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پنجمین همایش بین المللى
مسئولیت اجتماعى شرکت ها



پنجمین همایش بین المللى مسئولیت اجتماعى شرکت ها پایان یافت

گام جدید محک در راستاى عمل به مسئولیت اجتماعى با تحقق اصول شفافیت و پاسخگویى

پنجمین همایش بین المللى مسئولیت اجتماعى شرکت ها در راستاى مجموعه اقدامات محک که به مناسبت روز جهانى سرطان 
کودك برنامه ریزى شده بود، 6 اسفند ماه با محوریت «مدل هاى برنامه ریزى، مدل هاى اجرا و استانداردهاى گزارش دهى» در 
مؤسسه خیریه محک برگزار شد. در این رویداد تخصصى مهندس احمد پورفالح، عضو هیأت امنا محک؛ دکتر آراسب احمدیان، 
دبیر همایش؛ دکتر مارتین سدل مایر، معاون محصوالت و خدمات انجمن جهانى مدیریت پروژه (IPMA)؛ دکتر کریستف 
هاملمن، نماینده مقیم سازمان بهداشت جهانى در ایران (WHO)؛ دکتر عباس هشى، عضو هیأت علمى دانشکده مدیریت و 
حسابدارى دانشگاه شهید بهشتى؛ لیز کینگو، مدیرعامل آژانس بین المللى Global Compact؛ ویل پارکس، نماینده صندوق 
بخش  معاون  غالمرضا صفاکیش،  مهندس  کرمان خودرو؛  مدیرعامل  شادکام،  حامد  دکتر  (UNICEF)؛  متحد  ملل  کودکان 
آموزش و مدیران جوان انجمن جهانى مدیریت پروژه (IPMA)؛ دکتر نسرین نورشاهى، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزى 
آموزش عالى؛ ایوان شوپر، استاد دانشگاه علوم کاربردى برلین (HTW)؛ صبا کامکار، مدیر واحد نوآورى و توسعه محک؛ شریف 
نظام مافى، رئیس اتاق بازرگانى ایران و سوئیس؛ دکتر علیرضا شیخ، عضو هیأت علمى و معاون مالى ادارى دانشکده مدیریت، 
علم و فناورى دانشگاه صنعتى امیرکبیر؛ فرید بیدگلى، مدیر منطقه اى شرکت ُرش در ایران (Roche) حضور داشته و به ارائه 

سخنرانى پرداختند.

مهندس احمد پورفالح؛ عضو هیأت امنا محک:

محک الگویى براى دیگر سازمان هاست

مهندس احمد پورفالح، عضو هیأت امنا محک ضمن خوشامدگویى به تمامى اعضاى خانواده بزرگ محک در خصوص برگزارى 
پنجمین دوره از همایش هاى مسئولیت اجتماعى محک گفت: «فلسفه وجودى محک خدمت رسانى به کودکان مبتال به سرطان 
و خانواده هایشان است. عشق و عالقه در این مسیر با شفافیت در فعالیت توانست در قلب مردم جاى گیرد تا جایى که دانش آموزان 

و کارمندان در نقاط کمتر بهره مند شهر تهران و اقشار متوسط به این مؤسسه پیوستند.»
رئیس اتاق بازرگانى ایران و ایتالیا افزود: «آنچه کمبودش در طول سال هاى فعالیت محک، احساس مى شد حضور بخش بنگاه داران 
کشور بود. اگرچه نهادهاى اقتصادى از دیرباز و در سیر تاریخى ایران با وقف آب انبارها و احداث کاروانسراها و یتیم خانه ها اقدام 
به کار خیر مى کردند، اما به رغم دغدغه هاى مختص خود با فاصله به این حرکت بزرگ اجتماعى پیوستند. امروز با افتخار 
پنجمین همایش بین المللى مسئولیت اجتماعى شرکت ها در محک در حالى برگزار مى شود که الگویى براى دیگر سازمان ها است. 
اتاق هاى بازرگانى ایران و شهرستان ها به عنوان نماینده بخش خصوصى از فعالیت محک در عرصه مسئولیت اجتماعى شرکت ها 
حمایت مى کنند و تالش مى کنند تا پل ارتباطى میان این مؤسسه خیریه و ترویج مفهوم ارزشمند مسئولیت اجتماعى باشند.»

مشاور ارشد ریاست اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران در ادامه با ذکر نمونه هاى مشارکت خیرخواهانه نهادهاى 
اقتصادى ادامه داد: «روایت هاى قدیمى از اقدامات نیکوکارانه بنگاه هاى اقتصادى در تاریخ ایران وجود دارد که نمونه آن ساخت 
مهمانخانه اى در کویر به دست خرقانى است که در زمان وقف آن مى گوید هر کس به در این خانه درآید، نانش دهید و از 
ایمانش مپرسید و این سخن آنقدر زیباست که بازگویى اش تکرارى نمى شود. یا در جایى دیگر نیز مى گوید که هر کس که در 

بارگاه بارى تعالى به جانى ارزد در خانه بوعلى حسن به نانى ارزد.»

عضو هیأت امنا محک در پایان درباره رویکرد محک در جلب مشارکت بنگاه هاى اقتصادى گفت: «شناخت رفتار اجتماعى اقشار 
مختلف جامعه و نیازسنجى از ذیربطان، محک را بر آن داشته است تا براى جلب مشارکت کارآفرینان و بنگاه هاى اقتصادى به 
شیوه سیستمى و با بهره مندى از الگوهاى جهانى اقدام به ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعى شرکت ها در قالب برگزارى همایش هاى 
بین المللى دو ساالنه جهت تبیین و تعریف این موضوع کند. به خاطر دارم در جلسه اى با اتاق ایران و ایتالیا زمانى که طرح 
اولین دوره از این همایش را معرفى کردیم این مفهوم بسیار تازه بود در حالى که پیش تر این رویکرد در کشورهاى پیشرفته
  اروپایى همچون سوئیس، آلمان، فرانسه و ایتالیا وجود داشت، به طورى که بودجه ساالنه این مجامع در ابتدا با تخصیص بخشى 
به حوزه مسئولیت هاى اجتماعى برنامه ریزى مى شد. امید است در پنجمین دوره از همایش هاى بین المللى مسئولیت اجتماعى 
مسئولیت  به  عمل  راستاى  در  شرکت ها  خیرخواهانه  مشارکت هاى  تداوم  شاهد  است،  بوده  موفقیت آمیز  تاکنون  که  محک 

اجتماعى شان و رفع مسائل جامع باشیم.»



مهندس احمد پورفالح؛ عضو هیأت امنا محک:

محک الگویى براى دیگر سازمان هاست

مهندس احمد پورفالح، عضو هیأت امنا محک ضمن خوشامدگویى به تمامى اعضاى خانواده بزرگ محک در خصوص برگزارى 
پنجمین دوره از همایش هاى مسئولیت اجتماعى محک گفت: «فلسفه وجودى محک خدمت رسانى به کودکان مبتال به سرطان 
و خانواده هایشان است. عشق و عالقه در این مسیر با شفافیت در فعالیت توانست در قلب مردم جاى گیرد تا جایى که دانش آموزان 

و کارمندان در نقاط کمتر بهره مند شهر تهران و اقشار متوسط به این مؤسسه پیوستند.»
رئیس اتاق بازرگانى ایران و ایتالیا افزود: «آنچه کمبودش در طول سال هاى فعالیت محک، احساس مى شد حضور بخش بنگاه داران 
کشور بود. اگرچه نهادهاى اقتصادى از دیرباز و در سیر تاریخى ایران با وقف آب انبارها و احداث کاروانسراها و یتیم خانه ها اقدام 
به کار خیر مى کردند، اما به رغم دغدغه هاى مختص خود با فاصله به این حرکت بزرگ اجتماعى پیوستند. امروز با افتخار 
پنجمین همایش بین المللى مسئولیت اجتماعى شرکت ها در محک در حالى برگزار مى شود که الگویى براى دیگر سازمان ها است. 
اتاق هاى بازرگانى ایران و شهرستان ها به عنوان نماینده بخش خصوصى از فعالیت محک در عرصه مسئولیت اجتماعى شرکت ها 
حمایت مى کنند و تالش مى کنند تا پل ارتباطى میان این مؤسسه خیریه و ترویج مفهوم ارزشمند مسئولیت اجتماعى باشند.»
مشاور ارشد ریاست اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران در ادامه با ذکر نمونه هاى مشارکت خیرخواهانه نهادهاى 
اقتصادى ادامه داد: «روایت هاى قدیمى از اقدامات نیکوکارانه بنگاه هاى اقتصادى در تاریخ ایران وجود دارد که نمونه آن ساخت 
مهمانخانه اى در کویر به دست خرقانى است که در زمان وقف آن مى گوید هر کس به در این خانه درآید، نانش دهید و از 
ایمانش مپرسید و این سخن آنقدر زیباست که بازگویى اش تکرارى نمى شود. یا در جایى دیگر نیز مى گوید که هر کس که در 

بارگاه بارى تعالى به جانى ارزد در خانه بوعلى حسن به نانى ارزد.»

عضو هیأت امنا محک در پایان درباره رویکرد محک در جلب مشارکت بنگاه هاى اقتصادى گفت: «شناخت رفتار اجتماعى اقشار 
مختلف جامعه و نیازسنجى از ذیربطان، محک را بر آن داشته است تا براى جلب مشارکت کارآفرینان و بنگاه هاى اقتصادى به 
شیوه سیستمى و با بهره مندى از الگوهاى جهانى اقدام به ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعى شرکت ها در قالب برگزارى همایش هاى 
بین المللى دو ساالنه جهت تبیین و تعریف این موضوع کند. به خاطر دارم در جلسه اى با اتاق ایران و ایتالیا زمانى که طرح 
اولین دوره از این همایش را معرفى کردیم این مفهوم بسیار تازه بود در حالى که پیش تر این رویکرد در کشورهاى پیشرفته

  اروپایى همچون سوئیس، آلمان، فرانسه و ایتالیا وجود داشت، به طورى که بودجه ساالنه این مجامع در ابتدا با تخصیص بخشى 
به حوزه مسئولیت هاى اجتماعى برنامه ریزى مى شد. امید است در پنجمین دوره از همایش هاى بین المللى مسئولیت اجتماعى 
مسئولیت  به  عمل  راستاى  در  شرکت ها  خیرخواهانه  مشارکت هاى  تداوم  شاهد  است،  بوده  موفقیت آمیز  تاکنون  که  محک 

اجتماعى شان و رفع مسائل جامع باشیم.»



دکتر آراسب احمدیان؛ دبیر همایش:

مسئولیت اجتماعى شرکت ها بایستى به زنجیره ارزش هاى سازمان بیفزاید

دکتر آراسب احمدیان، دبیر همایش پنجم و مدیرعامل محک ضمن معرفى جامع از فعالیت هاى محک در تحقق مأموریت اش 
در حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان و تشریح شیوه هاى کارى این مؤسسه خیریه گفت: «محک 
در طـول بیش از 27 سال فعالیت بـا بهره گیرى از کمک هاى انسان دوستانه مردم نیکوکار و همراهى نیروهاى موظف و داوطلب 
در سه حوزه  خیریه، درمان و تحقیقات در حمایت از کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان به شیوه تشکیالت سازمان یافته 
و سیستمى در جهت عمل به اصول ارزشمند پاسخگویى و شفافیت فعالیت مى کند. این مؤسسه خیریه در قدیمى ترین حوزه 
فعالیتى اش یعنى بخش خیریه بیش از 30 هزار کودك مبتال به سرطان را در 39 بیمارستان دولتى و دانشگاهى داراى بخش 
خون و آنکولوژى در 17 استان کشور و با فراهم ساختن 40 بسته حمایتى متناسب با شرایط درمانى، تحت پوشش قرار داده 
که از میان آنها بیش از 6 هزار کودك به بهبودى کامل رسیده اند. از سوى دیگر در حوزه فعالیت تنها بیمارستان فوق تخصصى 
سرطان کودکان ایران در محک که 100 تخت خوابه و یک پنجم ظرفیت تخت هاى آنکولوژى کودکان در کشور را دارد با بیش 
از 12 سال فعالیت و مجهز به آخرین تکنولوژى دانش فنى و تشخیصى، بالغ بر 3 هزار کودك را تحت درمان قرارداده است و 
روز به روز جهت انطباق روش هاى خود در انطباق با استانداردها و پروتکل هاى درمانى مى کوشد. همچنین در حوزه سوم که 
مرکز تحقیقات بیمارستان است تالش دارد تا با استفاده از داده هاى ارزشمند علمى که در این مرکز تخصصى درمانى در حال 
اجراست، با اتصال به شبکه تحقیقاتى درمانى کشور به پژوهش در خصوص پروژه هاى علمى اقدام کند. امید است این مرکز در 

آینده با اتصال به مراکز تحقیقاتى بین المللى به شیوه توسعه یافته ترى به فعالیت خود ادامه دهد.»

