه کند. محیط زیست، اقتصاد و منابع انسانى سه شاخصه اصلى این گزارش دهى است. به همین منظور اقالم 
اطالع رسانى این همایش به صورت دیجیتالى تهیه شده و محک در راستاى عمل به مسئولیت اجتماعى خود، حفاظت از محیط زیست 
و همچنین مصرف بهینه از منابع سازمانى تا جاى ممکن از کاغذ استفاده نکرده است. امید است با این اقدام، ضمن فراهم شدن 
شایسته ترین خدمات درمانى و حمایتى براى کودکان مبتال به سرطان سرزمین مان، موجب سبز نگاه داشته شدن زمین براى 

کودکانى که آیندگان جامعه هستند، شویم. 
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درباره محک

ما را یارى دهید و از ما یارى بخواهید

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان با نام اختصارى «محک» از سال 1370 و با شماره ثبت 6567 در قالب یک سازمان 
غیرانتفاعى- غیردولتى با انگیزه واالى کمک به همنوع، فعالیت همه جانبه خود را جهت حمایت از کودکان مبتال به سرطان زیر 
16 سال و خانواده هاى آنـان آغاز کرده است. این مؤسسه خیریه تا پایان سال 96 بیش از 30 هزار کودك مبتال به سرطان را 
تحت حمایت همه جانبه خود قرار داده است. این سازمان همواره با هدف حفظ کرامت انسانى کودکان مبتال به سرطان و خانواده ها 

در تالش است که آنان شادمانه و امیدوارانه مراحل درمان را طى کنند و خانواده تنها به سالمت کودك خود بیاندیشد.
فعالیت هاى محک به سه بخش خیریه، درمان و تحقیقات تقسیم مى شود. این سازمان تبلورى از ایفاى نقش مشارکت مردمى 
در جامعه است که در بخش اول اساسى ترین شعار محک یعنى «ما را یارى دهید و از ما یارى بخواهید» بر آن تصریح شده است. 
محک در بیش از ربع قرن فعالیت بـا بهره گیرى از کمک هاى انسان دوستانه مردم نیکوکار و همراهى مدیران نیک اندیش و تالش 
پیگیر نیروهاى داوطلب و موظف خود به موفقیت هاى چشمگیرى دست یافته است و به یکى از قطب هاى درمان سرطان کودك 
در خاورمیانه تبدیل شده است. فعالیت هاى این سازمان با اتکا بر جلب مشارکت هاى مردمى و انواع کمک هاى بشردوستانه اعم 

از نقدى، کاال، خدمات و دانش فنى است.

بیانیه مأموریت (1400 - 1396)
 

محک سازمانی است که از انگیزه واالي خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و توجه خود را معطوف به بیماري سرطان کودکان 
در سطح ملی و بین المللی در حوزه هاى امور حمایتى، تشخیص و درمان، آموزش و اطالع رسانى و تحقیقات نموده است. این 
سازمان؛ خیریه، مردم نهاد، غیرانتفاعى، غیرسیاسى و غیردولتى است و با تکیه بر جلب مشارکت هاي اشخاص حقیقى و حقوقى 

و انواع کمک هاى بشردوستانه ملی و بین المللی اعم از نقدى، کاال، خدمات و دانش فنى اداره مى شود.
حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان و خانواده آنان در بخش حمایتى، درمان کودکان مبتال به سرطان در ایران به 
و  جدیدترین  از  بهره مندي  با  بیمار  حقوق  منشور  و  بین المللی  و  ملی  استانداردهاي  چارچوب  در  جامع  و  یکپارچه  صورت 
کارآمدترین روش ها و آخرین دستاوردهاي علم پزشکی، ایجاد یک مرکز تحقیقات جهت انجام تحقیقات علمی در زمینه بیمارى 
سرطان براي کشف علل بروز بیمارى، روش هاى تشخیص، غربالگرى، پیشگیرى و شیوه هاى نوین درمان، مأموریت این سازمان 
است. محک با برنامه ریزى و سرمایه گذارى در حوزه آموزش پیشگیرانه و اطالع رسانى مى کوشد در کاهش نرخ ابتال به سرطان 

