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نظارت شما تضمین عملکرد ماست
پیام رئیس هیأت مدیره

1

در مقدمه اساسنامه محک این بیت زیبای حافظ نوشته شده است که:
بر سر آنم که گر زدست برآید                                دست به کاری زنم که غصه سر آید 

26 سال پیش با الهام از این شعر زیبای خواجه شیراز و با تدوین اساسنامه ای که در بر گیرنده نیت بانیان محک بود، 
این مؤسسه شکل گرفت. در همان ابتدای کار برآن شدیم تا محتوای این شعر و نیت نهفته درون آن را از صورت به معنا 

تبدیل نماییم و با شعار »ما را یاری دهید و از ما یاری بخواهید« آغاز کردیم.
شکل گیری هیأت امنا، هیأت مدیره، مدیریت های مختلف، آموزش کارکنان همراه با ارتقای سطح کیفی فعالیت های آنها 
و ارتقای مشارکت و کیفیت کمک های مردمی ادامه مسیر را به ما نشان داد. ولی به نظر می رسید این اقدامات به تنهایی 

پاسخگو نیست. 
در بهار 86 بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک افتتاح شد. از همان ابتدا حضور بانوی فرهیخته پروفسور 
»پروانه وثوق« همراه پزشکانی که تخصص را در خدمت تعهد قرار دادند باعث شد تولد دیگری به وجود آید. اما سؤالی 
که بعد از افتتاح بیمارستان مطرح شد این بود که چگونه می توان هزینه های عظیم درمان و تشخیص بیماری کودکان 

مبتال به سرطان را تأمین کرد و این گونه بود که با هر گام رو به جلو مشکالت بیشتری رخ می نمود.
که عشق آسان نمود اول                                 ولی افتاد مشکل ها 

ظرفیت عظیمی که در جامعه ما به عنوان نیکی و دغدغه انسانی وجود داشت شاید تنها راه حل بود. پس باید کاری انجام 
می دادیم تا بتوانیم با ایجاد تغییر به شناسایی بهتر نیاز کودک و خانواده و ارائه مناسب ترین و شایسته ترین خدمات به 
ایشان بپردازیم؛ تغییر در ساختار محک، حرکت به سمت تفکر سیستمی و ایجاد زیرساخت هایی برای خلق ارزش بیشتر 
برای کودک و خانواده و نیکوکاران، تدوین اولین برنامه استراتژیک، تدوین برنامه عملیاتی ساالنه و تدوین سند بودجه، 
تمرکز سازمان بر آموزش الیه های مدیریتی و سرپرستی، تدوین سند کدهای ارتباطی، استقرار سیستم تضمین کیفیت و 
دریافت بازخورد از ذیربطان، تجهیز بیمارستان با دستگاه های پیشرفته و به کارگیری متخصصان تراز اول در حوزه درمان 
و تشخیص، به کارگیری پرستاران و بهیاران کارآزموده و باالخره استقرار درمان چندتخصصی، ما را در مسیر ارتقای هر 

روزه خدمات به فرزندانمان قرار داد. 
که  است  واالیی  ارزش  به چهار  پایبندی  و  ذیربطان  کلیه  به  نسبت  تعهدمان  اصلی ترین  به  اقدامات عمل  این  حاصل 
ارزش های بنیادین محک هستند: شفافیت، پاسخگویی، قدرشناسی و زیبایی شناسی. این چهار ارزش بنیان ارتباطی میان 
ما و شما اعضای خانواده بزرگ محک و هزاران ایرانی عاشق و نیکوکار که دل در گرو عشق سپردند، شد. حاصل این 
نیکوکاری، تحقق جمله کلیدی بیانیه چشم انداز این سازمان خواهد بود که در سایه حمایت های محک، هیچ خانواده ای 
در مسیر درمان فرزند خود تنها نخواهد بود و در تمام مسیر درمان همه حمایت های الزم را به طور یکسان در سراسر 
بیمارستان های دولتی و  از 30 هزار کودک بستری در  پایان سال 96 بیش  تا  به گونه ای که  دریافت می نماید.  ایران 

دانشگاهی دارای بخش خون و آنکولوژی کودک در سراسر ایران تحت حمایت محک قرار گرفته اند.
محک می کوشد تا کیفیت خدمات ارائه شده به کودکان مبتال به سرطان را افزایش دهد و بر همین اساس همواره خود را 
در معرض ارزیابی های ملی و بین المللی قرار می دهد: اخذ مقام مشورتی از شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل متحد 
)ECOSOC( از سال 80، دریافت تندیس نقره کیفیت )GIC( از مؤسسه بین المللی استاندارد »جی.آی.سی« در سال 2011، 
  NGO Benchmarking در سال 2014، دریافت گواهینامه )IPMA( کسب نشان طال از انجمن بین المللی مدیریت پروژه
از شرکت بازرسی بین المللی SGS به عنوان اولین سازمان خیریه مردم نهاد در ایران در سال 86 و کسب رتبه چهارم در 

میان 299 کشور در سال 94 از جمله دستاوردهای این سازمان در مسیر نیل به این هدف است. 
این افتخارات حاصل همراهی نیکوکاران است؛ شما که کمک و نظارت می کنید. همراهی تان را ارج می نهیم و کمک هایتان 

را به حمایت و درمان تبدیل می کنیم. نظارت شما تضمین عملکرد ماست.

جواد کرباسی زاده



بیـانیه مأموریت )1400 - 1396(

سرچشمه  همنوع  به  خدمت  واالی  انگیزه  از  که  است  سازمانی  محک 
گرفته و توجه خود را معطوف به بیماری سرطان کودکان در سطح ملی 
و  آموزش  درمان،  و  تشخیص  حمایتی،  امور  حوزه های  در  بین المللی  و 
مردم نهاد،  خیریه،  سازمان  این  است.  نموده  تحقیقات  و  اطالع رسانی 
غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی است و با تکیه بر جلب مشارکت های 
اشخاص حقیقی و حقوقی و انواع کمک های بشردوستانه ملی و بین المللی 

اعم از نقدی، کاال، خدمات و دانش فنی اداره می شود. 

حمایت همه  جانبه از کودکان مبتال به سرطان و خانواده آنان در بخش حمایتی، درمان کودکان 
مبتال به سرطان در ایران به صورت یکپارچه و جامع در چارچوب استانداردهای ملی و بین المللی 
دستاوردهای  آخرین  و  روش ها  کارآمدترین  و  جدیدترین  از  بهره مندی  با  بیمار  حقوق  منشور  و 
سرطان  بیماری  زمینه  در  علمی  تحقیقات  انجام  جهت  تحقیقات  مرکز  یک  ایجاد  پزشکی،  علم 
برای کشف علل بروز بیماری، روش های تشخیص، غربالگری، پیشگیری و شیوه های نوین درمان، 
و  پیشگیرانه  آموزش  و سرمایه گذاری در حوزه  برنامه ریزی  با  است. محک  این سازمان  مأموریت 

اطالع رسانی می کوشد در کاهش نرخ ابتال به سرطان کودکان در ایران مشارکت نماید.

کارکنان و داوطلبان، صمیمانه در کنار یکدیگر برای تحقق اهداف بشردوستانه محک تالش می کنند 
و محک با برنامه ریزی برای توانمندسازی منابع انسانی و بهره گیری از جدیدترین فناوری ها در همه 

حوزه ها به ویژه تشخیص و درمان این ظرفیت را توسعه می دهد.

محک نه تنها به سرطان کودکان می پردازد بلکه اندیشه واالی کمک به همنوع را ترویج می نماید. 
شفافیت، پاسخگویی، قدرشناسی و زیبایی شناسی ممتازترین ارزش های محک هستند.