مسیر فعالیت هاى محک در جهت کارایى و اثربخشى خدمات درمانى و رفاهى
مدیرعامل محک در ادامه با اشاره به ضرورت کارآیى و اثربخشى فعالیت هاى این مؤسسه خیریه در ارائه هرچه بهتر خدمات درمانى 
و رفاهى به مهم ترین ذیربطانش که کودکان مبتال به سرطان هستند، گفت: «محک به عنوان یکى از مؤسسات متخصص و فعال 
در حوزه سرطان کودك در جهان تالش مى کند با حفظ تمرکز اصلى اش در حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان و شیوه 
کارى سیستمى براى خلق ارزش افزوده بر کمک هاى مردمى در ارتقاى کیفیت زندگى کودکان در مسیر درمان و افزایش طول 
عمر آنها بپردازد. از سوى دیگر با ارائه گزارشات دقیق و روشن نسبت به ورود منابع و نحوه صرف و تبدیل آن به خدمات درمانى 
و حمایتى که توسط اعضاى داوطلب هیأت امنا و مدیره این مؤسسه به صورت دوره اى و منظم بررسى و کنترل مى شود، کار 

درست را به شکل درست براى فرزندانش انجام دهد.»
احمدیان در ادامه با اشاره به دستاوردهاى نیکوکارى مردم ایران در محک و در حمایت از کودکان مبتال به سرطان گفت: «محک 
دو نشان طال انجمن بین المللى مـدیریت پروژه (IPMA) را در سال هاى 2014 و در بخش پروژه هاى بـشردوستانه براى برنامه 
توسعه دو ساله 92-91 و در سال 2018 در بخش پروژه هاى توسعه پایدار براى راه اندازى «مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى 
NGO Bench- خون ساز محک» کسب کرد. همچنین این مؤسسه خیریه باالترین امتیاز در هشتمین ممیزى استاندارد بین المللى
marking شرکت بازرسى بین المللى SGS در میان سازمان هاى مردم نهاد معتبر در جهان نیز به دست آورد. اینها شماري از 
آرزوهایى است که بدون مشارکت مردم سرزمین مان و نیکوکاران براى حمایت از کودکان مبتال به سرطان محقق نمی شد. داستانى 
از یک موفقیت که محک در طول سال ها تالش و پس از دریافت رتبه هاى پایین با بهبود مستمر در حوزه فعالیتش توانست بر روى 
سکوى اول جهان بایستد. این مؤسسه همواره مى کوشد خود را داوطلبانه در معرض ارزیابى ها و سنجش هاى ملى و بین المللى قرار 

دهد تا از میزان کارآیى خود مطلع شود و در جهت بهبود عملکردش در راستاى ارائه شایسته ترین خدمات درمانى و رفاهى به 
فرزندانش بکوشد.»

با فعالیت هاى آن گفت:  از محک و آشنایى  بازدیدشان  بیان نقل قول هاى متخصصان بین المللى در  مدیرعامل محک ضمن 
«میشل فدروف، رئیس بخش سازمان هاى مردم نهاد شوراى اجتماعى اقتصادى سازمان ملل متحد (ECOSOC) فعالیت هاى 
محک را تالشى براى توسعه پایدار ارزیابى کرد و اشنایدر آمان، رئیس جمهور سابق سوئیس این مؤسسه خیریه را شگفت انگیز 
دانست. همچنین پروفسور اریک بوفه، رئیس انجمن بین المللى آنکولوژى کودکان (SIOP)، شیوه کارى محک را همراه با روحیه 

همکارى دید که نشان از سطح تأثیرگذارى محک در فعالیت هایش دارد.»
دبیر پنجمین دوره از همایش هاى بین المللى مسئولیت اجتماعى در ادامه با توضیح این امر که چرا محک به عنوان سازمانى 
مردم نهاد به موضوع مسئولیت اجتماعى مى پردازد، گفت: «یکى از بندهاى بیانیه مأموریت مؤسسه خیریه محک بدین شرح 
است که: محک نه تنها به سرطان کودکان مى پردازد بلکه اندیشه واالى کمک به همنوع را ترویج مى نماید. از این رو انتظار مى رود 

تا این مؤسسه به رسالت خود در این زمینه عمل کند  و به توسعه مفهوم جدیدى از نیکوکارى شرکتى بپردازد.»
وى ضمن ایراد خالصه اى از چهار دوره پیشین همایش هاى مسئولیت اجتماعى که اولین دوره آن پس از برگزارى نخستین 
نمایشگاه پوستر مسئولیت اجتماعى با موضوع سرطان کودك که با همکارى انجمن گرافیک ایران در راستاى تبیین مفهوم این 

بیمارى و ارتباط آن با مسئولیت اجتماعى شرکت ها رخ داد، گفت: «این همایش در دوره اول و در سال 1389 با محوریت 
«مسئولیت اجتماعى شرکت ها و سرطان کودك»، در سال 1391 با محوریت «مسئولیت اجتماعى شرکت ها و سرطان کودك»، 
در سال 1393 و دوره سوم با محوریت «مسئولیت اجتماعى شرکت ها: توسعه پایدار» و  در دوره چهارم و در سال 1395 با 

محوریت «مسئولیت اجتماعى شرکت ها: تجارب عملى در جامعه مدنى» برپا شد.» 
احمدیان در ادامه با بیان اینکه از چهار دوره پیشین همایش مسئولیت اجتماعى شرکت ها فرصت هایى براى توسعه دیده مى شود، 
افزود: «مسئولیت اجتماعى شرکت ها با سه رویکرد کلى شرکت ها و بنگاه ها در حوزه استراتژى، دانشگاه ها در زمینه ایجاد زنجیره 
ارزش و استانداردها با موضوع توسعه پایدار روبروست. براساس دیدگاه پورتر، اقتصاددان و برنامه ریز بنام استراتژیک، ورود به 

مسئولیت اجتماعى شرکت ها در نهایت مى بایست به زنجیره ارزش هاى سازمان بیفزاید.»
مدیرعامل محک همچنین به بیان سه سطح از مسئولیت اجتماعى شرکت ها پرداخت و گفت: «مسئولیت اجتماعى شرکت ها 
در سه سطح مشارکت خیرخواهانه، مدیریت ریسک و خلق ارزش افزوده انجام مى شود. در نخستین سطح، مدیریت سازمان 
نسبت به این موضوع عالقه مند است و در جهت آن فعالیتى را انجام مى دهد. در مرحله مدیریت ریسک، مسئولیت اجتماعى 
شرکت ها به منظور پوشش ریسک هاى ثابتى از فعالیت هاى آن سازمان  دیده مى شود اما در سطح خلق ارزش، این مفهوم به 
عنوان رقابت پذیرى سالم بنگاه ها در محیط کسب و کار صورت مى پذیرد. آثار عملیاتى این سه سطح متفاوت است که از سطوح 

کم به سطوح پایدار مى رسد.»
احمدیان در پایان گفت: «در محک تالش کرده ایم تا از سطح اول حرکت و به سومین سطح برسیم و محک حلقه ارتباطى به 
منظور رساندن افراد از سطحى ترین نوع مشارکت به حالت ایده آل آن باشد. محک خود را نسبت به جامعه مسئول دانسته و 
وظیفه خود مى داند تحت هر شرایطى از کودکان مبتال به سرطان حمایت کند تا در زمان صلح، جنگ و تحریم در کنار سازمان هاى 

بین المللى مسیر درمان فرزندانش قطع نشود.»

                         



دکتر آراسب احمدیان؛ دبیر همایش:

مسئولیت اجتماعى شرکت ها بایستى به زنجیره ارزش هاى سازمان بیفزاید

دکتر آراسب احمدیان، دبیر همایش پنجم و مدیرعامل محک ضمن معرفى جامع از فعالیت هاى محک در تحقق مأموریت اش 
در حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان و تشریح شیوه هاى کارى این مؤسسه خیریه گفت: «محک 
در طـول بیش از 27 سال فعالیت بـا بهره گیرى از کمک هاى انسان دوستانه مردم نیکوکار و همراهى نیروهاى موظف و داوطلب 
در سه حوزه  خیریه، درمان و تحقیقات در حمایت از کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان به شیوه تشکیالت سازمان یافته 
و سیستمى در جهت عمل به اصول ارزشمند پاسخگویى و شفافیت فعالیت مى کند. این مؤسسه خیریه در قدیمى ترین حوزه 
فعالیتى اش یعنى بخش خیریه بیش از 30 هزار کودك مبتال به سرطان را در 39 بیمارستان دولتى و دانشگاهى داراى بخش 
خون و آنکولوژى در 17 استان کشور و با فراهم ساختن 40 بسته حمایتى متناسب با شرایط درمانى، تحت پوشش قرار داده 
که از میان آنها بیش از 6 هزار کودك به بهبودى کامل رسیده اند. از سوى دیگر در حوزه فعالیت تنها بیمارستان فوق تخصصى 
سرطان کودکان ایران در محک که 100 تخت خوابه و یک پنجم ظرفیت تخت هاى آنکولوژى کودکان در کشور را دارد با بیش 
از 12 سال فعالیت و مجهز به آخرین تکنولوژى دانش فنى و تشخیصى، بالغ بر 3 هزار کودك را تحت درمان قرارداده است و 
روز به روز جهت انطباق روش هاى خود در انطباق با استانداردها و پروتکل هاى درمانى مى کوشد. همچنین در حوزه سوم که 
مرکز تحقیقات بیمارستان است تالش دارد تا با استفاده از داده هاى ارزشمند علمى که در این مرکز تخصصى درمانى در حال 
اجراست، با اتصال به شبکه تحقیقاتى درمانى کشور به پژوهش در خصوص پروژه هاى علمى اقدام کند. امید است این مرکز در 

آینده با اتصال به مراکز تحقیقاتى بین المللى به شیوه توسعه یافته ترى به فعالیت خود ادامه دهد.»

مسیر فعالیت هاى محک در جهت کارایى و اثربخشى خدمات درمانى و رفاهى
مدیرعامل محک در ادامه با اشاره به ضرورت کارآیى و اثربخشى فعالیت هاى این مؤسسه خیریه در ارائه هرچه بهتر خدمات درمانى 
و رفاهى به مهم ترین ذیربطانش که کودکان مبتال به سرطان هستند، گفت: «محک به عنوان یکى از مؤسسات متخصص و فعال 
در حوزه سرطان کودك در جهان تالش مى کند با حفظ تمرکز اصلى اش در حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان و شیوه 
کارى سیستمى براى خلق ارزش افزوده بر کمک هاى مردمى در ارتقاى کیفیت زندگى کودکان در مسیر درمان و افزایش طول 
عمر آنها بپردازد. از سوى دیگر با ارائه گزارشات دقیق و روشن نسبت به ورود منابع و نحوه صرف و تبدیل آن به خدمات درمانى 
و حمایتى که توسط اعضاى داوطلب هیأت امنا و مدیره این مؤسسه به صورت دوره اى و منظم بررسى و کنترل مى شود، کار 

درست را به شکل درست براى فرزندانش انجام دهد.»
احمدیان در ادامه با اشاره به دستاوردهاى نیکوکارى مردم ایران در محک و در حمایت از کودکان مبتال به سرطان گفت: «محک 
دو نشان طال انجمن بین المللى مـدیریت پروژه (IPMA) را در سال هاى 2014 و در بخش پروژه هاى بـشردوستانه براى برنامه 
توسعه دو ساله 92-91 و در سال 2018 در بخش پروژه هاى توسعه پایدار براى راه اندازى «مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى 
NGO Bench- خون ساز محک» کسب کرد. همچنین این مؤسسه خیریه باالترین امتیاز در هشتمین ممیزى استاندارد بین المللى
marking شرکت بازرسى بین المللى SGS در میان سازمان هاى مردم نهاد معتبر در جهان نیز به دست آورد. اینها شماري از 
آرزوهایى است که بدون مشارکت مردم سرزمین مان و نیکوکاران براى حمایت از کودکان مبتال به سرطان محقق نمی شد. داستانى 
از یک موفقیت که محک در طول سال ها تالش و پس از دریافت رتبه هاى پایین با بهبود مستمر در حوزه فعالیتش توانست بر روى 
سکوى اول جهان بایستد. این مؤسسه همواره مى کوشد خود را داوطلبانه در معرض ارزیابى ها و سنجش هاى ملى و بین المللى قرار 

دهد تا از میزان کارآیى خود مطلع شود و در جهت بهبود عملکردش در راستاى ارائه شایسته ترین خدمات درمانى و رفاهى به 
فرزندانش بکوشد.»

با فعالیت هاى آن گفت:  از محک و آشنایى  بازدیدشان  بیان نقل قول هاى متخصصان بین المللى در  مدیرعامل محک ضمن 
«میشل فدروف، رئیس بخش سازمان هاى مردم نهاد شوراى اجتماعى اقتصادى سازمان ملل متحد (ECOSOC) فعالیت هاى 
محک را تالشى براى توسعه پایدار ارزیابى کرد و اشنایدر آمان، رئیس جمهور سابق سوئیس این مؤسسه خیریه را شگفت انگیز 
دانست. همچنین پروفسور اریک بوفه، رئیس انجمن بین المللى آنکولوژى کودکان (SIOP)، شیوه کارى محک را همراه با روحیه 

همکارى دید که نشان از سطح تأثیرگذارى محک در فعالیت هایش دارد.»
دبیر پنجمین دوره از همایش هاى بین المللى مسئولیت اجتماعى در ادامه با توضیح این امر که چرا محک به عنوان سازمانى 
مردم نهاد به موضوع مسئولیت اجتماعى مى پردازد، گفت: «یکى از بندهاى بیانیه مأموریت مؤسسه خیریه محک بدین شرح 
است که: محک نه تنها به سرطان کودکان مى پردازد بلکه اندیشه واالى کمک به همنوع را ترویج مى نماید. از این رو انتظار مى رود 

تا این مؤسسه به رسالت خود در این زمینه عمل کند  و به توسعه مفهوم جدیدى از نیکوکارى شرکتى بپردازد.»
وى ضمن ایراد خالصه اى از چهار دوره پیشین همایش هاى مسئولیت اجتماعى که اولین دوره آن پس از برگزارى نخستین 
نمایشگاه پوستر مسئولیت اجتماعى با موضوع سرطان کودك که با همکارى انجمن گرافیک ایران در راستاى تبیین مفهوم این 

بیمارى و ارتباط آن با مسئولیت اجتماعى شرکت ها رخ داد، گفت: «این همایش در دوره اول و در سال 1389 با محوریت 
«مسئولیت اجتماعى شرکت ها و سرطان کودك»، در سال 1391 با محوریت «مسئولیت اجتماعى شرکت ها و سرطان کودك»، 
در سال 1393 و دوره سوم با محوریت «مسئولیت اجتماعى شرکت ها: توسعه پایدار» و  در دوره چهارم و در سال 1395 با 

محوریت «مسئولیت اجتماعى شرکت ها: تجارب عملى در جامعه مدنى» برپا شد.» 
احمدیان در ادامه با بیان اینکه از چهار دوره پیشین همایش مسئولیت اجتماعى شرکت ها فرصت هایى براى توسعه دیده مى شود، 
افزود: «مسئولیت اجتماعى شرکت ها با سه رویکرد کلى شرکت ها و بنگاه ها در حوزه استراتژى، دانشگاه ها در زمینه ایجاد زنجیره 
ارزش و استانداردها با موضوع توسعه پایدار روبروست. براساس دیدگاه پورتر، اقتصاددان و برنامه ریز بنام استراتژیک، ورود به 

مسئولیت اجتماعى شرکت ها در نهایت مى بایست به زنجیره ارزش هاى سازمان بیفزاید.»
مدیرعامل محک همچنین به بیان سه سطح از مسئولیت اجتماعى شرکت ها پرداخت و گفت: «مسئولیت اجتماعى شرکت ها 
در سه سطح مشارکت خیرخواهانه، مدیریت ریسک و خلق ارزش افزوده انجام مى شود. در نخستین سطح، مدیریت سازمان 
نسبت به این موضوع عالقه مند است و در جهت آن فعالیتى را انجام مى دهد. در مرحله مدیریت ریسک، مسئولیت اجتماعى 
شرکت ها به منظور پوشش ریسک هاى ثابتى از فعالیت هاى آن سازمان  دیده مى شود اما در سطح خلق ارزش، این مفهوم به 
عنوان رقابت پذیرى سالم بنگاه ها در محیط کسب و کار صورت مى پذیرد. آثار عملیاتى این سه سطح متفاوت است که از سطوح 

کم به سطوح پایدار مى رسد.»
احمدیان در پایان گفت: «در محک تالش کرده ایم تا از سطح اول حرکت و به سومین سطح برسیم و محک حلقه ارتباطى به 
منظور رساندن افراد از سطحى ترین نوع مشارکت به حالت ایده آل آن باشد. محک خود را نسبت به جامعه مسئول دانسته و 
وظیفه خود مى داند تحت هر شرایطى از کودکان مبتال به سرطان حمایت کند تا در زمان صلح، جنگ و تحریم در کنار سازمان هاى 

بین المللى مسیر درمان فرزندانش قطع نشود.»