کودکان در ایران مشارکت نماید.
کارکنان و داوطلبان، صمیمانه در کنار یکدیگر براي تحقق اهداف بشردوستانه محک تالش مى کنند و محک با برنامه ریزى براى 
توانمندسازى منابع انسانى و بهره گیرى از جدیدترین فناوري ها در همه حوزه ها به ویژه تشخیص و درمان این ظرفیت را توسعه می دهد.
پاسخگویى،  شفافیت،  مى نماید.  ترویج  را  همنوع  به  کمک  واالى  اندیشه  بلکه  مى پردازد  کودکان  سرطان  به  تنها  نه  محک 

قدرشناسى و زیبایى شناسى ممتازترین ارزش هاى محک هستند.
محک از یک سو به عنوان یک سازمان چند عملکردى و با دارا بودن تنها بیمارستان فوق تخصصى سرطان کودکان در ایران، و 
از سوى دیگر براساس تعهد و صداقت در ارائه خدمات جامع و یکپارچه در مسیر درمان کودکان مبتال به سرطان و خانواده ایشان 
نیکوکاران و سازمان هاى بشردوستانه است.  براي  نهادهاي خیریه  از معتمدترین  بین المللی، یکی  استانداردهاى  در چارچوب 
محک خود را نسبت به استفاده بهینه از منابع و دستیابى به نتایج قابل اندازه گیرى مسئول مى داند. در کنار توجه به توسعه 

سازمان و رشد منابع جهت پایدارى در ارائه خدمات، تأکید بر بهبود مستمر در کارایى و اثربخشى، رویه جارى سازمان است.

بیانیه چشم انداز (1400 - 1396)

محک حامى استوار پدران و مادرانى است که فرزند آنها به بیمارى سرطان مبتال شده است. در سایه این حمایت، خانواده ها مى
 توانند با نگرانى کمتر، تنها به درمان کودك خود فکر کنند و کودکان مى توانند شادمانه تر فرآیند درمان را طی نموده و آرزوهاى 

آنها از بودن یا نبودن، به چگونه زیستن در آینده تغییر کند.
در سایه حمایت محک، هیچ خانواده اى در مسیر درمان فرزند خود تنها نخواهد بود و در تمام مسیر درمان همه حمایت هاي 
ارائه  ایران دریافت مى نماید. بیمارستان محک بر اساس استانداردهاى ملی و بین المللى به  الزم را به طور یکسان در سراسر 
پیشرفته ترین خدمات درمانى جامع و یکپارچه در حوزه سرطان کودکان مى پردازد. در سایه آموزش و اطالع رسانی این سازمان، 
بیماري کودکان در مراحل اولیه تشخیص داده مى شود و از لحظه تشخیص بیمارى کودك و خانواده وى تحت حمایت قرار 
خواهند گرفت. محک جامعه را نسبت به آخرین اخبار در ارتباط با سرطان آگاه ساخته و مناسب ترین اطالعات، توصیه ها و منابع 
الزم را در اختیار جامعه قرار مى دهد. همچنین از طریق گسترش همکارى با مؤسسات تحقیقاتى و درمانى ملى و بین المللى 

فعال در زمینه سرطان، به کاهش نرخ ابتال به سرطان در کودکان و روش هاى مؤثر درمان دست خواهد یافت.
محک به عنوان یک سازمان متعالى در کشور شناخته مى شود و عملکرد آن معیارى براى ایجاد و ارزیابى سازمان هاى مشابه در 
سطح ملى و بین المللى خواهد بود. محک بر اساس استانداردهاى ملى و بین المللى داراى برترین جایگاه در بین سازمان هاى 

مردم نهاد بوده و در هر یک از حوزه هاى فعالیت خود نیز یکى از برترین ها خواهد بود.
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ما را یارى دهید و از ما یارى بخواهید

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان با نام اختصارى «محک» از سال 1370 و با شماره ثبت 6567 در قالب یک سازمان 
غیرانتفاعى- غیردولتى با انگیزه واالى کمک به همنوع، فعالیت همه جانبه خود را جهت حمایت از کودکان مبتال به سرطان زیر 
16 سال و خانواده هاى آنـان آغاز کرده است. این مؤسسه خیریه تا پایان سال 96 بیش از 30 هزار کودك مبتال به سرطان را 
تحت حمایت همه جانبه خود قرار داده است. این سازمان همواره با هدف حفظ کرامت انسانى کودکان مبتال به سرطان و خانواده ها 