محک از یک سو به عنوان یک سازمان چند عملکردی و با دارا بودن تنها بیمارستان فوق تخصصی 
سرطان کودکان در ایران، و از سوی دیگر براساس تعهد و صداقت در ارائه خدمات جامع و یکپارچه 
در مسیر درمان کودکان مبتال به سرطان و خانواده ایشان در چارچوب استانداردهای بین المللی، 
یکی از معتمدترین نهادهای خیریه برای نیکوکاران و سازمان های بشردوستانه است. محک خود را 
نسبت به استفاده بهینه از منابع و دستیابی به نتایج قابل اندازه گیری مسئول می داند. در کنار توجه 
به توسعه سازمان و رشد منابع جهت پایداری در ارائه خدمات، تأکید بر بهبود مستمر در کارایی و 

اثربخشی، رویه جاری سازمان است.
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بیانیه چشم انداز )1400 - 1396(     

بیماری  به  آنها  فرزند  که  است  مادرانی  و  پدران  استوار  حامی  محک 
با  این حمایت، خانواده ها می توانند  است. در سایه  سرطان مبتال شده 
نگرانی کمتر، تنها به درمان کودک خود فکر کنند و کودکان می توانند 
شادمانه تر فرآیند درمان را طی نموده و آرزوهای آنها از بودن یا نبودن، 

به چگونه زیستن در آینده تغییر کند.

خود  فرزند  درمان  مسیر  در  خانواده ای  هیچ  محک،  حمایت  سایه  در 
تنها نخواهد بود و در تمام مسیر درمان همه حمایت های الزم را به طور 
اساس  بر  بیمارستان محک  می نماید.  دریافت  ایران  در سراسر  یکسان 
درمانی  پیشرفته ترین خدمات  ارائه  به  بین المللی  و  ملی  استانداردهای 
جامع و یکپارچه در حوزه سرطان کودکان می پردازد. در سایه آموزش 
و اطالع رسانی این سازمان، بیماری کودکان در مراحل اولیه تشخیص 
بیماری کودک و خانواده وی تحت  از لحظه تشخیص  و  داده می شود 
اخبار  آخرین  به  نسبت  را  جامعه  محک  گرفت.  خواهند  قرار  حمایت 
و  توصیه ها  اطالعات،  مناسب ترین  و  آگاه ساخته  با سرطان  ارتباط  در 
منابع الزم را در اختیار جامعه قرار می دهد. همچنین از طریق گسترش 
در  فعال  بین المللی  و  ملی  درمانی  و  تحقیقاتی  مؤسسات  با  همکاری 
زمینه سرطان، به کاهش نرخ ابتال به سرطان در کودکان و روش های 

مؤثر درمان دست خواهد یافت. 

محک به عنوان یک سازمان متعالی در کشور شناخته می شود 
و عملکرد آن معیاری برای ایجاد و ارزیابی سازمان های مشابه 
اساس  بر  محک  بود.  خواهد  بین المللی  و  ملی  سطح  در 
استانداردهای ملی و بین المللی دارای برترین جایگاه در بین 
سازمان های مردم نهاد بوده و در هر یک از حوزه های فعالیت 

خود نیز یکی از برترین ها خواهد بود. 



معرفی هیأت امنا
)به ترتیب حروف الفبا(

زنده یاد بدرالسادات افقهی

دکتر محمد ابراهیم اوحدی

مهندس احمد پورفالح

دکتر محمدرضا رفیعی

دکتر فرخ شیبانی

بازنشسته

متخصص اعصاب و روان
مسئول بخش اعصاب بیمارستان آتیه

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
مدیرعامل شرکت سکو ایران

دکترای پزشکی - متخصص آناتومیکال پاتولوژی
استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکترای پزشکی و تخصصی چشم
چشم پزشک

رئیس هیأت امناء
هماتولوژی  فوق تخصصی  و  کودکان  متخصص 
و آنکولوژی کودکان، دانشیار بازنشسته دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی 

فوق تخصص جراحی و اورولوژی کودکان
عضو هیأت ممیزه و استاد بازنشسته جراحی اطفال

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکترای حسابداری 
مدیرعامل مؤسسه خدمات مدیریت فرزام

مهندسی الکترومکانیک
رئیس هیأت مدیره شرکت بوتان

مهندس کشاورزی
بازنشسته

کارشناسی مهندسی ماشین آالت

دکتر مردآویژ آل بویه

دکتر منوچهر امیرفیض

پرویز بهنام

مهندس محسن خلیلی

مهندس ایرج شجاع نیا

زنده یاد مهندس محمد صدیق
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دکتر احد عاطف وحید

سعیده قدس

دکتر جواد کرباسی زاده

مهندس اسفندیار مبشری

عبدالمحمود ضرابی

زنده یاد پرفسور پروانه وثوق

متخصص جراحی عمومی
جراح عمومی

بنیانگذار محک
کارشناسی ارشد جامعه شناسی شهری

دکترای مهندسی برق

کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان
مهندس راه و ساختمان

کارشناسی ارشد مدیریت
مدیرعامل بیمه کارآفرین

رئیس فقید هیأت امناء
فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان

کارشناسی ارشد علوم بانکی
دانا و عضو سابق شورای  بیمه  مدیرعامل سابق 

مدیریت بیمه حافظ

دکترای پزشکی متخصص پاتولوژی

دکترای روانشناسی

)DBA( دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار
بازنشسته شرکت الکترومدیکال و شرکت زیمنس

کارشناسی اقتصاد و مدیریت
مؤسس و رئیس هیأت مدیره شرکت تولیدی و 

صنعتی میخ پرچ ایران )سهامی خاص(

کارشناسی بانکداری

صمد طاهری

دکتر فربود فرهی

صفیه قدس

پریوش الجوردی

ضیاء متحدان

زنده یاد ناصر مه آبادی
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کنگره دوساالنه بین المللي آنکولوژي کودکان، بزرگداشت پروفسور پروانه وثوق با همکاری 
انجمن خون و سرطان کودکان ایران، انجمن خون و سرطان کودکان آلمان )GPOH( و 
دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور اردیبهشت ماه 95 در محک برگزار شد. دکتر مردآویژ 
آل بویه )رئیس کنگره(، دکتر درک رینهارت )فوق تخصص هماتولوژي آنکولوژي کودکان 
بیمارستان و دانشگاه اسن و رئیس کمیته  AML در IBFM   از کشور آلمان(، دکتر اورزوال 
ژاکلین  آنکولوژي کودکان در دانشگاه هانوفر(، دکتر  و  کرویتسیگ )فوق  تخصص خون 

کلوس )محقق حوزه سرطان( از جمله سخنرانان این کنگره علمی بودند.

دومیــن 
کنـگره دوساالنه بیـن المـللی 

آنکـولوژی کودکان 
بزرگداشت پروفسور وثوق

در سال های 95 و 96

نشست تخصصی داوطلبان خدمات حمایتی با حضور صدها داوطلب بخش خدمات حمایتی 
محک از سراسر ایران، کارکنان، متخصصان مددکاری اجتماعی و روان شناسی آبان ماه 
95 برگزار شد. در این نشست موضوعات تخصصی مرتبط با حمایت از کودکان مبتال 
و  بحران  »کنترل  زمینه های  در  ارتباطی  یکپارچه  مدل  طراحی  هدف  با  سرطان  به 
سوگ«، »بهترین روش برخورد داوطلبان در حین تشکیل پرونده برای کودکان مبتال به 
سرطان«، »مهارت های ارتباط مؤثر« و »حل مسئله« به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

نشست تخصصی داوطلبان 
خدمات حمایتی
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»مسئولیت  محوریت  با  شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت  بین المللی  همایش  چهارمین 
سرطان  جهانی  روز  با  همزمان  مدني«  جامعه  در  عملي  تجارب  شرکت ها،  اجتماعي 
کودک و با حمایت مالی - تخصصی اتاق های بازرگانی ایران و تهران و حمایت علمی 
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی امیرکبیر بهمن ماه 
95 در محک برگزار شد. در این همایش متخصصان ملی و بین المللی در حوزه اقتصاد 
و مدیریت، به تبادل دانش و تخصص خود برای ایجاد فرصت های اقتصادی در فضای 

کسب و کار پرداختند. 

چهارمین 
همایش بین المللی 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها

پویش ملی مبارزه با سرطان به همراه چهارمین نشست مؤسسات خیریه فعال در حوزه 
سرطان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونان این وزارتخانه، مدیران 
از دانشگاه  های سراسر کشور و مؤسسات خیریه فعال در  و کارشناسان حوزه سرطان 
حوزه سرطان همزمان با هفته سرطان بهمن ماه 95، زیر سقف محک برگزار شد. در این 
مراسم فرصتی فراهم شد تا مسائل حوزه خیریه در زمینه سرطان بررسی و راهکارهای 

پیشنهادی مطرح شود. 