                         



دکتر آراسب احمدیان؛ دبیر همایش:

مسئولیت اجتماعى شرکت ها بایستى به زنجیره ارزش هاى سازمان بیفزاید

دکتر آراسب احمدیان، دبیر همایش پنجم و مدیرعامل محک ضمن معرفى جامع از فعالیت هاى محک در تحقق مأموریت اش 
در حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان و تشریح شیوه هاى کارى این مؤسسه خیریه گفت: «محک 
در طـول بیش از 27 سال فعالیت بـا بهره گیرى از کمک هاى انسان دوستانه مردم نیکوکار و همراهى نیروهاى موظف و داوطلب 
در سه حوزه  خیریه، درمان و تحقیقات در حمایت از کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان به شیوه تشکیالت سازمان یافته 
و سیستمى در جهت عمل به اصول ارزشمند پاسخگویى و شفافیت فعالیت مى کند. این مؤسسه خیریه در قدیمى ترین حوزه 
فعالیتى اش یعنى بخش خیریه بیش از 30 هزار کودك مبتال به سرطان را در 39 بیمارستان دولتى و دانشگاهى داراى بخش 
خون و آنکولوژى در 17 استان کشور و با فراهم ساختن 40 بسته حمایتى متناسب با شرایط درمانى، تحت پوشش قرار داده 
که از میان آنها بیش از 6 هزار کودك به بهبودى کامل رسیده اند. از سوى دیگر در حوزه فعالیت تنها بیمارستان فوق تخصصى 
سرطان کودکان ایران در محک که 100 تخت خوابه و یک پنجم ظرفیت تخت هاى آنکولوژى کودکان در کشور را دارد با بیش 
از 12 سال فعالیت و مجهز به آخرین تکنولوژى دانش فنى و تشخیصى، بالغ بر 3 هزار کودك را تحت درمان قرارداده است و 
روز به روز جهت انطباق روش هاى خود در انطباق با استانداردها و پروتکل هاى درمانى مى کوشد. همچنین در حوزه سوم که 
مرکز تحقیقات بیمارستان است تالش دارد تا با استفاده از داده هاى ارزشمند علمى که در این مرکز تخصصى درمانى در حال 
اجراست، با اتصال به شبکه تحقیقاتى درمانى کشور به پژوهش در خصوص پروژه هاى علمى اقدام کند. امید است این مرکز در 

آینده با اتصال به مراکز تحقیقاتى بین المللى به شیوه توسعه یافته ترى به فعالیت خود ادامه دهد.»

مسیر فعالیت هاى محک در جهت کارایى و اثربخشى خدمات درمانى و رفاهى
مدیرعامل محک در ادامه با اشاره به ضرورت کارآیى و اثربخشى فعالیت هاى این مؤسسه خیریه در ارائه هرچه بهتر خدمات درمانى 
و رفاهى به مهم ترین ذیربطانش که کودکان مبتال به سرطان هستند، گفت: «محک به عنوان یکى از مؤسسات متخصص و فعال 
در حوزه سرطان کودك در جهان تالش مى کند با حفظ تمرکز اصلى اش در حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان و شیوه 
کارى سیستمى براى خلق ارزش افزوده بر کمک هاى مردمى در ارتقاى کیفیت زندگى کودکان در مسیر درمان و افزایش طول 
عمر آنها بپردازد. از سوى دیگر با ارائه گزارشات دقیق و روشن نسبت به ورود منابع و نحوه صرف و تبدیل آن به خدمات درمانى 
و حمایتى که توسط اعضاى داوطلب هیأت امنا و مدیره این مؤسسه به صورت دوره اى و منظم بررسى و کنترل مى شود، کار 

درست را به شکل درست براى فرزندانش انجام دهد.»
احمدیان در ادامه با اشاره به دستاوردهاى نیکوکارى مردم ایران در محک و در حمایت از کودکان مبتال به سرطان گفت: «محک 
دو نشان طال انجمن بین المللى مـدیریت پروژه (IPMA) را در سال هاى 2014 و در بخش پروژه هاى بـشردوستانه براى برنامه 
توسعه دو ساله 92-91 و در سال 2018 در بخش پروژه هاى توسعه پایدار براى راه اندازى «مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى 
NGO Bench- خون ساز محک» کسب کرد. همچنین این مؤسسه خیریه باالترین امتیاز در هشتمین ممیزى استاندارد بین المللى
marking شرکت بازرسى بین المللى SGS در میان سازمان هاى مردم نهاد معتبر در جهان نیز به دست آورد. اینها شماري از 
آرزوهایى است که بدون مشارکت مردم سرزمین مان و نیکوکاران براى حمایت از کودکان مبتال به سرطان محقق نمی شد. داستانى 
از یک موفقیت که محک در طول سال ها تالش و پس از دریافت رتبه هاى پایین با بهبود مستمر در حوزه فعالیتش توانست بر روى 
سکوى اول جهان بایستد. این مؤسسه همواره مى کوشد خود را داوطلبانه در معرض ارزیابى ها و سنجش هاى ملى و بین المللى قرار 

دهد تا از میزان کارآیى خود مطلع شود و در جهت بهبود عملکردش در راستاى ارائه شایسته ترین خدمات درمانى و رفاهى به 
فرزندانش بکوشد.»

با فعالیت هاى آن گفت:  از محک و آشنایى  بازدیدشان  بیان نقل قول هاى متخصصان بین المللى در  مدیرعامل محک ضمن 
«میشل فدروف، رئیس بخش سازمان هاى مردم نهاد شوراى اجتماعى اقتصادى سازمان ملل متحد (ECOSOC) فعالیت هاى 
محک را تالشى براى توسعه پایدار ارزیابى کرد و اشنایدر آمان، رئیس جمهور سابق سوئیس این مؤسسه خیریه را شگفت انگیز 
دانست. همچنین پروفسور اریک بوفه، رئیس انجمن بین المللى آنکولوژى کودکان (SIOP)، شیوه کارى محک را همراه با روحیه 

همکارى دید که نشان از سطح تأثیرگذارى محک در فعالیت هایش دارد.»
دبیر پنجمین دوره از همایش هاى بین المللى مسئولیت اجتماعى در ادامه با توضیح این امر که چرا محک به عنوان سازمانى 
مردم نهاد به موضوع مسئولیت اجتماعى مى پردازد، گفت: «یکى از بندهاى بیانیه مأموریت مؤسسه خیریه محک بدین شرح 
است که: محک نه تنها به سرطان کودکان مى پردازد بلکه اندیشه واالى کمک به همنوع را ترویج مى نماید. از این رو انتظار مى رود 

تا این مؤسسه به رسالت خود در این زمینه عمل کند  و به توسعه مفهوم جدیدى از نیکوکارى شرکتى بپردازد.»
وى ضمن ایراد خالصه اى از چهار دوره پیشین همایش هاى مسئولیت اجتماعى که اولین دوره آن پس از برگزارى نخستین 
نمایشگاه پوستر مسئولیت اجتماعى با موضوع سرطان کودك که با همکارى انجمن گرافیک ایران در راستاى تبیین مفهوم این 

بیمارى و ارتباط آن با مسئولیت اجتماعى شرکت ها رخ داد، گفت: «این همایش در دوره اول و در سال 1389 با محوریت 
«مسئولیت اجتماعى شرکت ها و سرطان کودك»، در سال 1391 با محوریت «مسئولیت اجتماعى شرکت ها و سرطان کودك»، 
در سال 1393 و دوره سوم با محوریت «مسئولیت اجتماعى شرکت ها: توسعه پایدار» و  در دوره چهارم و در سال 1395 با 

محوریت «مسئولیت اجتماعى شرکت ها: تجارب عملى در جامعه مدنى» برپا شد.» 
احمدیان در ادامه با بیان اینکه از چهار دوره پیشین همایش مسئولیت اجتماعى شرکت ها فرصت هایى براى توسعه دیده مى شود، 
افزود: «مسئولیت اجتماعى شرکت ها با سه رویکرد کلى شرکت ها و بنگاه ها در حوزه استراتژى، دانشگاه ها در زمینه ایجاد زنجیره 
ارزش و استانداردها با موضوع توسعه پایدار روبروست. براساس دیدگاه پورتر، اقتصاددان و برنامه ریز بنام استراتژیک، ورود به 

مسئولیت اجتماعى شرکت ها در نهایت مى بایست به زنجیره ارزش هاى سازمان بیفزاید.»
مدیرعامل محک همچنین به بیان سه سطح از مسئولیت اجتماعى شرکت ها پرداخت و گفت: «مسئولیت اجتماعى شرکت ها 
در سه سطح مشارکت خیرخواهانه، مدیریت ریسک و خلق ارزش افزوده انجام مى شود. در نخستین سطح، مدیریت سازمان 
نسبت به این موضوع عالقه مند است و در جهت آن فعالیتى را انجام مى دهد. در مرحله مدیریت ریسک، مسئولیت اجتماعى 
شرکت ها به منظور پوشش ریسک هاى ثابتى از فعالیت هاى آن سازمان  دیده مى شود اما در سطح خلق ارزش، این مفهوم به 
عنوان رقابت پذیرى سالم بنگاه ها در محیط کسب و کار صورت مى پذیرد. آثار عملیاتى این سه سطح متفاوت است که از سطوح 

کم به سطوح پایدار مى رسد.»
احمدیان در پایان گفت: «در محک تالش کرده ایم تا از سطح اول حرکت و به سومین سطح برسیم و محک حلقه ارتباطى به 
منظور رساندن افراد از سطحى ترین نوع مشارکت به حالت ایده آل آن باشد. محک خود را نسبت به جامعه مسئول دانسته و 
وظیفه خود مى داند تحت هر شرایطى از کودکان مبتال به سرطان حمایت کند تا در زمان صلح، جنگ و تحریم در کنار سازمان هاى 

بین المللى مسیر درمان فرزندانش قطع نشود.»

                         
دکتر مارتین سدل مایر؛ معاون محصوالت و خدمات انجمن جهانى مدیریت پروژه:

طراحى چارچوب حرفه اى در ایجاد شاخص هاى سنجش پروژه هاى انجام شده منطبق با اهداف توسعه پایدار

دکتر مارتین سدل  مایر، معاون محصوالت و خدمات انجمن جهانى مدیریت پروژه (IPMA) با معرفى فعالیت هاى این انجمن 
درخصوص اقدامات مسئولیت اجتماعى آن گفت: «انجمن بین المللى مدیریت پروژه متشکل از 71 عضو فعال است که از سال 
1965 فعالیت مى کند. این انجمن تالش مى کند تا به عنوان یک شبکه بین المللى متمرکز بر مدیریت پروژه نه تنها به ارائه 
ابزارها و روش هاى مدیریت در این حوزه و ارزیابى نمونه پروژه هاى موفق در قالب جایزه جهانى این انجمن بپردازد که به آموزش 
مدیران و سازمان ها در حوزه دانش مدیریت پروژه نیز توجه دارد. عالوه بر این موضوعات سعى مى شود تا این انجمن در راستاى 
عمل به مسئولیت اجتماعى خود با طراحى چارچوب رفتار اخالقى و حرفه اى در ایجاد شاخص هاى سنجش و ارزیابى از پروژه هاى 
انجام شده منطبق با اهداف توسعه پایدار عمل کند. به عبارت دیگر مى کوشد تا با حفظ اعتبار و تعهد به مالکان هر پروژه و با 
نمونه  مثال محک  به طور  فعالیت کند.  و حفظ محیط زیست  آموزش  و جامعه در حوزه  ذیربطان  قبال  در  مسئولیت پذیرى 

مناسبى از انطباق با کدهاى اخالقى این انجمن در توجه به موضوع مسئولیت اجتماعى است.»
سدل مایر با اشاره به نقش مسئولیت اجتماعى شرکت ها در سازمان ها گفت: «این مفهوم در سال هاى اخیر نقش پررنگى را به ویژه 
درتطابق با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) پیدا کرده است و توسط افراد و سازمان هاى بسیارى از منظر مدیریت، 
قوانین حقوقى و سهامداران به آن پرداخته مى شود. از این رو براى مشارکت در پروژه هاى مسئولیت اجتماعى بلندمدت و پایدار 
مى بایست موضوعاتى چون مسئولیت اجتماعى و زیست محیطى را به آن افزود. بر همین اساس است که در انجمن بین المللى 

دکتر حامد شادکام؛ مدیرعامل کرمان خودرو:

مسئولیت اجتماعى مدل موفق براى سودآورى پایدار است 

گروه اقتصادى کرمان خودرو، کارگزارى کارآمد و شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان حامیان مالى از برگزارى این رویداد 
حمایت کردند. دکتر حامد شادکام، مدیرعامل کرمان خودرو به نمایندگى حامیان مالى این همایش به معرفى اهداف سازمان 
خود در راستاى توجه به مسئولیت اجتماعى شرکت ها پرداخت. وى با طرح سؤالى در خصوص تحقق اهداف بلند یا کوتاه مدت 
مسئولیت اجتماعى که هر یک به ترتیب براى خلق ارزش افزوده براى ذیربطان و دنبال کردن سود و اهداف سهام داران تالش 
دارد گفتگو خود را آغاز کرد و گفت: «توسعه اقتصادى زمینه ساز توسعه بازارهاى مالى در بلند مدت مى شود که این امر، به 
صورت عکس نیز صادق است. همچنین بازار مالى کارآ موجب توسعه بازار مالى شده که سه بعد تخصیص، اطالعات و عملیات 

را در برمى گیرد.»