در تالش است که آنان شادمانه و امیدوارانه مراحل درمان را طى کنند و خانواده تنها به سالمت کودك خود بیاندیشد.
فعالیت هاى محک به سه بخش خیریه، درمان و تحقیقات تقسیم مى شود. این سازمان تبلورى از ایفاى نقش مشارکت مردمى 
در جامعه است که در بخش اول اساسى ترین شعار محک یعنى «ما را یارى دهید و از ما یارى بخواهید» بر آن تصریح شده است. 
محک در بیش از ربع قرن فعالیت بـا بهره گیرى از کمک هاى انسان دوستانه مردم نیکوکار و همراهى مدیران نیک اندیش و تالش 
پیگیر نیروهاى داوطلب و موظف خود به موفقیت هاى چشمگیرى دست یافته است و به یکى از قطب هاى درمان سرطان کودك 
در خاورمیانه تبدیل شده است. فعالیت هاى این سازمان با اتکا بر جلب مشارکت هاى مردمى و انواع کمک هاى بشردوستانه اعم 

از نقدى، کاال، خدمات و دانش فنى است.

بیانیه مأموریت (1400 - 1396)
 

محک سازمانی است که از انگیزه واالي خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و توجه خود را معطوف به بیماري سرطان کودکان 
در سطح ملی و بین المللی در حوزه هاى امور حمایتى، تشخیص و درمان، آموزش و اطالع رسانى و تحقیقات نموده است. این 
سازمان؛ خیریه، مردم نهاد، غیرانتفاعى، غیرسیاسى و غیردولتى است و با تکیه بر جلب مشارکت هاي اشخاص حقیقى و حقوقى 

و انواع کمک هاى بشردوستانه ملی و بین المللی اعم از نقدى، کاال، خدمات و دانش فنى اداره مى شود.
حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان و خانواده آنان در بخش حمایتى، درمان کودکان مبتال به سرطان در ایران به 
و  جدیدترین  از  بهره مندي  با  بیمار  حقوق  منشور  و  بین المللی  و  ملی  استانداردهاي  چارچوب  در  جامع  و  یکپارچه  صورت 
کارآمدترین روش ها و آخرین دستاوردهاي علم پزشکی، ایجاد یک مرکز تحقیقات جهت انجام تحقیقات علمی در زمینه بیمارى 
سرطان براي کشف علل بروز بیمارى، روش هاى تشخیص، غربالگرى، پیشگیرى و شیوه هاى نوین درمان، مأموریت این سازمان 
است. محک با برنامه ریزى و سرمایه گذارى در حوزه آموزش پیشگیرانه و اطالع رسانى مى کوشد در کاهش نرخ ابتال به سرطان 

کودکان در ایران مشارکت نماید.
کارکنان و داوطلبان، صمیمانه در کنار یکدیگر براي تحقق اهداف بشردوستانه محک تالش مى کنند و محک با برنامه ریزى براى 
توانمندسازى منابع انسانى و بهره گیرى از جدیدترین فناوري ها در همه حوزه ها به ویژه تشخیص و درمان این ظرفیت را توسعه می دهد.

پاسخگویى،  شفافیت،  مى نماید.  ترویج  را  همنوع  به  کمک  واالى  اندیشه  بلکه  مى پردازد  کودکان  سرطان  به  تنها  نه  محک 
قدرشناسى و زیبایى شناسى ممتازترین ارزش هاى محک هستند.

محک از یک سو به عنوان یک سازمان چند عملکردى و با دارا بودن تنها بیمارستان فوق تخصصى سرطان کودکان در ایران، و 
از سوى دیگر براساس تعهد و صداقت در ارائه خدمات جامع و یکپارچه در مسیر درمان کودکان مبتال به سرطان و خانواده ایشان 
نیکوکاران و سازمان هاى بشردوستانه است.  براي  نهادهاي خیریه  از معتمدترین  بین المللی، یکی  استانداردهاى  در چارچوب 
محک خود را نسبت به استفاده بهینه از منابع و دستیابى به نتایج قابل اندازه گیرى مسئول مى داند. در کنار توجه به توسعه 

سازمان و رشد منابع جهت پایدارى در ارائه خدمات، تأکید بر بهبود مستمر در کارایى و اثربخشى، رویه جارى سازمان است.