چهارمین  نشست مؤسسات 
خیریه فعال در حوزه سرطان با 

حضور وزیر بهداشت

و  ایجاد  موضوع  با  اجتماعی  مسئولیت  پروژه   95 سال  در  محـک  خیریه  مؤسسه 
توسعه مرکز پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز را به عنوان اولین پروژه مشترک 
حاصل  و  است  غیردولتی  و  غیرانتفاعی  مرکز،  این  کرد.  معرفی  اقتصادی  بنگاه های  با 
تفاهم نامه ای با شرکت های بهمن موتور و بهمـن دیزل به منظور تأمین هـزینه ثبت و 
انجام آزمایش HLA Typing پنج هزار نمونه مربوط به داوطلبان اهدای سلول های بنیادی 

خون ساز است.

امضای تفاهم نامه 
ایجاد مرکز پذیره نویسی 

سلول های بنیادی خون ساز

سمینار »پرستاري در آنکولوژي کودکان« آذر ماه 95 در بیمارستان فوق تخصصي سرطان 
کودکان محک برگزار شد. در این سمینار یک روزه پرستاران آنکولوژي، پرستاران اطفال، 
پیراپزشکان و کارشناسان خدمات حمایتي براي ارائه مقاالت تخصصي و آموزشي حضور 
پرستاري  مراقبت هاي  آنکولوژي،  اورژانس هاي  یو،  بیماران آي سي  در  تغذیه  داشتند. 
و  عفونت  ریسک  نوتروپني،  سرطان،  به  مبتال  بیماران  در  ایزوالسیون  دارو،  نشت  در 

تسهیل گري در فرآیند درمان از محورهاي این سمینار بود.

سمینار پرستاري 
در آنکولوژي کودکان

مؤسسه خیریه محک در کنگره جهاني سرطان 2016 با پیام »اقدام جمعي- مشوقي 
براي تحول« که با حضور بیش از 3 هزار نماینده از کشورهاي مختلف در شهر پاریِس 
فرانسه برگزار شد، شرکت کرد. محک که عضو افتخاری انجمن کنترل جهانی سرطان 

)UICC( بود، در این کنگره به عنوان عضو رسمی این سازمان معرفی شد. 

حضور در کنگره جهاني سرطان 
 2016
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به مناسبت 5  محک در سال 96 در نخستین همایش روز بین المللی کار داوطلبانه، 
دسامبر روز جهانی داوطلب، شرکت کرد. در این مراسم لوح و تندیس روز بین المللی کار 
داوطلبانه در بخش تقدیر از داوطلبان حوزه سالمت و بهداشت، توسط دکتر معصومه 
)معاون  ایازی  محمدهادی  سید  دکتر  جمهوری(،  ریاست  زنان  امور  )معاون  ابتکار 
سید  دکتر  و  سمن ها(  ستاد  )رئیس  نظری  حجت  دکتر  بهداشت(،  وزارت  اجتماعی 

محمدجواد موسوی )معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران( به محک اهدا شد.

حضور در نخستین همایش روز 
بین المللی کار داوطلبانه

حضور در جلسه ساالنه 
IBFM گروه مطالعاتي بین المللي

مـؤسسه  از   96 ماه  اردیبهشت   ،)IARC( سـرطان  تحقـیقات  جـهانی  آژانس  رئیـس 
بازدید  این  بازدید کرد. در  بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک  و  خیریه 
دکتر رضا ملک زاده )معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت( و دکتر کاظم زنده دل 

)دبیر شبکه ملی تحقیقات سرطان( ایشان را همراهی کردند.

بازدید رئیس آژانس جهانی 
تحقیقات سرطان از محک

دومین کنگره بین المللی نقش خدمات حمایتی در درمان چندتخصصی سرطان کودک 
دکتر  کودک(،  آنکولوژیستان  بین المللی  جامعه  )رئیس  بوفه  اریک  پرفسور  حضور  با 
علی اکبر حق دوست )معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت(، چارلز 
بوگوآ )نماینده فدراسیون بین المللی مددکاری در سازمان ملل(، پروفسور کلر واکفیلد 
)رئیس بخش علوم رفتاری در مرکز سرطان کودک استرالیا(، دکتر امیرمحمود حریرچی 
زاده محمدی  علی  دکتر  اجتماعی(،  مددکاری  مدرس  و  عمومی  سالمت  )متخصص 
)دکترای تخصصی روان شناسی بالینی( و بسیاری از اساتید حوزه مددکاری اجتماعی، 

روان شناسی و آنکولوژی، آذر ماه 96 در محک برگزار شد.

دومین کنگره بین المللی 
خدمات حمایتی

بیست و هفتمین جلسه ساالنه گروه مطالعاتي بین المللي IBFM )برلین، فرانکفورت و 
مونستِر آلمان( و دهمین سمپوزیوم دوساالنه لوسمي کودکان با ارائه سخنراني هاي علمي و 
پوستر درباره وجوه اصلي تشخیص و درمان لوسمي کودکان و سرطان سیستم لنفاوي سال 
2016 در شهر آتن یونان برگزار شد. دکتر عظیم مهرور، فوق تخصص خون و آنکولوژي 
کودکان و رئیس بیمارستان فوق تخصصي سرطان کودکان محک به عنوان نماینده محک 

در این جلسه حضور داشت.

سازمان هاي  تجربیات  تبادل  کنفرانس  در  مهمان  عنوان سخنران  به  محک  مدیرعامل 
توسط  که   EEMEA-)EEPO( شرقي  اروپاي  و  آفریقا  خاورمیانه،  کشورهاي  بیمارمحور 
شرکت دارویي ُرش )ROCHE( و با حمایت مالی آن شرکت از 13 تا  14 دسامبر 2016 
با موضوع »ظرفیت  در شهر کازابالنکا مراکش برگزار شد، شرکت کرد و به سخنراني 

اجتماعي در سازمان هاي مردم نهاد« پرداخت.

حضور در کنفرانس 
تبادل تجربیات سازمان هاي 

بیمارمحور کشورهاي 
خاورمیانه، آفریقا و 

EEMEA-(EEPO( اروپاي شرقي
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ورود به سومین دوره برنامه استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک در سازمان محک

برنامه استراتژیک برای هر سازمانی که به توسعه و پایداری می اندیشد، امری ضروری است. محک که همواره تالش 
می کند تا در مسیر ارتقای حمایت از کودکان مبتال به سرطان گام بردارد، برنامه ریزی استراتژیک را از سال 1385 در 
پانزدهمین سال فعالیت خود آغاز کرده است. امروز این سازمان پس از پیاده سازی دو دوره برنامه استراتژیک پنج ساله و 

کسب تجربیات بسیار، پیاده سازی سومین برنامه ریزی استراتژیک را در دستور کار خود قرار داده است.

نگاهی به سه دوره برنامه استراتژیک محک 

برنامه اول استراتژیک 1386-1390

نخستین برنامه استراتژیک محک همزمان با تکمیل ساختمان شماره 1 و شروع به کار بیمارستان محک شکل گرفت. 
محورهای اصلی این برنامه مبتنی بر توسعه دیدگاه سیستمی در اداره سازمان، شکل گیری سیستم ها و ساز و کار انجام 

مأموریت، و حرکت به سمت ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات بود.
ارزش های چهارگانه شفافیت، پاسخگویی،  تعریف  با  به مشارکت های مردمی، محک تالش کرد  اتکاء  با  این دوره  در 
قدرشناسی و زیبایی شناسی، و عمل بر اساس آنها به جذب نیکوکاران و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ارائه خدمات 

خود به کودک مبتال به سرطان و خانواده وی بپردازد.
چالش این دوره الگوبرداری مدل های مدیریت از بنگاه های اقتصادی و متناسب کردن آنها با مفاهیم و شالوده های 
اصلی مؤسسات مردم نهاد و غیرانتفاعی بود چرا که به دلیل تفاوت های ماهوی بین سازمان های غیرانتفاعی و تجاری، 
اقدام برای پیاده سازی استاندارد  اغلب مدل ها در پارادایم یک مؤسسه غیرانتفاعی، کارایی خود را از دست می داد. 