مدیریت پروژه نیز در تالش هستیم تا این دیدگاه را با هدف ارائه پروژه هایى با بیشترین توجه به مفهوم توسعه پایدار معرفى کنیم.»
معاون محصوالت و خدمات انجمن جهانى مدیریت پروژه (IPMA) در پایان با اشاره به سى و یکمین دوره از کنفرانس جهانى 
این انجمن گفت: «این کنفرانس در اکتبر سال 2019 و در مکزیک، با محوریت به کارگیرى موضوع پایدارى در مدیریت پروژه 

برگزار خواهد شد.»

شادکام در ادامه به ابعاد مختلف مسئولیت شرکت ها پرداخت و گفت: «در صورتى که مسئولیت اقتصادى را در نظر بگیریم، 
کارآیى یک شرکت در تخصیص منابع به سمت پر بازده ترین فعالیت ها سوق داده مى شود و چنانچه مسئولیت قانونى را تعریف 
کنیم، فعالیت هاى یک نهاد دیگر در بازه ریسک و سودآورى نمى گنجد و نیازمند قانون و چارچوب ضوابط حقوقى است. در بعد 
دیگر مسئولیت اخالقى است که در زمانى که قانون به اندازه کافى روشن و مبسوط نیست، به میان مى آید و در آخر مسئولیت 

بشردوستانه شرکت ها که توجه به مسائلى چون محیط زیست و افراد جامعه را مدنظر قرار مى دهد.»
وى در ادامه با توجه به موضوع بازده مالى در بنگاه هاى اقتصادى در خصوص مسئولیت اجتماعى شان گفت: «بازده مالى بر 
ذینفعانى که فعالیت اقتصادى دارند، اثرگذار است. در نتیجه دغدغه شرکت ها در توجه به مسئولیت اجتماعى شان همسو کردن 
منافع ذیربطان خود با منافع اجتماعى است که امرى دشوار به نظر مى رسد و نیازمند ابزار است. وظیفه سازمان هاى اقتصادى 
پاسخگویى نسبت به این دو موضوع است که با ارائه گزارشات دقیق و شفاف در اولین گام در مسیر عمل به مسئولیت اجتماعى 
دیده مى شود و در نهایت موجب بازده بلندمدت، افزایش مشارکت با سازمان هاى مردم نهاد و افزایش رقابت پذیرى در میان بنگا ه هاى 

اقتصادى مى شود.»
شادکام، با تأکید بر این نکته که بهره مندى مناسب از مسئولیت اجتماعى در بازار مالى، دسترسى آسان به سرمایه را فراهم مى سازد 
و به موجب آن حقوق صاحبان سهام، حفظ مى شود و افزایش بازده دارایى اتفاق مى افتد، سخنان خود را اینگونه به پایان رساند: 
«مسئولیت اجتماعى نه یک کاالى لوکس بلکه به عنوان ابزارى موفق در بازده سودآورى شرکت ها عمل مى کند و به عبارتى 

دیگر یک مدل موفق براى سودآورى پایدار است.»



دکتر آراسب احمدیان؛ دبیر همایش:

مسئولیت اجتماعى شرکت ها بایستى به زنجیره ارزش هاى سازمان بیفزاید

دکتر آراسب احمدیان، دبیر همایش پنجم و مدیرعامل محک ضمن معرفى جامع از فعالیت هاى محک در تحقق مأموریت اش 
در حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان و تشریح شیوه هاى کارى این مؤسسه خیریه گفت: «محک 
در طـول بیش از 27 سال فعالیت بـا بهره گیرى از کمک هاى انسان دوستانه مردم نیکوکار و همراهى نیروهاى موظف و داوطلب 
در سه حوزه  خیریه، درمان و تحقیقات در حمایت از کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان به شیوه تشکیالت سازمان یافته 
و سیستمى در جهت عمل به اصول ارزشمند پاسخگویى و شفافیت فعالیت مى کند. این مؤسسه خیریه در قدیمى ترین حوزه 
فعالیتى اش یعنى بخش خیریه بیش از 30 هزار کودك مبتال به سرطان را در 39 بیمارستان دولتى و دانشگاهى داراى بخش 
خون و آنکولوژى در 17 استان کشور و با فراهم ساختن 40 بسته حمایتى متناسب با شرایط درمانى، تحت پوشش قرار داده 
که از میان آنها بیش از 6 هزار کودك به بهبودى کامل رسیده اند. از سوى دیگر در حوزه فعالیت تنها بیمارستان فوق تخصصى 
سرطان کودکان ایران در محک که 100 تخت خوابه و یک پنجم ظرفیت تخت هاى آنکولوژى کودکان در کشور را دارد با بیش 
از 12 سال فعالیت و مجهز به آخرین تکنولوژى دانش فنى و تشخیصى، بالغ بر 3 هزار کودك را تحت درمان قرارداده است و 
روز به روز جهت انطباق روش هاى خود در انطباق با استانداردها و پروتکل هاى درمانى مى کوشد. همچنین در حوزه سوم که 
مرکز تحقیقات بیمارستان است تالش دارد تا با استفاده از داده هاى ارزشمند علمى که در این مرکز تخصصى درمانى در حال 
اجراست، با اتصال به شبکه تحقیقاتى درمانى کشور به پژوهش در خصوص پروژه هاى علمى اقدام کند. امید است این مرکز در 

آینده با اتصال به مراکز تحقیقاتى بین المللى به شیوه توسعه یافته ترى به فعالیت خود ادامه دهد.»

مسیر فعالیت هاى محک در جهت کارایى و اثربخشى خدمات درمانى و رفاهى
مدیرعامل محک در ادامه با اشاره به ضرورت کارآیى و اثربخشى فعالیت هاى این مؤسسه خیریه در ارائه هرچه بهتر خدمات درمانى 
و رفاهى به مهم ترین ذیربطانش که کودکان مبتال به سرطان هستند، گفت: «محک به عنوان یکى از مؤسسات متخصص و فعال 
در حوزه سرطان کودك در جهان تالش مى کند با حفظ تمرکز اصلى اش در حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان و شیوه 
کارى سیستمى براى خلق ارزش افزوده بر کمک هاى مردمى در ارتقاى کیفیت زندگى کودکان در مسیر درمان و افزایش طول 
عمر آنها بپردازد. از سوى دیگر با ارائه گزارشات دقیق و روشن نسبت به ورود منابع و نحوه صرف و تبدیل آن به خدمات درمانى 
و حمایتى که توسط اعضاى داوطلب هیأت امنا و مدیره این مؤسسه به صورت دوره اى و منظم بررسى و کنترل مى شود، کار 

درست را به شکل درست براى فرزندانش انجام دهد.»
احمدیان در ادامه با اشاره به دستاوردهاى نیکوکارى مردم ایران در محک و در حمایت از کودکان مبتال به سرطان گفت: «محک 
دو نشان طال انجمن بین المللى مـدیریت پروژه (IPMA) را در سال هاى 2014 و در بخش پروژه هاى بـشردوستانه براى برنامه 
توسعه دو ساله 92-91 و در سال 2018 در بخش پروژه هاى توسعه پایدار براى راه اندازى «مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى 
NGO Bench- خون ساز محک» کسب کرد. همچنین این مؤسسه خیریه باالترین امتیاز در هشتمین ممیزى استاندارد بین المللى
marking شرکت بازرسى بین المللى SGS در میان سازمان هاى مردم نهاد معتبر در جهان نیز به دست آورد. اینها شماري از 
آرزوهایى است که بدون مشارکت مردم سرزمین مان و نیکوکاران براى حمایت از کودکان مبتال به سرطان محقق نمی شد. داستانى 
از یک موفقیت که محک در طول سال ها تالش و پس از دریافت رتبه هاى پایین با بهبود مستمر در حوزه فعالیتش توانست بر روى 
سکوى اول جهان بایستد. این مؤسسه همواره مى کوشد خود را داوطلبانه در معرض ارزیابى ها و سنجش هاى ملى و بین المللى قرار 

دهد تا از میزان کارآیى خود مطلع شود و در جهت بهبود عملکردش در راستاى ارائه شایسته ترین خدمات درمانى و رفاهى به 
فرزندانش بکوشد.»

با فعالیت هاى آن گفت:  از محک و آشنایى  بازدیدشان  بیان نقل قول هاى متخصصان بین المللى در  مدیرعامل محک ضمن 
«میشل فدروف، رئیس بخش سازمان هاى مردم نهاد شوراى اجتماعى اقتصادى سازمان ملل متحد (ECOSOC) فعالیت هاى 
محک را تالشى براى توسعه پایدار ارزیابى کرد و اشنایدر آمان، رئیس جمهور سابق سوئیس این مؤسسه خیریه را شگفت انگیز 
دانست. همچنین پروفسور اریک بوفه، رئیس انجمن بین المللى آنکولوژى کودکان (SIOP)، شیوه کارى محک را همراه با روحیه 

همکارى دید که نشان از سطح تأثیرگذارى محک در فعالیت هایش دارد.»
دبیر پنجمین دوره از همایش هاى بین المللى مسئولیت اجتماعى در ادامه با توضیح این امر که چرا محک به عنوان سازمانى 
مردم نهاد به موضوع مسئولیت اجتماعى مى پردازد، گفت: «یکى از بندهاى بیانیه مأموریت مؤسسه خیریه محک بدین شرح 
است که: محک نه تنها به سرطان کودکان مى پردازد بلکه اندیشه واالى کمک به همنوع را ترویج مى نماید. از این رو انتظار مى رود 

تا این مؤسسه به رسالت خود در این زمینه عمل کند  و به توسعه مفهوم جدیدى از نیکوکارى شرکتى بپردازد.»
وى ضمن ایراد خالصه اى از چهار دوره پیشین همایش هاى مسئولیت اجتماعى که اولین دوره آن پس از برگزارى نخستین 
نمایشگاه پوستر مسئولیت اجتماعى با موضوع سرطان کودك که با همکارى انجمن گرافیک ایران در راستاى تبیین مفهوم این 

بیمارى و ارتباط آن با مسئولیت اجتماعى شرکت ها رخ داد، گفت: «این همایش در دوره اول و در سال 1389 با محوریت 
«مسئولیت اجتماعى شرکت ها و سرطان کودك»، در سال 1391 با محوریت «مسئولیت اجتماعى شرکت ها و سرطان کودك»، 
در سال 1393 و دوره سوم با محوریت «مسئولیت اجتماعى شرکت ها: توسعه پایدار» و  در دوره چهارم و در سال 1395 با 

محوریت «مسئولیت اجتماعى شرکت ها: تجارب عملى در جامعه مدنى» برپا شد.» 
احمدیان در ادامه با بیان اینکه از چهار دوره پیشین همایش مسئولیت اجتماعى شرکت ها فرصت هایى براى توسعه دیده مى شود، 
افزود: «مسئولیت اجتماعى شرکت ها با سه رویکرد کلى شرکت ها و بنگاه ها در حوزه استراتژى، دانشگاه ها در زمینه ایجاد زنجیره 
ارزش و استانداردها با موضوع توسعه پایدار روبروست. براساس دیدگاه پورتر، اقتصاددان و برنامه ریز بنام استراتژیک، ورود به 

مسئولیت اجتماعى شرکت ها در نهایت مى بایست به زنجیره ارزش هاى سازمان بیفزاید.»
مدیرعامل محک همچنین به بیان سه سطح از مسئولیت اجتماعى شرکت ها پرداخت و گفت: «مسئولیت اجتماعى شرکت ها 
در سه سطح مشارکت خیرخواهانه، مدیریت ریسک و خلق ارزش افزوده انجام مى شود. در نخستین سطح، مدیریت سازمان 
نسبت به این موضوع عالقه مند است و در جهت آن فعالیتى را انجام مى دهد. در مرحله مدیریت ریسک، مسئولیت اجتماعى 
شرکت ها به منظور پوشش ریسک هاى ثابتى از فعالیت هاى آن سازمان  دیده مى شود اما در سطح خلق ارزش، این مفهوم به 
عنوان رقابت پذیرى سالم بنگاه ها در محیط کسب و کار صورت مى پذیرد. آثار عملیاتى این سه سطح متفاوت است که از سطوح 

کم به سطوح پایدار مى رسد.»
احمدیان در پایان گفت: «در محک تالش کرده ایم تا از سطح اول حرکت و به سومین سطح برسیم و محک حلقه ارتباطى به 
منظور رساندن افراد از سطحى ترین نوع مشارکت به حالت ایده آل آن باشد. محک خود را نسبت به جامعه مسئول دانسته و 
وظیفه خود مى داند تحت هر شرایطى از کودکان مبتال به سرطان حمایت کند تا در زمان صلح، جنگ و تحریم در کنار سازمان هاى 

بین المللى مسیر درمان فرزندانش قطع نشود.»

