
25 بهمــــن ماه 1395
 به مناسبت روز جهانی سرطان کودک

برگزار کننده: مؤسســه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان »محک«

محل برگزاری: آمفی تئاتر مؤسسه خیریه محک





در دنیای صنعتی امروز مباحثی همچون »مسئولیت اجتماعی شرکت ها« از محورهای 
نوین جلب مشارکت عمومِی بنگاه هاي اقتصادي براي مرتفع ساختن دغدغه هاي 
جامعه هستند و سازمان های غیر دولتی مي توانند با شناخت و فرهنگ سازي در این 

زمینه به لحاظ تئوریك و کاربردي، از منابع ناشی از آنها بهره مند گردند.
مفهوم مسئولیت اجتماعي بر پایه علم و دانش تخصصی در حوزه مدیریت نوین و 
اقتصاد، با هدف جلب توجه مدیران بنگاه های اقتصادی به دغدغه هاي جامعه مدني 
و افزودن دیدگاه مسئولیت اجتماعی به دیدگاه های حاکم در زمینه مدیریت و 
اقتصاد و همچنین ایجاد یك تصویر شایسته از روحیه مشارکت تدوین شده است.
از این رو سازمان هاي مردم نهاد مي توانند پایگاه مناسبي براي تعامل در این زمینه باشند.
محك، به عنوان پیشگام در ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعي در حوزه سازمان هاي 
مردم نهاد، از سال 1388 به این مهم پرداخت و در این مسیر سه دوره همایش 
مسئولیت اجتماعي در سال هاي 1393،1391،1389 با همكاري اتاق هاي بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران برگزار کرد.
باور داریم با هم افزایي مشارکت سه بازوي اصلي جامعه مدني یعني دولت، بنگاه هاي 
اقتصادي و سازمان هاي مردم نهاد مي توانیم در توسعه، ترویج و به کارگیري این 

مفهوم گام برداریم.

مقــدمه



محك سازمانی است که از انگیزه واالی خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و توجه 
خود را معطوف بیماری سرطان کودکان در سطح ملی و بین المللی در حوزه های 
امور حمایتی، تشخیص و درمان، آموزش و اطالع رسانی و تحقیقات نموده است. 
این سازمان خیریه، مردم نهاد، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی است و با تكیه 
بر جلب مشارکت های اشخاص حقیقی و حقوقی، و انواع کمك 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 یكپارچه و جامع در چارچوب 
استانداردهای ملی و بین المللی و منشور حقوق بیمار با بهره مندی از جدیدترین 
و کارآمدترین روش ها و آخرین دستاوردهای علم پزشكی، ایجاد یك مرکز تحقیقات 
جهت انجام تحقیقات علمی در زمینه بیماری سرطان برای کشف علل بروز بیماری، 
روش های تشخیص، غربالگری، پیشگیری و شیوه های نوین درمان، مأموریت این 

سازمان است.
محك با برنامه ریزی و سرمایه گذاری در حوزه آموزش پیشگیرانه و اطالع رسانی 

می کوشد در کاهش نرخ ابتال به سرطان اطفال در ایران مشارکت نماید.

بیانیه مأموریت )1396-1400(



کارکنان و داوطلبان، صمیمانه در کنار یكدیگر برای تحقق اهداف بشردوستانه 
محك تالش می کنند و محك 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.
محك نه تنها به سرطان کودکان می پردازد بلكه اندیشه واالی کمك به همنوع 
را ترویج می نماید. شفافیت، پاسخگویی، قدرشناسی و زیبایی شناسی ممتازترین 

ارزش های محك هستند.
محك از یك سو به عنوان یك سازمان چند عملكردی و با دارا بودن تنها بیمارستان 
فوق تخصصی سرطان اطفال در ایران و از سوی دیگر بر اساس تعهد و صداقت در 
ارائه خدمات جامع و یكپارچه در مسیر درمان کودک مبتال به سرطان و خانواده 
وی در چارچوب استانداردهای بین المللی، یكی از معتمدترین نهادهای خیریه برای 
نیكوکاران و سازمان های بشردوستانه است. محك 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 به جهت پایداری در ارائه خدمات، 

تأکید بر بهبود مستمر در کارایی و اثربخشی، رویه جاری سازمان است.



بیانیه چشم انداز )1396-1400( 

محك حامی استوار پدران و مادرانی است که فرزند آنها به بیماری سرطان 
مبتال شده است. در سایه این حمایت، خانواده ها می توانند با نگرانی کمتر، 
تنها به درمان کودک خود فكر 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.



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

در کودکان و روش های مؤثر درمان دست خواهد یافت. 
آن  عملكرد  و  می شود  شناخته  کشور  در  متعالی  سازمان  یك  عنوان  به  محك 
معیاری برای ایجاد و ارزیابی سازمان های مشابه در سطح ملی و بین المللی خواهد 
در  جایگاه  برترین  دارای  بین المللی  و  ملی  استانداردهای  اساس  بر  محك  بود. 
بین سازمان های مردم نهاد بوده و در هریك از حوزه های فعالیت خود نیز یكی از 

برترین ها خواهد بود. 