NGO Benchmarking و ارزیابی مستمر سازمان بر اساس آن راهکاری برای مواجهه با این چالش بود.
برنامه  برای  کّمی  موفقیت  شاخص های  اطالعات،  کارگیری  به  در  قبلی  تجارب  وجود  عدم  دلیل  به  که  آنجا  از 
استراتژیک اول تعریف نشده بود، پیشرفت این برنامه به صورت کیفی مورد پایش قرار گرفت. این مسأله به عنوان 

نقطه قابل بهبود، آموخته ای بود که در برنامه بعدی مورد توجه جدی قرار گرفت.
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برنامه دوم استراتژیک 1391-1395 

در برنامه دوم استراتژیک، عالوه بر حفظ گزینه های برنامه قبل، آموزش و اطالع رسانی به جامعه در حوزه سرطان اطفال 
و توانمندسازی مؤسسات مردم نهاِد فعال در این حوزه در دستور کار محک قرار گرفت.

            
در این دوره همزمان با گسترش خدمات و فعالیت ها، محک الزام توسعه ساختارها و سیستم ها را به نحوی که بتوانند به 
طور مناسب عملیات اصلی را پشتیبانی کنند، شناسایی کرد. از این رو توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات یکپارچه 

به عنوان یکی دیگر از محورهای استراتژیک دوم تعیین گردید.
همانند بسیاری از سازمان ها، که حرکت از یک ساختار سنتی به یک ساختار توسعه یافته را تجربه می کنند، محک نیز 
در این دوره با چالش تغییر رویکرد وظیفه ای به رویکرد فرآیندمحور روبرو بود. محک از منظر ماهیت عملیات، سازمانی 
چندتخصصی است که تفاوت و فاصله میان تخصص های آن به تقویت مرزبندی ها منجر می گشت. در این دوره با ترویج 
و تقویت نگرش فرآیندمحور تالش شد ضمن حفظ مرزبندی های رسمی که از ماهیت عملیات نشأت می گیرد، محک 
به مشارکت در تصمیم گیری، استفاده حداکثری از منابع و رسیدن به هم افزایی دست یابد و این دیدگاه را به فرهنگ 

سازمانی تبدیل نماید.
پیاده سازی برنامه های این دوره در قالب دو گروه عملیاِت پروژه ای و امور جاری انجام شد. برای مدیریت امور جاری ابزارهای 
مدیریت فرآیندها و برای پیشبرد بهتر پروژه ها دانش مدیریت پروژه به کار گرفته شد. برنامه دوم به سه برنامه اجرایی برای 
سال های 92-91؛ 94-93؛ 95 شکسته شد و پیشرفت آن به صورت دوره ای مورد پایش قرار  گرفت. بخش دوم این برنامه 

)93-92( توسط انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA مورد ارزیابی قرار گرفت و محک نشان طال دریافت کرد.
ویژگی این دوره، مدیریت بر مبنای اطالعات بود و ارزیابی اثربخشی پیاده سازی استراتژی ها نیز از طریق شاخص های 
کلیدی عملکرد که کّمی سازی شده بود، انجام گرفت. همچنین به منظور کنترل دقیق تر تخصیص منابع به اولویت های 

استراتژیک، ساختار بودجه یکپارچه، طراحی و مورد استفاده قرار گرفت.

برنامه استراتژیک سوم  1396-1400

اگرچه داشتن برنامه استراتژیک برای همه سازمان ها با هر ابعاد و اندازه ای از ضروریات است، اما برای سازمان هایی که از 
منظر چرخه عمر و حیات در مرحله بلوغ قرار دارند، این استراتژی است که سرنوشت میان دو احتماِل ماندن و طی کردن 
مسیر رشد، و یا افول و از بین رفتن را تعیین می کند. محک در حالی وارد تدوین و پیاده سازی سومین برنامه استراتژیک 
خود شد که بیش از 26 سال از آغاز فعالیت هایش و بیش از 10 سال از فعالیت بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان 
محک می گذشت. سازمانی با این ویژگی ها به عنوان سازمانی بالغ شناخته می شود و این امر اهمیت این دوره از برنامه 
استراتژیک را چندین برابر می کند. از این رو برای تدوین سومین برنامه تالش شده است از همه ظرفیت ها و آموخته های 

پیشین تا حد امکان استفاده شود.
در تدوین برنامه سوم، سطوح مختلف سازمان از هیأت امنا، هیأت مدیره تا مدیران اجرایی و کارشناسان، مشارکت فعال 
داشته اند. برای هدایت فرآیند برنامه ریزی و کنترل متمرکز آن، کمیته راهبری استراتژی با ترکیب نمایندگانی از هر یک 
از سطوح نامبرده تشکیل شد و این کمیته با استفاده از مشاوره سازمان های موفق و دارای تجربه در پیاده سازی استراتژی، 
به جمع آوری اطالعات و تعیین گزینه های استراتژیک بر اساس روش کالسیک برنامه ریزی استراتژیک سازمان های در 

حال توسعه پرداخت.

حدود 40 نفر از سطوح مختلف محک در تدوین برنامه سوم مشارکت کردند و تدوین این برنامه به مدت 16 ماه از 
خرداد 95 تا مهر 96 به طول انجامید.
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بر اساس استراتژی های تعیین شده، محک در دوره پنج ساله 1400 - 1396 اهداف زیر را دنبال خواهد کرد:

  توزیع یکسان خدمات در نقاط دور از مرکز و کالن شهرها، با فراهم سازی تمامی حمایت های الزم اعم از حمایت های 
با کیفیت یکسان  بهداشتی و آموزشی  الزامات  امکانات رفاهی،  تأمین دارو و درمان، حمایت های روانی،  اقتصادی در 
مطابق با استانداردهای جهانی در کلیه بیمارستان های دولتی و دانشگاهی دارای بخش خون و آنکولوژی در سراسر کشور 
 درمان پیشرفته بر اساس کارآمدترین و بروزترین روش های درمانی، با تمرکز بیشتر بر مزایای ِخرد جمعی در درمان 
بیماران و پیاده سازی فرآیند درمان چندتخصصی، استفاده از حداکثر ظرفیت تخصص های مختلف در بیمارستان محک 

و دستیابی به ارتقای نرخ نجات یافتگان از سرطان و کاهش عوارض دیررس ناشی از درمان سرطان 
  به کارگیری تجربیات منحصر به فرد بیمارستان محک در طی 10 سال فعالیت تخصصی در زمینه سرطان اطفال، 
و ورود به پروژه های تحقیقاتی ملی و بین المللی با هدف ارتقاء اثربخشی درمان، کاهش عوارض دیررس درمان و ارتقاء 

شاخص کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان 
  ارتقاء جایگاه محک از دیدگاه جامعه، کودکان مبتال به سرطان و خانواده ایشان و کارکنان

محک با آگاهی از اینکه پیاده سازی استراتژی های توسعه ای فوق بدون نگاه استراتژیک به توسعه همزمان و هماهنگ 
ساختارهای پشتیبانی کننده عملیات امکان پذیر نیست، محورهای زیر را نیز به عنوان بخشی از برنامه سوم استراتژیک 

خود در نظر گرفته است:
  توسعه مدل ساز و کار سازمان بر اساس نوآوری های مبتنی بر فناوری دیجیتال

  استقرار ساختارهای استاندارد مدیریت فرآیندها و پروژه ها
  ارتقاء بهره وری منابع 

  توانمندسازی نیروی انسانی
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محورهای توصیف شده در قالب 10 گزینه استراتژیک تعریف شده و مسئولیت پیاده سازی آنها به واحدهای تخصصی 
مرتبط سپرده شده است. از آنجا که سازمان اجرایی مسئولیت مدیریت عملیات جاری را تاکنون بر عهده داشته است 
از این پس مسئول پیاده سازی استراتژی های جدید نیز است، یکی از مهم ترین چالش های این دوره، مهارت مدیریت 