                         
دکتر مارتین سدل مایر؛ معاون محصوالت و خدمات انجمن جهانى مدیریت پروژه:

طراحى چارچوب حرفه اى در ایجاد شاخص هاى سنجش پروژه هاى انجام شده منطبق با اهداف توسعه پایدار

دکتر مارتین سدل  مایر، معاون محصوالت و خدمات انجمن جهانى مدیریت پروژه (IPMA) با معرفى فعالیت هاى این انجمن 
درخصوص اقدامات مسئولیت اجتماعى آن گفت: «انجمن بین المللى مدیریت پروژه متشکل از 71 عضو فعال است که از سال 
1965 فعالیت مى کند. این انجمن تالش مى کند تا به عنوان یک شبکه بین المللى متمرکز بر مدیریت پروژه نه تنها به ارائه 
ابزارها و روش هاى مدیریت در این حوزه و ارزیابى نمونه پروژه هاى موفق در قالب جایزه جهانى این انجمن بپردازد که به آموزش 
مدیران و سازمان ها در حوزه دانش مدیریت پروژه نیز توجه دارد. عالوه بر این موضوعات سعى مى شود تا این انجمن در راستاى 
عمل به مسئولیت اجتماعى خود با طراحى چارچوب رفتار اخالقى و حرفه اى در ایجاد شاخص هاى سنجش و ارزیابى از پروژه هاى 
انجام شده منطبق با اهداف توسعه پایدار عمل کند. به عبارت دیگر مى کوشد تا با حفظ اعتبار و تعهد به مالکان هر پروژه و با 
نمونه  مثال محک  به طور  فعالیت کند.  و حفظ محیط زیست  آموزش  و جامعه در حوزه  ذیربطان  قبال  در  مسئولیت پذیرى 

مناسبى از انطباق با کدهاى اخالقى این انجمن در توجه به موضوع مسئولیت اجتماعى است.»
سدل مایر با اشاره به نقش مسئولیت اجتماعى شرکت ها در سازمان ها گفت: «این مفهوم در سال هاى اخیر نقش پررنگى را به ویژه 
درتطابق با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) پیدا کرده است و توسط افراد و سازمان هاى بسیارى از منظر مدیریت، 
قوانین حقوقى و سهامداران به آن پرداخته مى شود. از این رو براى مشارکت در پروژه هاى مسئولیت اجتماعى بلندمدت و پایدار 
مى بایست موضوعاتى چون مسئولیت اجتماعى و زیست محیطى را به آن افزود. بر همین اساس است که در انجمن بین المللى 

دکتر حامد شادکام؛ مدیرعامل کرمان خودرو:

مسئولیت اجتماعى مدل موفق براى سودآورى پایدار است 

گروه اقتصادى کرمان خودرو، کارگزارى کارآمد و شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان حامیان مالى از برگزارى این رویداد 
حمایت کردند. دکتر حامد شادکام، مدیرعامل کرمان خودرو به نمایندگى حامیان مالى این همایش به معرفى اهداف سازمان 
خود در راستاى توجه به مسئولیت اجتماعى شرکت ها پرداخت. وى با طرح سؤالى در خصوص تحقق اهداف بلند یا کوتاه مدت 
مسئولیت اجتماعى که هر یک به ترتیب براى خلق ارزش افزوده براى ذیربطان و دنبال کردن سود و اهداف سهام داران تالش 
دارد گفتگو خود را آغاز کرد و گفت: «توسعه اقتصادى زمینه ساز توسعه بازارهاى مالى در بلند مدت مى شود که این امر، به 
صورت عکس نیز صادق است. همچنین بازار مالى کارآ موجب توسعه بازار مالى شده که سه بعد تخصیص، اطالعات و عملیات 

را در برمى گیرد.»

مدیریت پروژه نیز در تالش هستیم تا این دیدگاه را با هدف ارائه پروژه هایى با بیشترین توجه به مفهوم توسعه پایدار معرفى کنیم.»
معاون محصوالت و خدمات انجمن جهانى مدیریت پروژه (IPMA) در پایان با اشاره به سى و یکمین دوره از کنفرانس جهانى 
این انجمن گفت: «این کنفرانس در اکتبر سال 2019 و در مکزیک، با محوریت به کارگیرى موضوع پایدارى در مدیریت پروژه 

برگزار خواهد شد.»

شادکام در ادامه به ابعاد مختلف مسئولیت شرکت ها پرداخت و گفت: «در صورتى که مسئولیت اقتصادى را در نظر بگیریم، 
کارآیى یک شرکت در تخصیص منابع به سمت پر بازده ترین فعالیت ها سوق داده مى شود و چنانچه مسئولیت قانونى را تعریف 
کنیم، فعالیت هاى یک نهاد دیگر در بازه ریسک و سودآورى نمى گنجد و نیازمند قانون و چارچوب ضوابط حقوقى است. در بعد 
دیگر مسئولیت اخالقى است که در زمانى که قانون به اندازه کافى روشن و مبسوط نیست، به میان مى آید و در آخر مسئولیت 

بشردوستانه شرکت ها که توجه به مسائلى چون محیط زیست و افراد جامعه را مدنظر قرار مى دهد.»
وى در ادامه با توجه به موضوع بازده مالى در بنگاه هاى اقتصادى در خصوص مسئولیت اجتماعى شان گفت: «بازده مالى بر 
ذینفعانى که فعالیت اقتصادى دارند، اثرگذار است. در نتیجه دغدغه شرکت ها در توجه به مسئولیت اجتماعى شان همسو کردن 
منافع ذیربطان خود با منافع اجتماعى است که امرى دشوار به نظر مى رسد و نیازمند ابزار است. وظیفه سازمان هاى اقتصادى 
پاسخگویى نسبت به این دو موضوع است که با ارائه گزارشات دقیق و شفاف در اولین گام در مسیر عمل به مسئولیت اجتماعى 
دیده مى شود و در نهایت موجب بازده بلندمدت، افزایش مشارکت با سازمان هاى مردم نهاد و افزایش رقابت پذیرى در میان بنگا ه هاى 

اقتصادى مى شود.»
شادکام، با تأکید بر این نکته که بهره مندى مناسب از مسئولیت اجتماعى در بازار مالى، دسترسى آسان به سرمایه را فراهم مى سازد 
و به موجب آن حقوق صاحبان سهام، حفظ مى شود و افزایش بازده دارایى اتفاق مى افتد، سخنان خود را اینگونه به پایان رساند: 
«مسئولیت اجتماعى نه یک کاالى لوکس بلکه به عنوان ابزارى موفق در بازده سودآورى شرکت ها عمل مى کند و به عبارتى 

دیگر یک مدل موفق براى سودآورى پایدار است.»



دکتر حامد شادکام؛ مدیرعامل کرمان خودرو:

مسئولیت اجتماعى مدل موفق براى سودآورى پایدار است 

گروه اقتصادى کرمان خودرو، کارگزارى کارآمد و شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان حامیان مالى از برگزارى این رویداد 
حمایت کردند. دکتر حامد شادکام، مدیرعامل کرمان خودرو به نمایندگى حامیان مالى این همایش به معرفى اهداف سازمان 
خود در راستاى توجه به مسئولیت اجتماعى شرکت ها پرداخت. وى با طرح سؤالى در خصوص تحقق اهداف بلند یا کوتاه مدت 
مسئولیت اجتماعى که هر یک به ترتیب براى خلق ارزش افزوده براى ذیربطان و دنبال کردن سود و اهداف سهام داران تالش 
دارد گفتگو خود را آغاز کرد و گفت: «توسعه اقتصادى زمینه ساز توسعه بازارهاى مالى در بلند مدت مى شود که این امر، به 
صورت عکس نیز صادق است. همچنین بازار مالى کارآ موجب توسعه بازار مالى شده که سه بعد تخصیص، اطالعات و عملیات 

را در برمى گیرد.»

شادکام در ادامه به ابعاد مختلف مسئولیت شرکت ها پرداخت و گفت: «در صورتى که مسئولیت اقتصادى را در نظر بگیریم، 
کارآیى یک شرکت در تخصیص منابع به سمت پر بازده ترین فعالیت ها سوق داده مى شود و چنانچه مسئولیت قانونى را تعریف 
کنیم، فعالیت هاى یک نهاد دیگر در بازه ریسک و سودآورى نمى گنجد و نیازمند قانون و چارچوب ضوابط حقوقى است. در بعد 
دیگر مسئولیت اخالقى است که در زمانى که قانون به اندازه کافى روشن و مبسوط نیست، به میان مى آید و در آخر مسئولیت 

بشردوستانه شرکت ها که توجه به مسائلى چون محیط زیست و افراد جامعه را مدنظر قرار مى دهد.»
وى در ادامه با توجه به موضوع بازده مالى در بنگاه هاى اقتصادى در خصوص مسئولیت اجتماعى شان گفت: «بازده مالى بر 
ذینفعانى که فعالیت اقتصادى دارند، اثرگذار است. در نتیجه دغدغه شرکت ها در توجه به مسئولیت اجتماعى شان همسو کردن 
منافع ذیربطان خود با منافع اجتماعى است که امرى دشوار به نظر مى رسد و نیازمند ابزار است. وظیفه سازمان هاى اقتصادى 
پاسخگویى نسبت به این دو موضوع است که با ارائه گزارشات دقیق و شفاف در اولین گام در مسیر عمل به مسئولیت اجتماعى 
دیده مى شود و در نهایت موجب بازده بلندمدت، افزایش مشارکت با سازمان هاى مردم نهاد و افزایش رقابت پذیرى در میان بنگا ه هاى 

اقتصادى مى شود.»
شادکام، با تأکید بر این نکته که بهره مندى مناسب از مسئولیت اجتماعى در بازار مالى، دسترسى آسان به سرمایه را فراهم مى سازد 
و به موجب آن حقوق صاحبان سهام، حفظ مى شود و افزایش بازده دارایى اتفاق مى افتد، سخنان خود را اینگونه به پایان رساند: 
«مسئولیت اجتماعى نه یک کاالى لوکس بلکه به عنوان ابزارى موفق در بازده سودآورى شرکت ها عمل مى کند و به عبارتى 

دیگر یک مدل موفق براى سودآورى پایدار است.»



دکتر حامد شادکام؛ مدیرعامل کرمان خودرو:

مسئولیت اجتماعى مدل موفق براى سودآورى پایدار است 

گروه اقتصادى کرمان خودرو، کارگزارى کارآمد و شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان حامیان مالى از برگزارى این رویداد 
حمایت کردند. دکتر حامد شادکام، مدیرعامل کرمان خودرو به نمایندگى حامیان مالى این همایش به معرفى اهداف سازمان 
خود در راستاى توجه به مسئولیت اجتماعى شرکت ها پرداخت. وى با طرح سؤالى در خصوص تحقق اهداف بلند یا کوتاه مدت 
مسئولیت اجتماعى که هر یک به ترتیب براى خلق ارزش افزوده براى ذیربطان و دنبال کردن سود و اهداف سهام داران تالش 
دارد گفتگو خود را آغاز کرد و گفت: «توسعه اقتصادى زمینه ساز توسعه بازارهاى مالى در بلند مدت مى شود که این امر، به 
صورت عکس نیز صادق است. همچنین بازار مالى کارآ موجب توسعه بازار مالى شده که سه بعد تخصیص، اطالعات و عملیات 

را در برمى گیرد.»

:Global Compactلیز کینگو؛ مدیرعامل و مدیر اجرایى

استحکام زنجیره دستیابى به اهداف جهانى به وسیله شبکه هاى ملى

بین المللى  «نهاد  گفت:  همایش  این  براى  ویدئویى  پیامى  در   Global Compact اجرایى  مدیر  و  مدیرعامل  کینگو،  لیز 
Global Compact بزرگ ترین نهاد توسعه پایدار جهان با 70 شبکه محلى و قریب به 10 شرکت در 160 کشور است که 

متعهد شده اند تا استراتژى هاى خود را منطبق با 10 اصل جهانى حقوق بشر، کار، محیط زیست و مبارزه با فساد قرار دهند.»
وى افزود: «نظر به مشارکت  در راستاى توسعه پایدار کسب و کارهاى ایرانى تا کنون از تمامى عالقه مندان و شرکت کنندگان 
این همایش که از حوزه هاى مختلفى چون بخش دانشگاهى، بنگاه هاى اقتصادى و سازمان هاى خیریه هستند دعوت مى شود تا 
به نهاد بین المللى Global Compact بپیوندند تا با ایجاد پیوند نزدیک تر، شبکه اى ملى تشکیل دهند و اهدافى جهانى براى 

آن تعریف کنند.»