بیانیه چشم انداز (1400 - 1396)

محک حامى استوار پدران و مادرانى است که فرزند آنها به بیمارى سرطان مبتال شده است. در سایه این حمایت، خانواده ها مى
 توانند با نگرانى کمتر، تنها به درمان کودك خود فکر کنند و کودکان مى توانند شادمانه تر فرآیند درمان را طی نموده و آرزوهاى 

آنها از بودن یا نبودن، به چگونه زیستن در آینده تغییر کند.
در سایه حمایت محک، هیچ خانواده اى در مسیر درمان فرزند خود تنها نخواهد بود و در تمام مسیر درمان همه حمایت هاي 
ارائه  ایران دریافت مى نماید. بیمارستان محک بر اساس استانداردهاى ملی و بین المللى به  الزم را به طور یکسان در سراسر 
پیشرفته ترین خدمات درمانى جامع و یکپارچه در حوزه سرطان کودکان مى پردازد. در سایه آموزش و اطالع رسانی این سازمان، 
بیماري کودکان در مراحل اولیه تشخیص داده مى شود و از لحظه تشخیص بیمارى کودك و خانواده وى تحت حمایت قرار 
خواهند گرفت. محک جامعه را نسبت به آخرین اخبار در ارتباط با سرطان آگاه ساخته و مناسب ترین اطالعات، توصیه ها و منابع 
الزم را در اختیار جامعه قرار مى دهد. همچنین از طریق گسترش همکارى با مؤسسات تحقیقاتى و درمانى ملى و بین المللى 

فعال در زمینه سرطان، به کاهش نرخ ابتال به سرطان در کودکان و روش هاى مؤثر درمان دست خواهد یافت.
محک به عنوان یک سازمان متعالى در کشور شناخته مى شود و عملکرد آن معیارى براى ایجاد و ارزیابى سازمان هاى مشابه در 
سطح ملى و بین المللى خواهد بود. محک بر اساس استانداردهاى ملى و بین المللى داراى برترین جایگاه در بین سازمان هاى 

مردم نهاد بوده و در هر یک از حوزه هاى فعالیت خود نیز یکى از برترین ها خواهد بود.

درباره محک
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دستاوردهاى محک

جوایز و دستاوردها

خانواده بزرگ محک در صدر جهان ایستاد
کسب امتیاز 97/5 درصد و دریافت باالترین رتبه در میان سازمان هاى مردم نهاد معتبر جهان در هشتمین ممیزى 

استاندارد بین المللى NGO Benchmarking از شرکت بازررسى بین المللى (SGS) در سال 2018

• کسب نشان طالى انجمن بین المللى مدیریت پروژه (IPMA) براى پروژه «مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز محک» در 
بخش پروژه هاى توسعه پایدار در سال 2018

• دریافت جایزه طالى شبکه بین المللى Top Ten Award و ذکر نام محک در زمره 10 سازمان برتر ارائه دهنده خدمات با کیفیت 
در سال 2017 

• کسب نشان طالى انجمن بین المللى مدیریت پروژه (IPMA) در حوزه «طرح  هاى اجتماعى براى پروژه هاى بین المللى بشردوستانه» 
در سال 2014

• کسب نشان نقره  انجمن بین المللى مدیریت پروژه سبز (GPM) در سال 2014 
• کسب تندیس نقره کیفیت مؤسسه بین المللى استاندارد (GIC) در سال 2011

همکارى هاى بین المللى

• اخذ مقام مشورتى شوراى اقتصادى، اجتماعى سازمان ملل متحد (ECOSOC) در سال 2001
• همکارى با با انستیتو گوستاو روسى (IGR) فرانسه از سال 2007

• همکارى با کمیساریاى عالى سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) از سال 2007
• همکارى علمى با مؤسسه تحقیقاتى سرطان کودك St. Jude از سال 2007

• همکارى با انجمن حمایت از کودکان کردستان عراق (KSC) از سال 2012
• همکارى با مؤسسه حمایت از کودکان مبتال به لوسمى در ترکیه (LÖSEV)  از سال 2013