همزمان و هماهنگ دو موضوع عملیات جاری و استراتژی ها خواهد بود. 
امروز محک با نگاه به افق سال های پیش رو به این می اندیشد که روش های کالسیک برنامه ریزی استراتژیک گرچه 
آغازگر خوبی برای جهت دهی تالش های یک سازمان به سمت اهدافش هستند و سعی می کنند در شکل دهی آینده 
کمک کنند، اما این مدل ها انعطاف پذیری الزم جهت پاسخگویی به موقع به چالش های واقعی که در نتیجه تغییرات 
دائمی محیط خارجی و داخلی است را فراهم نمی کنند. از این رو محک در مسیر تحوِل برنامه ریزی استراتژیک خود 
به سمت استقرار فرآیند جاری برنامه ریزی استراتژیک می رود تا این اقدام را از یک اقدام موقتی و یک باره در طول 
چند سال، به یک اقدام روزمره و جاری تبدیل کند و تکمیل و توسعه مهارت استفاده از ابزارهای تحلیل و تدوین 

استراتژی را با مهارت تفکر استراتژیک ادغام و آن را در بطن سازمان نهادینه سازد.
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هـنری

محمدعلی  حضور  با  و  کامکارها  گروه  هنرمندانه  اجراي  با  محک  سالگي   25 جشن 
کشاورز، حسام الدین سراج و بسیاری از هنرمندان و نیکوکاران خرداد ماه 95 در تاالر 
وحدت برگزار شد. این کنسرت نمونه بارزي از تعامل بازیگران اصلي عرصه توانمندسازي 
این  از  اقتصاد و جامعه مدني است. صد در صد عواید حاصل  اجتماع،  زیرساخت هاي 
کنسرت که با مشارکت خانه موسیقی و حامیان مالی تاالر وحدت، حمایت مالي شرکت 
کار و اندیشه و پرشیا خودرو و با همکاري شرکت فرهنگي- هنري ترانه شرقي و سامانه 

84200 برگزار و به مؤسسه محک اهدا شد.

در نخستین فستیوال شب هاي موسیقي  بارانا که در سال 95 برگزار شد، مؤسسه خیریه 
محک با هنرمندان همراه شد تا عالقه مندان به موسیقي ضمن بهره مندي از یک رویداد 
هنري و تجربه شب هایي سرشار از لذت، در یک مشارکت اجتماعي نیز سهیم شوند. این 
فستیوال در 7 شب و با اجراي شهرداد روحاني، گروه کامکارها، لوریس چکناواریان به 
به همراه  پورناظري  گروه شمـس، سهراب  و  پورناظري  کیخسرو  میترا حجار،  همـراه 
آنتونیو ري، گروه پالت و همچنین گروه هاي کامنت و داماهي در کاخ نیاوران برگزار شد. 

5%  از عواید تمام این فستیوال توسط مؤسسه آفرینش هنر بارانا به محک اهدا شد.

جشن 25 سالگی محک 

فستیوال شب  های بارانا

در سال های 95 و 96

دومین نمایشگاه هنرهای تجسمی »رنگ عشق« سال 95 با منتخبی از آثار 52 هنرمند 
معاصر در گالری رواق هنری برج میالد با اهدای 50%  از عواید به فرزندان محک برگزار شد. 

دومین نمایشگاه هنرهای 
تجسمی »رنگ عشق«
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دهمین نمایشگاه نقاشي هنرجویان کودک و نوجواِن تارا بهبهانی با عنوان »زندگی از چشمان 
روزه  دو  نمایشگاه  این  در  برگزار شد.  در مؤسسه خیریه محک  ماه 95  فروردین  من« 
هنرمندان کودک و نوجوان دیدگاه خود را نسبت به زندگی از طریق 72 اثر هنري به 
نمایش گذاشتند. همچنین یازدهمین نمایشگاه هنرآموزان این هنرمند نیز، سال 96، با 
عنوان »خبری در راه است« با نمایش آثار 72 کودک و نوجوان 6 تا 16 سال برگزار و 

تمامی عواید این نمایشگاه ها به کودکان مبتال به سرطان محک اهدا شد.

نمایشگاه های نقاشی 
هنرآموزان کودک و نوجوان 

تارا بهبهانی 

افتتاحیه جشنواره آیینی و 
سنتی در محک

نمایش فیلم مستند 
»بنیانگذار محک«

اهدای اثر آیینه کاری 
منیرشاهرودی فرمانفرمائیان

افتتاحیه هجدهمین جشنواره آیینی - سنتی با حضور هنرمندان و کودکان بهبودیافته 
و در حال درمان شهریور ماه 96 در محک برگزار شد. در این افتتاحیه اعضای هیأت 
امنا و مدیره محک، چهره های شاخص فرهنگی و هنری چون فاطمه معتمد آریا، مرضیه 
برومند، مریم سعادت، فرزانه کابلی، هادی مرزبان، داوود فتحعلی بیگی، محمدحسین 
ناصربخت، مصطفی رحماندوست و جمعی از یاوران محک حضور داشتند. در این مراسم 
با  تا  رفتند  اقامتگاه محک  و  بیمارستان  بستری  تمامی بخش های  به  گروه های هنری 

اجرای برنامه  ، دل های کودکان مبتال به سرطان را شاد کنند.

مستند »بنیانگذار محک« تیر ماه 96 در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران شد. در این 
مستند انگیزه های سعیده قدس، بنیانگذار محک درخصوص شکل گیری مؤسسه خیریه 
محک مطرح و تالش شد، دغدغه های این سازمان در راستای حمایت از کودکان مبتال 
به سرطان از نگاه ایشان به تصویر کشیده شود. محسن عبدالوهاب کارگردان، مجتبی 
میرتهماسب تهیه کننده و رخشان بنی اعتماد مشاور مستند »بنیانگذار محک« هستند؛ 
با هدف معرفی زندگی  فیلم مستند »کارستان«  مستند یک ساعته ای که در زمره 6 

کارآفرینان قرار گرفته است.

در سال 96 منیر شاهرودی فرمانفرمائیان، هنرمند برجسته عرصه تجسمی، اعالم کرد 
قصد دارد اثری را که به طور انحصاری برای ساختمان شماره 2 محک طراحی کرده 
است، به این مؤسسه اهدا کند. این اثر سال آینده به عنوان اولین اثر از این هنرمند 
سرشناس در یک فضای عمومی به غیر از موزه و در ساختمان طرح توسعه بیمارستان 

محک نصب خواهد شد.
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پیام مدیرعامل

در بیست و ششمین سال فعالیت محک بار دیگر وظیفه خود می دانم تا به همه اعضای خانواده بزرگ این مؤسسه درخصوص 
آنچه در سال های 95 و 96 گذشته است، اطالع رسانی نمایم. برنامه اجرایی مصوب سال های  95 و 96 و بودجه ناظر بر آن 
یعنی بودجه مصوب 95 و 96 مبنای حرکت مؤسسه محک در 2 سال گذشته بوده است. برنامه های یک ساله مذکور ششمین و 
هفتمین برنامه اجرایی در چارچوب برنامه های استراتژیک مصوب است. یکی از نقاط قوت این برنامه طراحی با هدف دستیابی 
برنامه  این  طراحی  است.  بوده  عملکرد  کلیدی  همان شاخص های  یا  استراتژیک  برنامه  در  به شاخص های هدف گذاری شده 
در سطوح کارشناسی و سرپرستی انجام شده و کنترل و یکپارچه سازی آن در سطح بخش ها توسط مدیران آن بخش و در 
سطوح میان بخشی با مشارکت کلیه مدیران و تحت نظارت مدیرعامل انجام شده است. با توجه به پیاده سازی آزمایشی سیستم 
حسابداری بهای تمام شده و زیر سیستم تسهیم هزینه این برنامه در تطابق مناسبی با بودجه سازمان بوده است. مهم ترین نقطه 
ضعف برنامه های قبلی که عدم تعریف و هدف گذاری شاخص ها در چارچوب برنامه بوده است، در این برنامه برطرف گردیده است. 
از آنجا که برنامه استراتژیک 1400 - 1396 بر خالف دو برنامه استراتژیک قبلی کّمی سازی شده است، می توان گفت برنامه 
و  است  و کالن  اساسی  به عنوان یک هدف  استراتژیک  برنامه  با هدف گذاری کّمی  انطباق  در  اجرایی  برنامه  اولین  سال 96 