25 سال ماندگاري و توسعه

مؤسسه خیریه محك در شرایطي بیست و پنجمین سال زندگي 
خود را پشت سر مي گذارد و ربع قرن ماندگاري را جشن مي گیرد 
که در کنار این ماندگاري در عرصه خدمت به کودکان مبتال به 
سرطان و خانواده آنها همواره مسیر توسعه را نیز پیموده است. 
توسعه جغرافیایي، خدمات و منابع انساني همگي از دو بعد کمي 
و کیفي در دستور کار و محور حرکت این مؤسسه از ابتدا تا کنون 
بوده است و از این رو فعالیت این دوره 25 ساله را با دو صفت 

ماندگاري و توسعه  مي توان توصیف کرد.
در طول این سال ها ترویج فرهنگ واالي کمك به همنوع نیز یكي 
از ابعاد توسعه محك بوده است و این سازمان همواره تالش کرده 
تا از روش هاي گوناگون از جمله برگزاري  همایش هاي بین المللي 
مسئولیت اجتماعي، ایجاد شرایط هم اندیشي با متخصصان ملي 
و بین المللي و فراهم آوردن امكان عمل به مسئولیت اجتماعي  
ایران  مدني  جامعه  مسیر توسعه  در  اقتصادي،  بنگاه هاي  براي 

گام بردارد.



جایگاه محک در عرصه بین الملل

 NGO Benchmarking کسب رتبه چهارم در هفتمین ممیزي محك در ارزیابی     
در بین 299 مؤسسه مردم نهاِد جهان در سال 2016

موضوع  در   )IPMA( پروژه  مدیریت  بین المللی  انجمن  طالی  نشان  دریافت    
پروژه های انسان دوستانه در سال 2014 

   کسب جایزه نقره GPM از انجمن بین المللی مدیریت پروژه سبز در سال 2014
    دریافت تندیس نقره ای کیفیت GIC از مؤسسه بین المللی استاندارد جی.آی.سی در 

سال 2011
 )ECOSOC( دریافت مقام مشورتی از شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل متحد    

در سال 2001
    عضویت در سازمان های معتبر بین المللی مرتبط با سرطان کودکان مانند انجمن 
انجمن جهانی  )CCI( )عضو کمیته مدیریتی خاورمیانه(،  جهانی سرطان کودک 

کنترل سرطان )UICC( )انتخاب به عنوان کاندید هیأت مدیره( 

تمامی این دستاوردها حاصل آرزوهای بزرگ بانیان و همت بلند نیكوکاران محك 
است.



محک و مسئولیت اجتماعي شرکت ها

مؤسسه خیریه محك با هدف تحقق یكي از اصلي ترین اهداف بیانیه چشم انداز 
خود که ترویج اندیشه واالي کمك به همنوع است موضوع مسئولیت اجتماعي 
با تمرکز بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصي و بنگاه هاي اقتصادي براي   
اهداف انسان دوستانه را، در گزینه هاي برنامه اول استراتژیك سازمان قرار داد.

محک و مسئولیت اجتماعي شرکت ها



بر این اساس محك به عنوان یكي از پیشگامان ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعي 
در میان سازمان هاي مردم نهاد در ایران، در سال 1388 با همكاري انجمن صنفي 
و  اجتماعي  مسئولیت  موضوع  با  پوستر  بین المللي  نمایشگاه  گرافیك،  طراحان 
سرطان کودکان را برگزار نمود. به دنبال آن در سال هاي 1389، 1391 و 1393 
اولین، دومین و سومین همایش مسئولیت اجتماعي شرکت ها به مناسبت روز جهانی 
سرطان کودک را با همراهي و حمایت اتاق بازرگاني ایران و اتاق بازرگاني تهران 
برگزار کرد. در این همایش های تخصصی، جمعي از اندیشمندان و مدیران بنگاه هاي 

اقتصادي به بررسي این موضوع از ابعاد و زوایاي مختلف پرداختند.
امروز محك با درک این موضوع که با حرکت از جامعه سنتی به صنعتی، نقش های 
اجتماعی به تدریج از افراد به شرکت ها انتقال می یابند و سیاست گذاران بنگاه های 
اقتصادی، افرادی هستند که می توانند نقش سازندگی را به داخل شرکت ها تسری 

دهند، تالش می کند مسئولیت اجتماعی را در این حوزه گسترش دهد.