• همکارى آموزشى با مؤسسه بین المللى Relief International از سال 2016

عضویت ها

• عضویت در انجمن کنترل جهانى سرطان (UICC) از سال 2008
• عضویت در شبکه تشکل هاى مردمى و مؤسسات خیریه حوزه سرطان ایران از سال 2003

• عضویت در انجمن جهانى کودکان مبتال به سرطان (CCI) از سال 2000
• عضویت در نهاد بین المللى گلوبال کامپکت سازمان ملل متحد از سال 2016

• عضویت در اتاق بازرگانى بین المللى (ICC) از سال 2014 
• عضویت در هیأت مدیره منطقه اى انجمن جهانى کودکان مبتال به سرطان (CCI) از سال 2012

• عضویت و همکارى علمى با مؤسسه تحقیقاتى (MedicRes) ترکیه از سال 2011
• عضویت در شبکه بین المللى درمان و تحقیقات سرطان (INCTR) از سال 2009

• عضویت در انجمن هماتولوژى و آنکولوژى (SOHO) در هیوستن ایالت متحده آمریکا از سال 2015

نشانى مؤسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصى سرطان کودکان محک

تهران، ابتداى بزرگراه ارتش، بلوار شهید مژدى (اوشان)، خیابان پروفسور پروانه وثوق، بلوار محک، مؤسسه خیریه و بیمارستان فوق
 تخصصى سرطان کودکان محک
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حرکت در مسیر شفافیت و پاسخگویى

محک در راستاى عمل به اصول شفافیت و پاسخگویى مى کوشد تا هر آنچه به یارى نیکوکاران، داوطلبان و کارکنانش جهت ارائه 
باالترین خدمات درمانى و حمایتى به فرزندانش فراهم شده است را به اطالع تمامى ذیربطان خود برساند. وبسایت محک پایگاه رسمى 
اطالع رسانى است که جهت ارائه تمامى اخبار و گزارشات و بر مبناى پاسخگویى و شفافیت، انتقال دانش و تجربیات این سازمان تهیه 
و درج مى شود. صفحه اینستاگرام محک نیز تنها شبکه اجتماعى این سازمان است که امکان ارتباط دو سویه را میان این سازمان و 

مخاطبانش فراهم مى کند.

وبسایت محک:

www .mahak-charity.org

اینستاگرام محک:

www.instagram.com/mahakcharity
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جوایز و دستاوردها

خانواده بزرگ محک در صدر جهان ایستاد
کسب امتیاز 97/5 درصد و دریافت باالترین رتبه در میان سازمان هاى مردم نهاد معتبر جهان در هشتمین ممیزى 

استاندارد بین المللى NGO Benchmarking از شرکت بازررسى بین المللى (SGS) در سال 2018

• کسب نشان طالى انجمن بین المللى مدیریت پروژه (IPMA) براى پروژه «مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز محک» در 
بخش پروژه هاى توسعه پایدار در سال 2018

• دریافت جایزه طالى شبکه بین المللى Top Ten Award و ذکر نام محک در زمره 10 سازمان برتر ارائه دهنده خدمات با کیفیت 
در سال 2017 

• کسب نشان طالى انجمن بین المللى مدیریت پروژه (IPMA) در حوزه «طرح  هاى اجتماعى براى پروژه هاى بین المللى بشردوستانه» 
در سال 2014

• کسب نشان نقره  انجمن بین المللى مدیریت پروژه سبز (GPM) در سال 2014 
• کسب تندیس نقره کیفیت مؤسسه بین المللى استاندارد (GIC) در سال 2011

همکارى هاى بین المللى

• اخذ مقام مشورتى شوراى اقتصادى، اجتماعى سازمان ملل متحد (ECOSOC) در سال 2001
• همکارى با با انستیتو گوستاو روسى (IGR) فرانسه از سال 2007

• همکارى با کمیساریاى عالى سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) از سال 2007
• همکارى علمى با مؤسسه تحقیقاتى سرطان کودك St. Jude از سال 2007

• همکارى با انجمن حمایت از کودکان کردستان عراق (KSC) از سال 2012
• همکارى با مؤسسه حمایت از کودکان مبتال به لوسمى در ترکیه (LÖSEV)  از سال 2013