پیاده سازی مدل BSC بر روی برنامه استراتژیک مصوب 1400 - 1396 محرک تحقق این برنامه بوده است.
در مجموع، از آنجا که هفتمین برنامه اجرایی محک در چارچوب سومین برنامه استراتژیک سازمان و بر اساس مدل امتیازدهی 
متوازن طراحی شده است، اتصال برنامه و بودجه و شاخص های استراتژیک و عملیاتی در برنامه سال 96 در باالترین سطح ممکن 
روی داده است. هرچند تحقق برخی از امور جاری و پروژه ها به میزانی کمتر از برنامه های قبلی بوده است، اما تطابق درصدهای 

اعالمی با میزان واقعی تحقق بیشتر از برنامه های قبلی است.
هیأت مدیره در سال 1396 تعداد 41 جلسه برگزار کرده است و در این جلسات 467 دستور جلسه مطرح و درخصوص آن 
تصمیم گیری شد. این تعداد حاکی از 3%  افزایش در تعداد جلسات و 13%  افزایش در تعداد دستور جلسات هیأت مدیره در 

سال 96 نسبت به سال 95 است. 
در سال 96 تیم مدیریت اجرایی که در انطباق با استاندارد اعتباربخشی بیمارستان ها در جایگاه شورای مدیریت بیمارستان ایجاد 
شد بود به طور مستمر تشکیل جلسه داد و خروجی های آن جهت تأیید و تصویب به شورای عالی پزشکی و هیأت مدیره ارجاع 
شد. همچنین در این سال شورای مدیریت به منظور مشارکت دادن مسئوالن فنی و رؤسای بخش ها در فرآیند تصمیم سازی 

تشکیل و محلی برای تبادل نظر و اطالعات و تعامل اعضا برای آشنایی با هم و آگاهی از عملکرد یکدیگر شد. 
برنامه ریزی در دو سطح راهبردی و  فرآیند  با هدف هدایت سیستمی  استراتژی و سیستم ها که در سال 95  حوزه مدیریت 
عملیاتی و هدایت سیستمی فرآیندها و پروژه ها  تشکیل شده بود، در سال 96 وظایف محوله در این حوزه را عهده دار شد. بدین 

ترتیب زیرساخت های برنامه ریزی در دو سطح استراتژی و عملیات به طور سیستمی در سازمان مستقر گردید.
آنچه که در ادامه این گزارش می خوانید فعالیت های محک در زمینه خدمات، مالی، کیفیت، منابع انسانی، داوطلبان و توسعه در 
سال های 95 و 96 است. امیدواریم با همراهی شما نیکوکاران گرامی در آینده ای نه چندان دور گزارشی از بهبودی همه کودکان 

مبتال به سرطان سرزمین مان ارائه کنیم.

محک در سال های 95 و 96
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نمودار مقایسه ای ضریب اشغال به تفکیک بخش ها در دوره دو ساله 95 و 96

شاخص خدمات
 

خدمات درمانی:

بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک تنها بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودک در ایران است که با گنجایش 
پذیرش 100 کودک با حضور یک همراه، یک پنجم ظرفیت تخت های بستری بیمارستان های دولتی و دانشگاهی دارای بخش 

خون و آنکولوژی کودک در سراسر ایران را به خود اختصاص داده است. 
بیشتر امکانات پزشکي در بیمارستان محک تجمیع شده است تا خانواده بیمار که از شهرستان به تهران مراجعه مي کند مجبور 
نباشد با داشتن یک کودک بیمار به مراکز مختلف درمانی مراجعه کند. از این رو بیمارستان محک بخش هایی چون آنکولوژی، 
اورژانس، آزمایشگاه )عمومي و ژنتیک(، تصویربرداری )سونوگرافي،  رادیوتراپی )پرتودرمانی(، شیمی درمانی و فیزیوتراپي، 
سي تي اسکن، MRI(، درد، ICU، اتاق عمل، پیوند مغز استخوان، کلینیک هاي آنکولوژي، اطفال، دندانپزشکي، چشم پزشکي، 
درد، قلب، شنوایي سنجي دارد. الزم به ذکر است هر بخش آنکولوژی با 15 اتاق خصوصی پذیرای یک کودک و همراه اوست. 

آمار پذیرش بستری در حوزه بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک در سال 96 نسبت به سال 95 به میزان %9/3 
افزایش یافته و به 4743 بار مراجعه رسیده است. 

اشغال  اشغال 18% کمترین ضریب  با ضریب  پیوند  و بخش  بیشترین  اشغال %95  با ضریب  و 2  آنکولوژی 1  در سال 96 
بیمارستان را داشته اند.
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نمودار مقایسه ای تجمیعی وضعیت کودکان تحت حمایت در دوره دو ساله 95 و 96

خدمات حمایتی:

واحد خدمات حمایتی پنجره ورود کودکان به محک است و امور مربوط به شروع حمایت از کودک و همراه او توسط این 
واحد صورت می پذیرد. اصول حاکم بر این بخش، پذیرش کودکان مبتال به سرطان زیر 16 سال بدون هرگونه گزینش و 
تبعیض است. این واحد از سه بخش مددکاری اجتماعی، روان شناسی و اقامتگاه تشکیل شده است. الزم به ذکر است داوطلبان 
مددکاری اجتماعی محک در کلیه بیمارستان های دولتی و دانشگاهی دارای بخش خون و آنکولوژی کودک حضور دارند و برای 
کودکان مبتال به سرطان پرونده تشکیل می دهند تا هزینه درمان و داروی آنها توسط محک پرداخت شود. واحد روان شناسی 
محک نیز خدمات روان شناسی و مشاوره را به کودکان مبتال به سرطان و خانواده ایشان ارائه می دهد. مشاوره فردی و گروهی، 
در کنار بازی درمانی در اتاق های بازی بخش های بیمارستانی، عمده ترین فعالیت این بخش است. همچنین این بخش خدمات 

روان شناسی از جمله هنر درمانی،  نقاشی درمانی، موسیقی درمانی، روایت درمانی و کاردستی نیز ارائه می کند.
آمار کودکان تحت حمایت محک نشان می دهد که سرانه هزینه درمان در سال 96 با 29/3% رشد نسبت به سال 95 مواجه بوده است.

در سال 96 تعداد بیماران جدید با 9/9% رشد نسبت به سال 95 به 2531 نفر رسیده است. همچنین تعداد تجمیعی 
کودکان از بدو تأسیس تا پایان سال 96 با 9/1% رشد نسبت به پایان سال 95 به 30293 نفر رسیده است.

در پایان سال 96 تعداد تجمیعی کودکان فوت شده و کودکان قطع درمان به ترتیب به میزان 10/9% و 12/2% نسبت به 
پایان سال 95 افزایش یافته است. در همین دوره تعداد تجمیعی کودکان تحت درمان به میزان 7/5% افزایش یافته است. 
الزم به ذکر است از آنجا که محک همواره شرایط فرزندان تحت حمایت خود را مورد بررسی قرار می دهد، پس از زلزله 
کرمانشاه در سال 96 نیز تیم خدمات حمایتی متشکل از مددکاران اجتماعی، روان شناسان و کارشناس آشنا به منطقه، 
برای پیگیری شرایط کودکان تحت حمایت محک در مناطق زلزله زده حاضر شدند و وضعیت 27 کودک مبتال به سرطان 

این منطقه را بررسی و خدمات مورد نیاز را ارائه کردند.