شادکام در ادامه به ابعاد مختلف مسئولیت شرکت ها پرداخت و گفت: «در صورتى که مسئولیت اقتصادى را در نظر بگیریم، 
کارآیى یک شرکت در تخصیص منابع به سمت پر بازده ترین فعالیت ها سوق داده مى شود و چنانچه مسئولیت قانونى را تعریف 
کنیم، فعالیت هاى یک نهاد دیگر در بازه ریسک و سودآورى نمى گنجد و نیازمند قانون و چارچوب ضوابط حقوقى است. در بعد 
دیگر مسئولیت اخالقى است که در زمانى که قانون به اندازه کافى روشن و مبسوط نیست، به میان مى آید و در آخر مسئولیت 

بشردوستانه شرکت ها که توجه به مسائلى چون محیط زیست و افراد جامعه را مدنظر قرار مى دهد.»
وى در ادامه با توجه به موضوع بازده مالى در بنگاه هاى اقتصادى در خصوص مسئولیت اجتماعى شان گفت: «بازده مالى بر 
ذینفعانى که فعالیت اقتصادى دارند، اثرگذار است. در نتیجه دغدغه شرکت ها در توجه به مسئولیت اجتماعى شان همسو کردن 
منافع ذیربطان خود با منافع اجتماعى است که امرى دشوار به نظر مى رسد و نیازمند ابزار است. وظیفه سازمان هاى اقتصادى 
پاسخگویى نسبت به این دو موضوع است که با ارائه گزارشات دقیق و شفاف در اولین گام در مسیر عمل به مسئولیت اجتماعى 
دیده مى شود و در نهایت موجب بازده بلندمدت، افزایش مشارکت با سازمان هاى مردم نهاد و افزایش رقابت پذیرى در میان بنگا ه هاى 

اقتصادى مى شود.»
شادکام، با تأکید بر این نکته که بهره مندى مناسب از مسئولیت اجتماعى در بازار مالى، دسترسى آسان به سرمایه را فراهم مى سازد 
و به موجب آن حقوق صاحبان سهام، حفظ مى شود و افزایش بازده دارایى اتفاق مى افتد، سخنان خود را اینگونه به پایان رساند: 
«مسئولیت اجتماعى نه یک کاالى لوکس بلکه به عنوان ابزارى موفق در بازده سودآورى شرکت ها عمل مى کند و به عبارتى 

دیگر یک مدل موفق براى سودآورى پایدار است.»



دکتر عباس هشى؛ حسابرس معتمد بورس و بانک مرکزى:

GRI  ایجاد و حفظ ارتباطات بین المللى با گزارش دهى

دکتر عباس هشى، حسابرس و حسابدار رسمى، حسابرس معتمد بورس و بانک مرکزى در خصوص نقش گزارشگرى مالى در 
فعالیت  سازمان هاى خیریه گفت: «گزارش دهى GRI بر اساس یک استاندارد مستقل جهانى است که با هدف آگاه سازى فعاالن 
اقتصادى، دولت ها و سایر سازمان ها جهت درك و اطالع رسانى تأثیر فعالیت آنها بر روى مسائلى چون حقوق بشر و محیط زیست 
صورت مى گیرد. از این رو بهره مندى سازمان هاى خیریه اى چون محک از گزارش دهى شفافى چون GRI مى تواند در شرایط 

کنونى براى ایجاد و حفظ ارتباطات بین المللى، آینده نگرى و توسعه ارتباطات با ذیربطان و حفظ اعتماد ایشان اتفاق بیافتد.»
وى افزود: «از سوى دیگر از آنجایى که مسأله اصلى ارائه گزارش روشن در خصوص نحوه تأمین منابع و چگونگى صرف آن در 
سازمان هاست، گزارش دهى به شیوه این استاندارد عالوه بر تحقق اصول پاسخگویى و شفافیت موجب حفظ اعتماد و مبارزه با 

فساد خواهد شد.»
عضو شبکه مستقل بین المللى حسابدارى کروهورواث با بیان اینکه شاه بیت این گزارش دهى مقوله فساد را مورد هدف قرار مى دهد، 
ادامه داد: «مسئولیت اجتماعى در جریان گزارش دهى استاندارد بر اساس نهاد بین المللى GRI موجب بیان شفاف در نحوه کسب 

منابع و چگونگى مصرف آن مى شود که این موضوع به طور مستقیم با پدیده فساد مبارزه مى کند.»
مدرس دانشگاه شهید بهشتى و عضو جامعه حسابداران رسمى ایران درباره نقش گزارشگرى مالى کشور در چارچوب گزارش دهى 
جهانى تدوین شده توسط GRI گفت: «شرکت هاى بزرگ کسب و کار با بهره مندى از این مدل گزارش دهى ضمن پاسخگویى 
به ذینفعان خود مانند سهامداران و نهاد دولتى در تحقق عمل به مسئولیت اجتماعى خود و جلوگیرى از سواستفاده هاى مالى 

گام برمى دارند.»



دکتر کریستف هاملمن؛ نماینده مقیم سازمان جهانى بهداشت:

محک سازمانى است که به مسئولیت اجتماعى خود عمل مى کند

دکتر کریستف هاملمن، نماینده مقیم سازمان جهانى بهداشت (WHO) در ایران با اشاره به موضوع سالمت در این سازمان و ارتباط 
آن با مسئولیت اجتماعى گفت: «سیزدهمین برنامه سازمان جهانى بهداشت براى سال هاى 2019 تا 2023، در سال گذشته در طول 
گردهمایى بهداشت جهانى تدوین گردید و استراتژى پوشش خدمات سالمت، اورژانس و اولویت هاى تندرستى را در برنامه کار خود 
قرار داد. همچنین با توجه به سومین هدف از اهداف برنامه توسعه پایدار (SDGs) که به موضوع سالمت اشاره دارد مى توان با 
همراهى دیگر نهادهاى فعالى چون نهاد بین المللى حمایتگرى مالى سازمان ملل در تحقق و پوشش سالمت در زندگى افراد جامعه 
گام برداشت. بر همین اساس انطباق فعالیت هاى یک سازمان و عملکرد آن با رویکرد مسئولیت اجتماعى یک امر ضرورى است. در 
نتیجه این امر است که در زمان توجه به مقوله مسئولیت اجتماعى، سازمان ها با پاسخگویى و شفافیت در ارائه گزارشات عملکرد خود 
مواجه مى شوند که در  این باره محک توانسته است با ارائه گزارش بر اساس مدل گزارش دهى بین المللى GRI در سه حوزه اقتصادى، 

اجتماعى و محیط زیست به عنوان سازمان  مردم نهادى که به مسئولیت اجتماعى خود عمل مى کند در جهان شناخته شود.»
هاملمن با اشاره به عضویت محک در نهاد بین المللى گلوبال کامپکت (Global Compact) سازمان ملل متحد از سال 2016 
گفت: «عضویت در چنین نهادى موجب ارزیابى و سنجش مسئولیت اجتماعى سازمان هاست. از این گذشته مفهوم بازده اجتماعى 
در سرمایه که شاخص کیفى ارزیابى میزان برگشت سرمایه در حوزه خیریه است در جهان امروز رایج شده که در برگیرنده سه اصل 

داراى اهمیت براى سهامداران فعال با تعیین سیستم ارزش، کاال، خدمات و تأثیر شیوه هاى کارى بر روى زنجیره ارزش هاست.»

تحسین اقدام محک در اطالع رسانى آثار تحریم دارویى
 (Lancet) هاملمن در پایان گفت: «فعالیت این مؤسسه خیریه با ارائه مقاالت علمى در مجالت تخصصى معتبر همچون لنست

براى ایجاد دغدغه جمعى درباره چالش  حمایت از کودکان مبتال به سرطان در ایران در شرایط سخت درمان ستودنى است.»



پانل تخصصى اول

بررسى  مدل هاى برنامه ریزى با حضور متخصصان ملى و بین المللى
پانل مدل هاى برنامه ریزى پروژه هاى مسئولیت اجتماعى با حضور غالمرضا صفاکیش، معاون بخش آموزش و مدیران جوان 
انجمن جهانى مدیریت پروژه (IPMA)؛ دکتر نسرین نورشاهى، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزى آموزش عالى؛ ایوان 
شوپر، استاد دانشگاه علوم کاربردى برلین (HTW)؛ صبا کامکار، مدیر واحد نوآورى و توسعه محک برگزار شد. مهندس 
غالمرضا صفاکیش، در ابتداى این پانل گفت: «در این پانل تخصصى به ماهیت برنامه ریزى در حوزه مسئولیت اجتماعى 
شرکت ها و ارتباط آن با سازمان هاى خیریه مى پردازیم. دنیاى کسب و کار در جهان امروز بر اساس پروژه هاى توسعه محور 

و جارى گردانده مى شوند و محک سازمان مردم نهاد عجیبى است که فعالیت هایش به این شیوه هدایت و عملى مى کند.»

دکتر نسرین نورشاهى؛ رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزى آموزش عالى

دانشگاه ها مشروعیت و اعتماد عمومى خود را از راه عمل به مسئولیت اجتماعى دریافت مى کنند

دکتر نسرین نورشاهى، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزى آموزش عالى با اعالم اینکه به نمایندگى از اتاق فکر وزرات علوم، 
تحقیقات و فناورى کشور به ارائه سخنرانى در خصوص برنامه ریزى دانشگاه ها در حوزه مـسئولیت اجتماعى مى پردازد، گفت: 
«در تاریخ بشر دیرینه شناسان به زودرس بودن فرزند انسان اشاره داشته اند که در هر مرحله از زندگى خود نیازمند کمک افراد 
بوده است. این مسأله که از ابتدا به عنوان یک نیاز اجتماعى همراه با ذات بشر بوده، مورد توجه است. با این حال این نیاز ذاتى 
گاهى به دست فراموشى سپرده مى شود که در دو سه دهه گذشته نهادهاى علمى تالش کرده اند تا با طرح مبانى نظرى موضوع 
مسئولیت اجتماعى را با این نگرش برجسته سازند که تمامى نهادهاى ساخته بشر همچون بنگاه هاى اقصادى و کسب و کارها، 

صبا کامکار؛ مدیر واحد نوآورى و توسعه محک:

مسئولیت اجتماعى باید باورى نهادینه در ارکان و اجزاى سازمان باشد

صبا کامکار، مدیر واحد نوآورى و توسعه محک در پنل اول به تشریح مدل مؤسسه خیریه محک در انجام پروژه مسئولیت 
اجتماعى پرداخت. او ضمن معرفى مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز محک، به عنوان اولین پروژه عملى مسئولیت 
اجتماعى گفت: «مسئولیت اجتماعى یک بحث استراتژیک و در سطح برنامه ریزى ارکان یک سازمان است که باید به یک باور 
سازمانى تبدیل شود و با شاخص هاى عملکردى و اهداف بلند مدت سازمان پیوند بخورد. مسئولیت اجتماعى در اهداف سودآور، 

زودبازده و کمپین هاى تبلیغاتى، بازاریابى و روابط عمومى خالصه نمى شود.»
وى سپس سیر مسئولیت اجتماعى محک را با نگاه به استراتژى سازمان تشریح کرد و گفت: «محک در ابتدا استراتژى خود را 
در این خصوص تعریف کرد، سپس براى عملیاتى سازى آن تالش کرد و در مرحله سوم اثرات این اقدامات را در جامعه  سنجید 
تا بتواند با تحلیل آن این موضوع را مدیریت نماید. در بیانیه چشم انداز و مأموریت محک، همچنین ارزش هاى مؤسسه، همواره 
بر ترویج اندیشه کمک به همنوع تأکید شده است. از تأسیس محک در 27 سال گذشته همواره ارکان سازمان این دغدغه را 
داشته اند و به اشتراك گذارى منابع دانش و فرصت هاى همکارى را در دستور کار خود قرار داده اند. محک 12 سال پیش با راه اندازى 
بیمارستان فوق تخصصى خود، گامى جدى تر در این عرصه برداشت، چرا که نیازمند روش هاى جدیدترى براى ایجاد همکارى هاى 

بیشتر با افراد مختلف جامعه داراى آثار ماندگار باشند، بود.»
کامکار در این باره افزود: «در همین دوره پروپوزال هاى پیشنهادى براى ورود به پروژه هاى مسئولیت اجتماعى در محک دریافت 
شد اما آمادگى ورود به این بحث در محک وجود نداشت. در جامعه نیز نگاه به مسئولیت اجتماعى عمدتا مربوط به نگاه خیر 
مدیران بنگاه هاى اقتصادى بود. بنابراین محک به سوى طراحى مسیرى رفت که بتواند، مفهوم مسئولیت اجتماعى را در جامعه 
ترویج کند، اهداف، شاخص هاى آن را تعریف و ابتکارات را طراحى کرد. از جمله مى توان به ایجاد آگاهى و تدوین سند مسئولیت 

اجتماعى محک در 4 سال پیش با پرداختن به سه بعد اجتماعى، اقتصادى و محیط زیستى به عنوان یک سازمان مردم نهاد و 
تعریف پروژه عملیاتى مسئولیت اجتماعى محک با بنگاه اقتصادى در 2 سال پیش اشاره کرد.»