اینک پس از هفت سال از آغاز ترویج این مفهوم، همزمان با بیست 
بین المللي  همایش  چهارمین  در  محک،  فعالیت  سال  پنجمین  و 
مسئولیت اجتماعي به ابعاد عملي این موضوع مي پردازیم و برآنیم تا با 
مطرح کردن مباحث تخصصي و به اشتراک گذاري تجارب عملي در این 

حوزه، گام هاي مؤثري براي گذر از تئوري به عمل برداریم. 
چهارمین دوره این همایش با عنوان »مسئولیت اجتماعي شرکت ها؛ 
مالی  حمایت  از  بهره مندی  با  و  مدني«  جامعه  در  عـملي  تـجارب 
و  ایران  کشاورزي  و  معادن  صنایع،  بازرگاني،  اتاق هاي  تخصصی  و 
تهران و حمایت علمی دانشكده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی 
شریف، دانـشكده مـدیریت، عـلم و فـناوري دانـشگاه امـیرکبیر 
و )International Business School )IBS و نیز هـمراهی اسـاتید و 

متخصصان، 25 بهمن ماه 1395 برگزار خواهد شد. 

چهارمین همایش بین المللي مسئولیت اجتماعي شرکت ها



دکتر آراسب احمدیان- مدیرعامل مؤسسه خیریه محك
مهندس احمد پورفالح- مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران

دکتر شهین دخت خوارزمي- استاد دانشگاه
مهندس مسعود خوانساري- رئیس اتاق بازرگانی تهران
مهندس غالمحسین شافعی- رئیس اتاق بازرگانی ایران

سعیده قدس- بنیانگذار مؤسسه خیریه محك
دکتر جواد کرباسي زاده- رئیس هیأت مدیره مؤسسه خیریه محك

دکترعلي نقي مشایخي- بنیانگذاردانشكده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 

  عملیاتي شدن مسئولیت اجتماعي
      راهبردها و سیاست ها

      چالش ها
      رموز موفقیت
      فرهنگ سازي

  معرفي تجارب عملي و پروژ ه هاي پیشنهادي مسئولیت اجتماعي 
در سطح ملي و بین المللي

محورهاي همایش

اعضای شورای سیاست گذاری

دبیر همایش

  مهندس احمد پورفالح، مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران 
عضو هیأت امناء مؤسسه خیریه محك، رئیس اتاق بازرگاني ایران- ایتالیا



دکتر منصوره اتحادیه - پژوهشگر و استاد دانشگاه
دکتر سید محمد هادي ایازي - قائم مقام وزیر بهداشت در امور مشارکت های 

اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیریه های حوزه سالمت
فكریه ایدلیز1- مدیر منطقه ای شرکت ُرش پارس

دکتر شهین دخت خوارزمي- استاد دانشگاه
دکترثمین صدیقی2-  نماینده مقیم سازمان بهداشت جهانی )WHO( در ایران

دکتر فیروزه قنات آبادي- استاد دانشگاه
جوزپه کارال3- مدیر منطقه ای شرکت نستله در ایران

نگار گرامي- نماینده برنامه جهاني غذا )WFP( در ایران
هوبرت گریلیش4- بنیانگذار شرکت GWorks Media Works و مدیر 
سابق ارتباطات برندینگ در شرکت Diageo Brands و مدیر سابق امور 

مشتریان در شرکت های Tom Tom و فیلیپس
گری لوییس5 - نماینده مقیم سازمان ملل متحد )UN( در ایران

ویكو والیال6 - عضو سابق هیأت مدیره انجمن بین المللي مدیریت پروژه 
)IPMA( و مشاور ارشد بین المللی در حوزه مدیریت ریسك

دکتر امیرعباس هدایتي- رئیس بخش پیوند سلول هاي بنیادي بیمارستان 
محك؛ صبا کامكار- مدیر روابط عمومي و امور بین الملل مؤسسه خیریه محك

 

سخنـرانان

1. Fikriye Yildiz         2. Dr. Sameen Siddiqi         3. Giuseppe Carella                       
4. Hubert Grealish         5. Gary Lewis         6. Veikko Välilä                  



تعداد  بهبودي  آنكه جشن  امید  به 
بیشتري از کودکان مبتال به سرطان 
بوم  و  مرز  این  آینده سازان  از  که 
هستند را،  با حضور اعضای خانواده 

بزرگ محک برگزار کنیم.

امید داریم تا با حضور متخصصان و اندیشمندان 
در این رویداد علمي- تخصصی و مطرح کردن 
تجارب عملي در این حوزه، هر روز شاهد کاربردی 
و  اجتماعي  مسئولیت  تئوریک  مباحث  شدن 
تعریف پروژه هاي تأثیر گذار براي توسعه جامعه 
مدني ایران باشیم. بي شک حاصل دانشي که در 
این رویداد علمي به اشتراک گذاشته مي شود، 
در ارائه خدمات یكپارچه و همه جانبه به کودکان  

مبتال به سرطان به کار گرفته خواهد شد.



حامیان علمی