قطع درمانتحت درمانفوت شده

5721

16591

5450 6345

17834

6114
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 توزیع 
عواید تحققی 

سال 95

%13 

% 87

نمودار توزیع عواید تحققی در دوره دوساله  95 و 96

شاخص  مالی

بخش خیریه از طریق واحد جلب مشارکت های مردمی منابع مالي را جمع آوري کرده و از طریق 2 بخش خدمات حمایتی 
و بیمارستان به کودکان مبتال به سرطان و خانواده ایشان خدمات حمایتی و درمانی ارائه می کند. براساس گزارش های مالی 
سال 1395 می توان گفت که 69% کل پرداخت های سازمان مستقیماً برای گروه هدف اصلی آن که کودکان مبتال به سرطان 
و خانواده های آنان هستند هزینه شده و 31% آن پرداخت های تولید عواید خیریه، مدیریت این عواید و هزینه های باالسری 

سازمان است. 
برای گروه هدف اصلی آن که کودکان مبتال به سرطان و  همچنین در سال 1396، 72% کل پرداخت های سازمان مستقیماً 
خانواده های آنان هستند هزینه می شود و 28% آن پرداخت های تولید عواید خیریه، مدیریت این عواید است که در مجموع 

هزینه های باالسری سازمان را تشکیل می دهند. 
همچنین در سال 1396 سهم پرداخت های بیمارستان و حمایتی به ترتیب معادل 31% و 33% کل پرداخت ها و سهم پرداخت های 
با  توسعه که مرتبط  پرداخت  پرداخت های سازمان است. همچنین  ترتیب معادل 13% و 8% کل  به  و پشتیبانی  تولید عواید 

ساختمان شماره 2 است 15% پرداخت های سال 1396 را به خود تخصیص داده است. 
بودجه مصوب سال 1395 در تحقق با 2% انحراف مساعد در دریافت کل و 15% انحراف مساعد در پرداخت کل مواجه بوده است. 
در تحقق این بودجه دریافت خیریه با 3% انحراف مساعد و دریافت بیمارستان 3% با انحراف نامساعد مواجه بوده اند. همچنین 
پرداخت های تولید عواید و پشتیبانی به ترتیب با 8% و 23% انحراف نامساعد و پرداخت های حمایتی و بیمارستان به ترتیب با 

3% و 26% انحراف مساعد مواجه بوده اند.
بودجه مصوب سال 1396 در تحقق با 14% انحراف نامساعد در دریافت کل و 3% انحراف مساعد )هزینه کرد کمتر( در پرداخت 
کل مواجه بوده است. در تحقق این بودجه دریافت خیریه با 16% انحراف نامساعد و دریافت بیمارستان با 4%  انحراف مساعد 
انحراف مساعد )هزینه کرد کمتر( و  با 50% و %23  مواجه بوده اند. همچنین پرداخت های تولید عواید و پشتیبانی به ترتیب 

پرداخت های حمایتی و بیمارستان هر دو با 9%  انحراف نامساعد )هزینه کرد بیشتر( مواجه بوده اند.

توزیع 
عواید تحققی 

سال 96

%15 

%85

دریافت خیریه
دریافت بیمارستان
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توزیع
هزینه های تحققی
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پرداخت پشتیبانی

پرداخت توسعه
نمودار توزیع هزینه های تحققی در دوره دوساله 95 و 96

نمودار  مقایسه ای شاخص های مالی در دوره دو ساله 95 و 96
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شاخص کیفیت

یکی از جنبه های مهم تحقق برنامه، کیفیت اجرای برنامه است. از آنجا که مؤسسه محک یک سازمان خدمت محور است، 
کیفیت در چارچوب ارائه خدمت به خدمت گیرندگان آن تعریف می شود. خدمت گیرندگان محک را دو گروه اساسی تشکیل 

می دهند که از یک سو کودکان مبتال به سرطان و خانواده آنان و از سوی دیگر نیکوکاران هستند. 
بر این اساس زیر حوزه تضمین کیفیت در حوزه مدیرعامل از سال 1388 فعالیت خود را آغاز کرد. این واحد در پایان هر ماه 
اطالعات کلیه سرویس گیرندگان محک را از حوزه های ذیربط جمع آوری کرده و با آنان گفتگوی تلفنی انجام می دهد و از 
خدمت گیرندگان می خواهد حوزه های خدمت دهنده را که در ارتباط با آنان بوده اند بر روی یک خط کش پنج امتیازی ارزیابی 
کنند. بر روی این اطالعات تحلیل آماری انجام می شود و نتایج آن به صورت ماهانه تنظیم و از طریق مدیرعامل به مدیران 
حوزه های خدمت دهنده ارجاع می شود تا بر اساس ارزیابی انجام شده به اصالح عملکرد و ارتقای کیفیت حوزه خود اقدام کنند.

کلیه ضرایب کیفیت در سال 95 باالتر از سطح کیفی مورد انتظار سازمان هستند. ضریب کیفیت سازمان در سال 95 با %2/7 
کاهش به 0/90رسیده است. همچنین ضریب کیفیت سازمان در سال 96 با 3/7% افزایش به 93/8% رسیده است. الزم به ذکر 

است در سال 96 بیشترین ضریب معادل 97/3% مربوط به حوزه بیمارستان بوده است.

نمودار مقایسه ای شاخص های تضمین کیفیت به تفکیک حوزه ها در دوره دو ساله 95 و 96
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شاخص منابع انسانی

تعداد نیروی انسانی موظف سازمان در طول سال 96 نسبت به سال 95 معادل 6% رشد داشته است و به 829 نفر رسیده است.
در سال 95 و 96 بیمارستان بیشترین سهم نیروی انسانی موظف و حوزه های داوطلبان و فناوری اطالعات کمترین سهم را به خود تخصیص 

داده اند. 
ضریب ریزش نیروی انسانی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های منابع انسانی سازمان نشان دهنده نسبت نیروی انسانی از سازمان به 
نسبت کل نیروی انسانی است. این شاخص در سال 96 معادل 10/1% بوده است که نسبت به سال 95 معادل 3/8% کاهش یافته است. 

کاهش این نسبت به معنی اثربخشی و کارآیی روش های جذب و نگهداری نیروی انسانی در سال 96 است.

نمودار توزیع کارکنان  در سال 96
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نمودار تفکیکی و مقایسه ای تعداد کارکنان کل سازمان در دوره دو ساله 95 و 96
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نمودار توزیع 
ساعت کارکرد داوطلبان  در سال 96

شاخص داوطلبان

میزان ساعت کارکرد داوطلبان در کل سازمان در سال 96 معادل 120.104 ساعت بوده است که در مقایسه با سال 95 به میزان %17/5 
کاهش یافته است.

با 33% و حوزه فناوری اطالعات بدون کار داوطلبانه به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را در به  در سال 95 حوزه دفاتر شهرستان ها 
کارگیری نیروی داوطلب داشته اند. در سال 96 نیز حوزه خدمات حمایتی با 32% و حوزه فناوری اطالعات بدون کار داوطلبانه به ترتیب 

بیشترین و کمترین سهم را در به کارگیری نیروی داوطلب داشته اند.
ارزش ریالی کارکرد داوطلبان در کل سازمان در سال 96 معادل 15.548.970.859 ریال بوده است که در مقایسه با سال 95 به میزان 

9/3% افزایش یافته است.
الزم به ذکر است سیر تحول فعالیت های سازمان از فعالیت های عمومی به فعالیت های تخصصی منجر به کاهش پذیرش نیروی داوطلب 
در امور جاری سازمان شده است، به همین دلیل بالغ بر 83% کار داوطلبانه در سال 96 در چهار حوزه ارکان، داوطلبان، خدمات حمایتی 

و دفاتر شهرستان روی می دهد. 
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نمودار تفکیکی مقایسه ای ساعت کارکرد داوطلبان در دوره دو ساله 95 و 96
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شاخص توسعه

طرح توسعه فیزیکی محک در چارچوب پروژه ساختمان 
شماره 2 در حال انجام است. براساس گزارش مشاور، 
تا  است،  گردیده  آغاز   92 فروردین  در  که  پروژه  این 
تجمیعی  پیشرفت   %99/73 میزان  به   96 سال  پایان 
از  پروژه  به  یافته  تخصیص  مالی  منابع  است.  داشته 
 579.494.930.885 معادل   96 سال  پایان  تا  ابتدا 
مشارکت  محل  از  آن  تمامی  که  است  بوده  ریال 

نیکوکاران در این پروژه تأمین شده است.

فروردین 92

فروردین 94 فروردین 93

فروردین 96فروردین 95
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محک به عنوان تنها مؤسسه خیریه از ایران که عضو رسمي انجمن کنترل جهانی سرطان 
)UICC( است در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد به کمپین جهانی 
بهمن  با روز جـهانی سرطان )16  به همین مناسبت و همزمان  روز سرطان پیوست. 
ماه(، محک در راستای اهداف این کمپین جهانی و ترویج آن اقدام به برگزاری و حضور 
انجمن  اهداف کمپین  برنامه های مختلف کرده است. همچنین محک در خصوص  در 
کنترل جهانی سرطان از جمله تشخیص زودهنگام سرطان، دسترسی به خدمات عادالنه 
و یکپارچه و تغییر نگاه و باور نسبت به سرطان در شبکه های اجتماعی به اطالع رسانی 
دوزبانه و دعوت افراد جامعه برای پیوستن به این کمپین پرداخت. محک در سال 96 برای 

سومین سال متوالی نیز به این کمپین پیوست.