• همکارى آموزشى با مؤسسه بین المللى Relief International از سال 2016

عضویت ها

• عضویت در انجمن کنترل جهانى سرطان (UICC) از سال 2008
• عضویت در شبکه تشکل هاى مردمى و مؤسسات خیریه حوزه سرطان ایران از سال 2003

• عضویت در انجمن جهانى کودکان مبتال به سرطان (CCI) از سال 2000
• عضویت در نهاد بین المللى گلوبال کامپکت سازمان ملل متحد از سال 2016

• عضویت در اتاق بازرگانى بین المللى (ICC) از سال 2014 
• عضویت در هیأت مدیره منطقه اى انجمن جهانى کودکان مبتال به سرطان (CCI) از سال 2012

• عضویت و همکارى علمى با مؤسسه تحقیقاتى (MedicRes) ترکیه از سال 2011
• عضویت در شبکه بین المللى درمان و تحقیقات سرطان (INCTR) از سال 2009

• عضویت در انجمن هماتولوژى و آنکولوژى (SOHO) در هیوستن ایالت متحده آمریکا از سال 2015

نشانى مؤسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصى سرطان کودکان محک

تهران، ابتداى بزرگراه ارتش، بلوار شهید مژدى (اوشان)، خیابان پروفسور پروانه وثوق، بلوار محک، مؤسسه خیریه و بیمارستان فوق
 تخصصى سرطان کودکان محک

محل برگزارى همایش
10



مترو

• خط یک: تغییر خط در ایستگاه شهید بهشتى و انتخاب خط سه (قائم- آزادگان) سپس ایستگاه شهید محالتى
• خط دو: تعویض خط در ایستگاه امام  خمینى و انتخاب خط یک (کهریزك- تجریش) سپس ایستگاه شهید بهشتى و انتخاب 

خط سه (قائم- آزادگان) پس از آن ایستگاه شهید محالتى
• خط سه: ایستگاه شهید محالتى

• خط چهار مترو (کالهدوز- ارم سبز)- تعویض خط در ایستگاه تئاتر شهر و انتخاب خط سه (قائم- آزادگان) سپس ایستگاه 
شهید محالتى

• خط پنج مترو (گلشهر- ارم سبز)- تعویض خط در ایستگاه پایانى و انتخاب خط چهار (کالهدوز- ارم سبز)- تعویض خط در 
ایستگاه تئاتر شهر و انتخاب خط سه (قائم- آزادگان) سپس ایستگاه شهید محالتى

اتوبوس  

• اتوبوس تندرو خط BRT  9 (ورودى شهرك الله- مترو جوانمرد قصاب)- ایستگاه محالتى 

تاکسى

•  میدان رسالت – مینى سیتى – ابتداى بلوار شهید مژدى – مؤسسه خیریه محک
•  میدان تجریش – مینى سیتى – ابتداى بلوار شهید مژدى – مؤسسه خیریه محک

•  میدان ونک – مینى سیتى – ابتداى شهید مژدى – مؤسسه خیریه محک

تمامى اطالعات این بروشور متعلق به مؤسسه خیریه محک است و درج این اطالعات با ذکر نام 
مؤسسه خیریه محک بالمانع است. 

راه هاى دسترسى 
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دولت  و  اقتصادى  بنگاه هاى  مردم نهاد،  سازمان هاى  میان  همکارى  دارد  باور  محک 
موجب عملیاتى شدن پروژه  هاى مسئولیت اجتماعى و در نتیجه رفع مسائل جامعه در 

قالب آنها مى شود.

انطباق  و  پژوهشى  و  آموزشى  مؤسسات  همکارى  با  است  امیدوار  سازمان  این 
مسئولیت اجتماعى با استانداردهاى بین المللى موجود در این حوزه، زمینه استفاده 
روزهاى  تا  کند  و تالش  آورد  فراهم  را  مردمى  از کمک هاى  منابع حاصل  از  بهینه 
سخت درمان کودکان مبتال به سرطان با بهره مندى از باالترین سطح خدمات درمانى 

و حمایتى سپرى شود.

پنجمین همایش بین المللى
مسئولیت اجتماعى شرکت ها

حامیان علمى

حامى رسانه اىحامیان مالى

Scientific Supporters

Financial SupportersMedia Supporter

سازمان حامى
Supporter Organization

KERMAN KHODRO
ECONOMIC GROUP

K.K.E.G

®