کامکار درباره آثار این اقدامات گفت: «در محک تالش کردیم براى تحقق سند تنظیم شده مسئولیت اجتماعى ساختارها و 
فرایندهایى را در مؤسسه طراحى کنیم، براى نشان دادن عمق این دیدگاه استراتژیک در عملیات سازمان مثال هاى فراوانى 
وجود دارد که یکى از آن ها تغییر در تولید قلک هاى سفالى به قلک هاى قابل بازیافت که خود نیز از کاغذ بازیافتى تهیه مى شوند، 
بود. این اقدامات باعث شد تا امروز بتوانیم بر اساس استاندارد GRI گزارش مسئولیت اجتماعى سازمان را ارائه کنیم و خود را 

براى ارزیابى GRI آماده سازیم.» 
وى در ادامه شرح دقیقى از مدل تولید خدمت در محک ارائه کرد و گفت: «این مدل در مؤسسه محک اساسا با شناسایى نیاز 
بیمار و خانواده و درمان و خدمات مورد احتیاج آن ها شروع مى شود. سپس بررسى براى یافتن زیرساخت ها صورت مى گیرد و 

بودجه و منابع الزم براى فراهم شدن این خدمت در محک تأمین مى شود.» 
مدیر واحد نوآورى و توسعه در ادامه شرح دقیقى از پروژه مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز محک ارائه کرد و گفت: 
«در مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى، افراد مى توانند با مراجعه و ثبت نمونه بزاق، داوطلب اهداى سلول هاى بنیادى خون ساز 
براى بیماران نیازمند پیوند شوند. بدین ترتیب که آزمایش تعیین HLA بر روى نمونه بزاق انجام مى شود و در صورت سازگارى 
نمونه امکان پیوند براى یک بیمار فراهم مى شود. مراحل خریدارى یک نمونه از خارج از کشور نیازمند هزینه اى در حدود 120 
هزار یورو است. در صورت ایجاد چنین بانک هایى در کشور و استقرار زیرساخت هاى مورد نیاز، شانس بهبودى براى بیماران 
نیازمند پیوند در کشور ارتقا مى یابد. الزم به ذکر است که پیوند مغز استخوان تنها مختص کودکان مبتال سرطان نیست و یک 
روش درمانى براى برخى بدخیمى ها نیز مى باشد، بنابراین نیازى از محک را به نیاز جامعه پیوند دادیم و تعهد کردیم تا از طریق 
ظرفیت هاى سازمان بتوانیم نیکوکارانى را که داوطلب اهداى سلول بنیادى خون ساز هستند را در مرکز بپذیریم و تأمین مالى 
مرکز را از طریق حامیان سازمان ممکن کنیم. تأمین هزینه آزمایش 5 هزار نمونه سلول بنیادى توسط بخش خصوصى (شرکت 

بهمن موتور) در فاز اول این پروژه صورت گرفت.»
کامکار با بیان اینکه تاکنون بیش از 7000 نمونه موفق در این مرکز ثبت شده است، ادامه داد: «این پروژه اولین پروژه مسئولیت اجتماعى 
واقعى در محک است و بهمن موتور نیز در پى برندسازى مجدد، یکى از اقدامات خود در تعهد به مسئولیت اجتماعى  را با مشارکت در 
این پروژه تعریف کرد. ره آورد این اقدام مشترك، راه اندازى اولین بانک در یک مؤسسه خیریه بود که منابع آن براى تمام جامعه قابل 

استفاده است.» 
کامکار با تأکید بر هدایت کمک هاى مردمى به خدمات جدید به شکلى که قابل تبدیل شدن به فرایندهاى پایدار باشند گفت: «در حال 
حاضر حاصل پروژه معرفى شده، تبدیل به فرآیندى جارى شده که افراد روزانه براى عضویت به آن مراجعه مى کنند و تا کنون بیش از 

7 هزار نفر به این مرکز پیوسته و 30 نمونه سازگار با فرد نیازمند پیوند مشخص شده اند.»
مدیر واحد نوآورى و توسعه افزود: «دستاورد مهم و ارزشمند دیگر این مرکز، کسب نشان طالى انجمن مدیریت پروژه در سال 2018 
است. این پروژه در کنار تمام این دستاوردها آموخته هاى بسیارى نیز از فعالیت در محیط حرفه اى و تخصصى براى محک ایجاد کرد.» 

خلق ارزش براى ذیربطان کلید موفقیت هر پروژه
کامکار علل اصلى موفقیت معرفى این پروژه را برشمرد و گفت: «خلق ارزش براى تمامى ذیربطان پروژه، ایجاد شرایط برد-برد براى 
تمام مشارکت کنندگان در پروژه از حامیان مالى، افراد درون سازمان، نیکوکاران و کودکان و خانواده هاى تحت حمایت محک و حفظ 
اعتماد ایشان، تالش براى مدیریت، ارزیابى و کنترل پروژه مطابق با استانداردها، ارائه گزارشات به تمامى ذیربطان و آنچه که مهم
 ترین علت بود، عشق وصف ناپذیر ایرانیان به هم وطنانشان است. و براى حفظ این عشق وظیفه ما نهایت شفافیت و پاسخگویى است.»

سازمان هاى غیردولتى و نهادهاى خیریه در ذاتشان احساس مسئولیت اجتماعى را دارند.»
پایدار،  توسعه  بشر،  حقوق  مؤلفه هاى چون  دربرگیرنده  دانشگاه ها  اجتماعى  مسئولیت  آکادمیک  حوزه  منظر  «از  افزود:  وى 
شناسایى تمایزات و ویژگى ها مانند شناسایى جنسیت و اقلیت ها، اخالقیات، مدیریت سازمانى و شاخص بشردوستانه است. بر 
این اساس دانشگاه ها تالش مى کنند تا با برنامه ریزى استراتژى مسئولیت اجتماعى خود بر اساس مدل نظرى در چهار گام؛ 
ارزش ها، مدیریت، اقدامات و سنجش اثرگذارى به ایجاد برنامه اى راهبردى و راهبرى مدیران در اقدامى همسو با سازمان هاى 

خیریه به نتایج مؤثرى در رفع مسائل اجتماعى بپردازند.»  
به هدفى همچون کسب  نقطه اشتراك مسئولیت اجتماعى دانشگاه ها و شرکت ها در دستیابى  اینکه  اعالم  با  ادامه  وى  در 
مشروعیت و اعتماد عمومى است، گفت: «تبلور مسئولیت اجتماعى دانشگاه ها در تربیت دانشجویان دغدغه مند نسبت به مسائل 
روز جامعه است. از سوى دیگر سطح انعطاف پذیرى این نهادهاى علمى در کمک رسانى به اساتیدى است که براى توسعه این 
مفهوم و مشارکت با مؤسسات خیریه تالش مى کنند. دانشگاه ها مشروعیت و اعتماد عمومى خود را از راه عمل به مسئولیت 
اجتماعى دریافت مى کنند و چه بهتر آنکه براى تحقق این این امر به سراغ قلب مهربان جامعه که مؤسسات خیریه و سازمان هاى 
مردم نهاد هستند، بروند و اساتید خود را به عنوان کنشگران مرزى در ارتباط با دانشگاه ها و مؤسسات خیریه یارى دهند تا در 

یک بازى برد- برد مسئولیت اجتماعى هر دو نهاد منتفع شوند.»

وى در باره مسیر پیش روى محک در این حوزه افزود: «بسیارى از مراکز علمى و بنگاه هاى اقتصادى براى آغاز فعالیت در حوزه 
مسئولیت اجتماعى به محک مراجعه مى کنند، اولین گزارش GRI مسئولیت اجتماعى محک ارائه و مرکز پذیره نویسى سلول هاى 
بنیادى با موفقیت راه اندازى شده است. اما آنچه در پیش روى ماست، پیوند شاخص هاى مسئولیت اجتماعى با شاخص هاى 

اجرایى و عملکردى سازمان همانند شاخص آوازه، و شاخص هاى مربوط به داوطلبان و منابع  انسانى است.»
کامکار در پایان گفت: «مسئولیت اجتماعى باید باورى نهادینه در ارکان و اجزاى سازمان باشد. این مفهوم باید در سازمان درونى ساز 
شود و باید به تمام شاخص هاى کالن سازمان گره بخورد تا قابل عملیاتى شدن باشد، در غیر این صورت در حد یک پروژه بازاریابى 

متوقف خواهد شد. پروژه هاى مسئولیت اجتماعى باید به فرایندى جارى و روش فکرى براى مدیران سازمان تبدیل شود.»



پانل تخصصى اول

بررسى  مدل هاى برنامه ریزى با حضور متخصصان ملى و بین المللى
پانل مدل هاى برنامه ریزى پروژه هاى مسئولیت اجتماعى با حضور غالمرضا صفاکیش، معاون بخش آموزش و مدیران جوان 
انجمن جهانى مدیریت پروژه (IPMA)؛ دکتر نسرین نورشاهى، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزى آموزش عالى؛ ایوان 
شوپر، استاد دانشگاه علوم کاربردى برلین (HTW)؛ صبا کامکار، مدیر واحد نوآورى و توسعه محک برگزار شد. مهندس 
غالمرضا صفاکیش، در ابتداى این پانل گفت: «در این پانل تخصصى به ماهیت برنامه ریزى در حوزه مسئولیت اجتماعى 
شرکت ها و ارتباط آن با سازمان هاى خیریه مى پردازیم. دنیاى کسب و کار در جهان امروز بر اساس پروژه هاى توسعه محور 

و جارى گردانده مى شوند و محک سازمان مردم نهاد عجیبى است که فعالیت هایش به این شیوه هدایت و عملى مى کند.»

دکتر نسرین نورشاهى؛ رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزى آموزش عالى

دانشگاه ها مشروعیت و اعتماد عمومى خود را از راه عمل به مسئولیت اجتماعى دریافت مى کنند

دکتر نسرین نورشاهى، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزى آموزش عالى با اعالم اینکه به نمایندگى از اتاق فکر وزرات علوم، 
تحقیقات و فناورى کشور به ارائه سخنرانى در خصوص برنامه ریزى دانشگاه ها در حوزه مـسئولیت اجتماعى مى پردازد، گفت: 
«در تاریخ بشر دیرینه شناسان به زودرس بودن فرزند انسان اشاره داشته اند که در هر مرحله از زندگى خود نیازمند کمک افراد 
بوده است. این مسأله که از ابتدا به عنوان یک نیاز اجتماعى همراه با ذات بشر بوده، مورد توجه است. با این حال این نیاز ذاتى 
گاهى به دست فراموشى سپرده مى شود که در دو سه دهه گذشته نهادهاى علمى تالش کرده اند تا با طرح مبانى نظرى موضوع 
مسئولیت اجتماعى را با این نگرش برجسته سازند که تمامى نهادهاى ساخته بشر همچون بنگاه هاى اقصادى و کسب و کارها، 

صبا کامکار؛ مدیر واحد نوآورى و توسعه محک:

مسئولیت اجتماعى باید باورى نهادینه در ارکان و اجزاى سازمان باشد

صبا کامکار، مدیر واحد نوآورى و توسعه محک در پنل اول به تشریح مدل مؤسسه خیریه محک در انجام پروژه مسئولیت 
اجتماعى پرداخت. او ضمن معرفى مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز محک، به عنوان اولین پروژه عملى مسئولیت 
اجتماعى گفت: «مسئولیت اجتماعى یک بحث استراتژیک و در سطح برنامه ریزى ارکان یک سازمان است که باید به یک باور 
سازمانى تبدیل شود و با شاخص هاى عملکردى و اهداف بلند مدت سازمان پیوند بخورد. مسئولیت اجتماعى در اهداف سودآور، 

زودبازده و کمپین هاى تبلیغاتى، بازاریابى و روابط عمومى خالصه نمى شود.»
وى سپس سیر مسئولیت اجتماعى محک را با نگاه به استراتژى سازمان تشریح کرد و گفت: «محک در ابتدا استراتژى خود را 
در این خصوص تعریف کرد، سپس براى عملیاتى سازى آن تالش کرد و در مرحله سوم اثرات این اقدامات را در جامعه  سنجید 
تا بتواند با تحلیل آن این موضوع را مدیریت نماید. در بیانیه چشم انداز و مأموریت محک، همچنین ارزش هاى مؤسسه، همواره 
بر ترویج اندیشه کمک به همنوع تأکید شده است. از تأسیس محک در 27 سال گذشته همواره ارکان سازمان این دغدغه را 
داشته اند و به اشتراك گذارى منابع دانش و فرصت هاى همکارى را در دستور کار خود قرار داده اند. محک 12 سال پیش با راه اندازى 
بیمارستان فوق تخصصى خود، گامى جدى تر در این عرصه برداشت، چرا که نیازمند روش هاى جدیدترى براى ایجاد همکارى هاى 

بیشتر با افراد مختلف جامعه داراى آثار ماندگار باشند، بود.»
کامکار در این باره افزود: «در همین دوره پروپوزال هاى پیشنهادى براى ورود به پروژه هاى مسئولیت اجتماعى در محک دریافت 
شد اما آمادگى ورود به این بحث در محک وجود نداشت. در جامعه نیز نگاه به مسئولیت اجتماعى عمدتا مربوط به نگاه خیر 
مدیران بنگاه هاى اقتصادى بود. بنابراین محک به سوى طراحى مسیرى رفت که بتواند، مفهوم مسئولیت اجتماعى را در جامعه 
ترویج کند، اهداف، شاخص هاى آن را تعریف و ابتکارات را طراحى کرد. از جمله مى توان به ایجاد آگاهى و تدوین سند مسئولیت 

اجتماعى محک در 4 سال پیش با پرداختن به سه بعد اجتماعى، اقتصادى و محیط زیستى به عنوان یک سازمان مردم نهاد و 
تعریف پروژه عملیاتى مسئولیت اجتماعى محک با بنگاه اقتصادى در 2 سال پیش اشاره کرد.»