پیوستن به کمپین جهانی
 روز سرطان

فرهنگی و اجتماعی
در سال های 95 و 96
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همزمان با برگزاری آخرین بازار قلک شکان در سال 95 و به مناسبت روز جهانی کودک 
و  »قلک های کوچک  نام  و  رونمایی  نیکوکاران  از  نظرسنجی  با  بازار  این  جایگزین  نام  از 
قلک های  نام  با  بازار  اولین  اساس  همین  بر  انتخاب شد.  بازار  این  برای  بزرگ«  آرزوهای 
کوچک و آرزوهای بزرگ مهر ماه 1396 با حضور بیش از دو هزار نفر از نیکوکاران و فعالیت 

بیش از 400 نیروی داوطلب در محک برگزار شد.

برگزاری آخرین بازار با نام
 بازار قلک شکان محک

به مناسبت 18 تیر، روز ادبیات کودک و نوجوان، کودکان مبتال به سرطان کتاب »قصه های 
این کتاب شامل قصه ها و نقاشی های  بچه های محک« را در سال 1396 رونمایی کردند. 

فرزندان محک است که برای نخستین بار جمع آوری و چاپ شده است.
رونمایی از کتاب »قصه  های 

بچه های محک«

شد.  ساله   10  ،96 سال  در  ایران  در  کودکان  سرطان  فوق تخصصی  بیمارستان  تنها 
به همین مناسبت مراسم شبی با محک با حضور بیش از 500 نفر از نیکوکاران، اعضای 
هیأت امنا و مدیره، پزشکان و متخصصان بیمارستان و چهره های شناخته شده ای چون استاد 
حسین الهی قمشه ای، استاد صدیق تعریف و پوری بنایی تیر ماه 96 در محک برگزار شد. 

10 سالگی بیمارستان محک
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در سال های 95 و 96

وب سایت محک براي سومین سال پیاپي رتبه نخست جشنواره وب ایران را به انتخاب دو 
گروه مردم و داوران در گروه سازمان های خیریه و غیردولتی کسب کرد.

مدیرعامل مؤسسه خیریه محک نشان کیفیت و لوح سپاس را از همایش تالشگران کیفیت 
کشور دریافت کرد. این سازمان تنها مؤسسه خیریه دریافت کننده این نشان بود و توانست 

عنوان »الگوی کیفیتی – اخالق  حرفه ای« را نیز از آِن خود کند.

محک تندیس و لوح افتخار مسئولیت اجتماعی ایران در حوزه رفاه و سالمت اجتماعی را 
از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دریافت کرد.

کنگره سراسری نشان شایسته ملی با حضور مدیران و مسئوالن دولت، نمایندگان مجلس، 
مدیران ارشد سازمان های تولیدی و خدماتی، اساتید دانشگاه  و چهره های ماندگار برگزار 
شد و مؤسسه خیریه محک نشان شایسته ملی را به عنوان تنها برگزیده مؤسسات خیریه 

در ایران دریافت کرد.

کسب رتبه نخست در 
جشنواره وب ایران

اهدای نشان تالشگران 
کیفیت کشور

کسب تندیس نشان 
مسئولیت اجتماعی

کسب نشان 
شایسته ملی

دستاوردهای محک
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جداول و نمودارها
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Annual Number of Patients Admitted to 
MPCTRC by Disease Type across the Country

آمار ساالنه تعداد بیماران تحت حمایت مراجعه کننده به مؤسسه محک براساس 
نوع بیماری سرطان در کل ایران
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مرکز اقامتی ستارخان

  بازسازی مرکز اقامتی ستارخان در سال 1395 در دستور کار محک قرار گرفت. به همین منظور اتاق های ایزوله مرکز اقامتی دارآباد برای مدت 
طوالنی به بیماران پیوندی ارائه شد. اختصاص اتاق ها به بیماران پیوند شده باعث کاهش اقامت بیماران در مرکز اقامتی دارآباد شد که خدمات حمایتی 
برای رفع این موضوع، بیماران را به هتل های مورد تأیید محک فرستاد و هزینه های مرتبط با اقامت کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان را 

پرداخت کرد. الزم به ذکر است بر همین اساس تعداد اقامت کنندگان در این مرکز در سال 1396، از تاریخ 28 آبان ماه تا پایان سال است.

children and companions

children and companions

از ابتدای تأسیس محک یکی از مهم ترین دغدغه های بانیان این بوده است که خانواده هایی که از شهرستان به تهران می آیند نگرانی 
جز درمان فرزند خود نداشته باشند. محک در حال حاضر 2 اقامتگاه دارد. اقامتگاه ستارخان با ظرفیت پذیرش 24 نفر شامل بیمار 

و همراه، مخصوص کودکانی است که پیوند مغز استخوان انجام داده و به مکانی ایزوله برای گذراندن دوران پس از پیوند نیاز دارند.
اقامتگاه دیگر در دارآباد است. این قسمت برای خانواده هایی است که برای معالجه مقطعی به تهران می آیند و مکانی برای اسکان 
ندارند و بین چند روز تا یک ماه ممکن است مجبور به ماندن در تهران باشند. این اقامتگاه، گنجایش 87 تخت دارد که کودک با یک 
همراه در آن سکونت می کند. اقامتگاه دارآباد مجهز به سالن غذاخوری مجزا، اتاق مشاوره و اقامت 24 ساعت مددکار اجتماعی است. 
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Annual Number of Residents

آمار ساالنه تعداد اقامت کنندگان در مراکز اقامتی محک

مرکز اقامتی دارآباد
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Number of New Cases in 2015 & 2016

Number of new cases2304

2531

آمار تعداد جدید کودکان تحت حمایت در سال های 95 و 96

تعداد بیماران جدید

= 500 children

= 500 کودک

9/9 %

20161395

1396



5450

16591

5721

6114

17834

6345

Treatment Completed

Under Treatment

Deceased

قطـع درمان

تحـت درمان

فوت شده

Cumulative Number of 
Patients under Support
آمار توزیع وضعیت کودکان تحت حمایت
به تفکیک قطع درمان، تحت درمان و فوت شده

Cumulative Number of 
Patients under Support

 تعداد تجمیعی
  بیماران تحت حمایت
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7/5 %

12/2 %

9/1 %

27762
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= 500 children
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ترازنامه مالی

دارایــی های جــاری

بدهی ها، آورده مؤسس و خالص دارایی هادارایــی ها

بدهی های جــاری

آورده مؤسس و خالص دارایی ها

دارایــی های غیرجــاری

جمع بدهی ها و خالص دارایی هاجمع دارایی ها

موجودی نقد

حساب ها و اسناد دریافتنی

موجودی کاال و دارو

خالص دارایی ها

پیش پرداخت ها

دریافتنی های بلندمدت

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

آورده مؤسس

سرمایه گذاری های بلندمدت

دارایی های نامشهود

دارایی های ثابت مشهود

سایر دارایی ها

جمع بدهی هاجمع دارایی های غیرجاری

1395/12/30 ریال 1396/12/29 ریال

341,345,297,155

2,189,100,000,000

188,321,243,065

64,076,038,260

4,495,007,621

150,000,000

44,000,000,000

5,667,303,999

1,167,366,640,626

2,863,000,000

1,220,046,944,625

3,198,989,885,7483,198,989,885,748

4,007,384,530,7264,007,384,530,726

2,787,337,586,101

1,016,846,120,785
107,848,218,846

0

107,848,218,846

107,848,218,846

1,000,000

3,899,535,311,880

3,899,536,311,880

64,427,171,668

0

64,427,171,668

64,427,171,668

1,000,000

3,134,561,714,080

3,134,562,714,080

1,062,950,125,261

181,757,214,790

47,160,331,087

7,609,130,942

218,000,000

75,500,000,000

5,688,799,386

798,451,563,497

2,808,600,000

882,666,962,883

2,316,322,922,865

پیش دریافت ها

جمع بدهی های جاری

حساب ها و اسناد پرداختنی

جمع آورده مؤسس و 
خالص دارایی ها

جمع دارایی های جاری

  1396/12/29  1396/12/29

  1395/12/30  1395/12/30





اینجا امیـد ادامه دارد