کامکار درباره آثار این اقدامات گفت: «در محک تالش کردیم براى تحقق سند تنظیم شده مسئولیت اجتماعى ساختارها و 
فرایندهایى را در مؤسسه طراحى کنیم، براى نشان دادن عمق این دیدگاه استراتژیک در عملیات سازمان مثال هاى فراوانى 
وجود دارد که یکى از آن ها تغییر در تولید قلک هاى سفالى به قلک هاى قابل بازیافت که خود نیز از کاغذ بازیافتى تهیه مى شوند، 
بود. این اقدامات باعث شد تا امروز بتوانیم بر اساس استاندارد GRI گزارش مسئولیت اجتماعى سازمان را ارائه کنیم و خود را 

براى ارزیابى GRI آماده سازیم.» 
وى در ادامه شرح دقیقى از مدل تولید خدمت در محک ارائه کرد و گفت: «این مدل در مؤسسه محک اساسا با شناسایى نیاز 
بیمار و خانواده و درمان و خدمات مورد احتیاج آن ها شروع مى شود. سپس بررسى براى یافتن زیرساخت ها صورت مى گیرد و 

بودجه و منابع الزم براى فراهم شدن این خدمت در محک تأمین مى شود.» 
مدیر واحد نوآورى و توسعه در ادامه شرح دقیقى از پروژه مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز محک ارائه کرد و گفت: 
«در مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى، افراد مى توانند با مراجعه و ثبت نمونه بزاق، داوطلب اهداى سلول هاى بنیادى خون ساز 
براى بیماران نیازمند پیوند شوند. بدین ترتیب که آزمایش تعیین HLA بر روى نمونه بزاق انجام مى شود و در صورت سازگارى 
نمونه امکان پیوند براى یک بیمار فراهم مى شود. مراحل خریدارى یک نمونه از خارج از کشور نیازمند هزینه اى در حدود 120 
هزار یورو است. در صورت ایجاد چنین بانک هایى در کشور و استقرار زیرساخت هاى مورد نیاز، شانس بهبودى براى بیماران 
نیازمند پیوند در کشور ارتقا مى یابد. الزم به ذکر است که پیوند مغز استخوان تنها مختص کودکان مبتال سرطان نیست و یک 
روش درمانى براى برخى بدخیمى ها نیز مى باشد، بنابراین نیازى از محک را به نیاز جامعه پیوند دادیم و تعهد کردیم تا از طریق 
ظرفیت هاى سازمان بتوانیم نیکوکارانى را که داوطلب اهداى سلول بنیادى خون ساز هستند را در مرکز بپذیریم و تأمین مالى 
مرکز را از طریق حامیان سازمان ممکن کنیم. تأمین هزینه آزمایش 5 هزار نمونه سلول بنیادى توسط بخش خصوصى (شرکت 

بهمن موتور) در فاز اول این پروژه صورت گرفت.»
کامکار با بیان اینکه تاکنون بیش از 7000 نمونه موفق در این مرکز ثبت شده است، ادامه داد: «این پروژه اولین پروژه مسئولیت اجتماعى 
واقعى در محک است و بهمن موتور نیز در پى برندسازى مجدد، یکى از اقدامات خود در تعهد به مسئولیت اجتماعى  را با مشارکت در 
این پروژه تعریف کرد. ره آورد این اقدام مشترك، راه اندازى اولین بانک در یک مؤسسه خیریه بود که منابع آن براى تمام جامعه قابل 

استفاده است.» 
کامکار با تأکید بر هدایت کمک هاى مردمى به خدمات جدید به شکلى که قابل تبدیل شدن به فرایندهاى پایدار باشند گفت: «در حال 
حاضر حاصل پروژه معرفى شده، تبدیل به فرآیندى جارى شده که افراد روزانه براى عضویت به آن مراجعه مى کنند و تا کنون بیش از 

7 هزار نفر به این مرکز پیوسته و 30 نمونه سازگار با فرد نیازمند پیوند مشخص شده اند.»
مدیر واحد نوآورى و توسعه افزود: «دستاورد مهم و ارزشمند دیگر این مرکز، کسب نشان طالى انجمن مدیریت پروژه در سال 2018 
است. این پروژه در کنار تمام این دستاوردها آموخته هاى بسیارى نیز از فعالیت در محیط حرفه اى و تخصصى براى محک ایجاد کرد.» 

خلق ارزش براى ذیربطان کلید موفقیت هر پروژه
کامکار علل اصلى موفقیت معرفى این پروژه را برشمرد و گفت: «خلق ارزش براى تمامى ذیربطان پروژه، ایجاد شرایط برد-برد براى 
تمام مشارکت کنندگان در پروژه از حامیان مالى، افراد درون سازمان، نیکوکاران و کودکان و خانواده هاى تحت حمایت محک و حفظ 
اعتماد ایشان، تالش براى مدیریت، ارزیابى و کنترل پروژه مطابق با استانداردها، ارائه گزارشات به تمامى ذیربطان و آنچه که مهم
 ترین علت بود، عشق وصف ناپذیر ایرانیان به هم وطنانشان است. و براى حفظ این عشق وظیفه ما نهایت شفافیت و پاسخگویى است.»

سازمان هاى غیردولتى و نهادهاى خیریه در ذاتشان احساس مسئولیت اجتماعى را دارند.»
پایدار،  توسعه  بشر،  حقوق  مؤلفه هاى چون  دربرگیرنده  دانشگاه ها  اجتماعى  مسئولیت  آکادمیک  حوزه  منظر  «از  افزود:  وى 
شناسایى تمایزات و ویژگى ها مانند شناسایى جنسیت و اقلیت ها، اخالقیات، مدیریت سازمانى و شاخص بشردوستانه است. بر 
این اساس دانشگاه ها تالش مى کنند تا با برنامه ریزى استراتژى مسئولیت اجتماعى خود بر اساس مدل نظرى در چهار گام؛ 
ارزش ها، مدیریت، اقدامات و سنجش اثرگذارى به ایجاد برنامه اى راهبردى و راهبرى مدیران در اقدامى همسو با سازمان هاى 

خیریه به نتایج مؤثرى در رفع مسائل اجتماعى بپردازند.»  
به هدفى همچون کسب  نقطه اشتراك مسئولیت اجتماعى دانشگاه ها و شرکت ها در دستیابى  اینکه  اعالم  با  ادامه  وى  در 
مشروعیت و اعتماد عمومى است، گفت: «تبلور مسئولیت اجتماعى دانشگاه ها در تربیت دانشجویان دغدغه مند نسبت به مسائل 
روز جامعه است. از سوى دیگر سطح انعطاف پذیرى این نهادهاى علمى در کمک رسانى به اساتیدى است که براى توسعه این 
مفهوم و مشارکت با مؤسسات خیریه تالش مى کنند. دانشگاه ها مشروعیت و اعتماد عمومى خود را از راه عمل به مسئولیت 
اجتماعى دریافت مى کنند و چه بهتر آنکه براى تحقق این این امر به سراغ قلب مهربان جامعه که مؤسسات خیریه و سازمان هاى 
مردم نهاد هستند، بروند و اساتید خود را به عنوان کنشگران مرزى در ارتباط با دانشگاه ها و مؤسسات خیریه یارى دهند تا در 

یک بازى برد- برد مسئولیت اجتماعى هر دو نهاد منتفع شوند.»

وى در باره مسیر پیش روى محک در این حوزه افزود: «بسیارى از مراکز علمى و بنگاه هاى اقتصادى براى آغاز فعالیت در حوزه 
مسئولیت اجتماعى به محک مراجعه مى کنند، اولین گزارش GRI مسئولیت اجتماعى محک ارائه و مرکز پذیره نویسى سلول هاى 
بنیادى با موفقیت راه اندازى شده است. اما آنچه در پیش روى ماست، پیوند شاخص هاى مسئولیت اجتماعى با شاخص هاى 

اجرایى و عملکردى سازمان همانند شاخص آوازه، و شاخص هاى مربوط به داوطلبان و منابع  انسانى است.»
کامکار در پایان گفت: «مسئولیت اجتماعى باید باورى نهادینه در ارکان و اجزاى سازمان باشد. این مفهوم باید در سازمان درونى ساز 
شود و باید به تمام شاخص هاى کالن سازمان گره بخورد تا قابل عملیاتى شدن باشد، در غیر این صورت در حد یک پروژه بازاریابى 

متوقف خواهد شد. پروژه هاى مسئولیت اجتماعى باید به فرایندى جارى و روش فکرى براى مدیران سازمان تبدیل شود.»



دکتر ایوان شوپر؛ استاد دانشگاه علوم کاربردى برلین:

محک الگوى نمونه اى در بهره مندى از دانش پروژه سازى فعالیت هایش در درمان کودکان مبتال به سرطان است

ایوان شوپر، استاد دانشگاه علوم کاربردى برلین (HTW) در خصوصcation�Projecti  در جوامع گفت: «مدیریت پروژه 
شیوه رایج جهان امروز در اجراى هر نوع اقدامى است چرا که پروژه ها در متن زندگى ما قرار دارند؛ از برگزارى یک مراسم ازدواج 

گرفته تا برنامه ریزى براى تعطیالت، همه در قالب یک پروژه هستند.»
وى ادامه داد: «سازمان هاى دنیا امروزه به دانش مدیریت پروژه نیازمندند. در تعریف پروفسور میدلر از نظریه پردازان این حوزه مى توان 
به این موضوع اشاره کرد که مدیریت پروژه تلفیقى از واژگان سازمانى شدن و پروژه است که تمامى ابعاد زندگى را در بر مى گیرد. 

بنابراین دانش مدیریت پروژه مى تواند حلقه ارتباطى میان اهداف سازمان هاى مردم نهاد و مسئولیت اجتماعى شرکت ها باشد.»
وى با ارائه نتایج یک طرح تحقیقاتى بر روى پروژه سازى مجامع اقتصادى در حال رشدى چون آلمان، نوروژ، ایسلند و ژاپن که 
در آخرین مجله بین المللى مدیریت پروژه به چاپ رسیده است، گفت: «در مقدمات این پروژه یافتن روش تحقیقى که متناسب 
با شرایط کشورهاى مقایسه شونده باشد، دشوار بود. دلیل این امر نوع نگرش هر کسب و کار اقتصادى به نتایج یک پروژه بود 
که گاهى خروجى هاى یک مدل را به عنوان ورودى در فرآیند کار تلقى مى کرد حال آنکه در روش کار دیگرى این موضوع کامًال 
متفاوت مى نمود. در نهایت مسیر این پژوهش شاخص هایى چون اقتصادى، تولیدى، مالى، سالمت و آموزش را در 500 نمونه 
هر کسب و کار  سنجید و به نتایجى در میزان اجراى پروژه هاى درون سازمانى رسید که در طول سال ها با رشدى در پروژه هاى 

برون سازمانى به دلیل توجه به امر مسئولیت اجتماعى شرکت ها به وجود آمده بودند.»
شوپر در پایان با اشاره به اینکه پروژه سازى در سازمان ها موجب توسعه یافتگى آنها مى شود، گفت: «محک الگوى نمونه اى در بهره مندى از 
دانش پروژه سازى فعالیت هایش در درمان کودکان مبتال به سرطان است. به گونه اى که هر کودك و مسیر درمان تا سالمتى او به عنوان یک 
پروژه و نمونه مطالعاتى دیده مى شود که براى عملى شدن هدف که همان بهبودى کودك است، قوانین مدیریت پروژه اجرایى مى شوند.» 

صبا کامکار؛ مدیر واحد نوآورى و توسعه محک:

مسئولیت اجتماعى باید باورى نهادینه در ارکان و اجزاى سازمان باشد

صبا کامکار، مدیر واحد نوآورى و توسعه محک در پنل اول به تشریح مدل مؤسسه خیریه محک در انجام پروژه مسئولیت 
اجتماعى پرداخت. او ضمن معرفى مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز محک، به عنوان اولین پروژه عملى مسئولیت 
اجتماعى گفت: «مسئولیت اجتماعى یک بحث استراتژیک و در سطح برنامه ریزى ارکان یک سازمان است که باید به یک باور 
سازمانى تبدیل شود و با شاخص هاى عملکردى و اهداف بلند مدت سازمان پیوند بخورد. مسئولیت اجتماعى در اهداف سودآور، 

زودبازده و کمپین هاى تبلیغاتى، بازاریابى و روابط عمومى خالصه نمى شود.»
وى سپس سیر مسئولیت اجتماعى محک را با نگاه به استراتژى سازمان تشریح کرد و گفت: «محک در ابتدا استراتژى خود را 
در این خصوص تعریف کرد، سپس براى عملیاتى سازى آن تالش کرد و در مرحله سوم اثرات این اقدامات را در جامعه  سنجید 
تا بتواند با تحلیل آن این موضوع را مدیریت نماید. در بیانیه چشم انداز و مأموریت محک، همچنین ارزش هاى مؤسسه، همواره 
بر ترویج اندیشه کمک به همنوع تأکید شده است. از تأسیس محک در 27 سال گذشته همواره ارکان سازمان این دغدغه را 
داشته اند و به اشتراك گذارى منابع دانش و فرصت هاى همکارى را در دستور کار خود قرار داده اند. محک 12 سال پیش با راه اندازى 
بیمارستان فوق تخصصى خود، گامى جدى تر در این عرصه برداشت، چرا که نیازمند روش هاى جدیدترى براى ایجاد همکارى هاى 

بیشتر با افراد مختلف جامعه داراى آثار ماندگار باشند، بود.»
کامکار در این باره افزود: «در همین دوره پروپوزال هاى پیشنهادى براى ورود به پروژه هاى مسئولیت اجتماعى در محک دریافت 
شد اما آمادگى ورود به این بحث در محک وجود نداشت. در جامعه نیز نگاه به مسئولیت اجتماعى عمدتا مربوط به نگاه خیر 
مدیران بنگاه هاى اقتصادى بود. بنابراین محک به سوى طراحى مسیرى رفت که بتواند، مفهوم مسئولیت اجتماعى را در جامعه 
ترویج کند، اهداف، شاخص هاى آن را تعریف و ابتکارات را طراحى کرد. از جمله مى توان به ایجاد آگاهى و تدوین سند مسئولیت 

اجتماعى محک در 4 سال پیش با پرداختن به سه بعد اجتماعى، اقتصادى و محیط زیستى به عنوان یک سازمان مردم نهاد و 
تعریف پروژه عملیاتى مسئولیت اجتماعى محک با بنگاه اقتصادى در 2 سال پیش اشاره کرد.»

کامکار درباره آثار این اقدامات گفت: «در محک تالش کردیم براى تحقق سند تنظیم شده مسئولیت اجتماعى ساختارها و 
فرایندهایى را در مؤسسه طراحى کنیم، براى نشان دادن عمق این دیدگاه استراتژیک در عملیات سازمان مثال هاى فراوانى 
وجود دارد که یکى از آن ها تغییر در تولید قلک هاى سفالى به قلک هاى قابل بازیافت که خود نیز از کاغذ بازیافتى تهیه مى شوند، 
بود. این اقدامات باعث شد تا امروز بتوانیم بر اساس استاندارد GRI گزارش مسئولیت اجتماعى سازمان را ارائه کنیم و خود را 

براى ارزیابى GRI آماده سازیم.» 
وى در ادامه شرح دقیقى از مدل تولید خدمت در محک ارائه کرد و گفت: «این مدل در مؤسسه محک اساسا با شناسایى نیاز 
بیمار و خانواده و درمان و خدمات مورد احتیاج آن ها شروع مى شود. سپس بررسى براى یافتن زیرساخت ها صورت مى گیرد و 

بودجه و منابع الزم براى فراهم شدن این خدمت در محک تأمین مى شود.» 
مدیر واحد نوآورى و توسعه در ادامه شرح دقیقى از پروژه مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز محک ارائه کرد و گفت: 
«در مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى، افراد مى توانند با مراجعه و ثبت نمونه بزاق، داوطلب اهداى سلول هاى بنیادى خون ساز 
براى بیماران نیازمند پیوند شوند. بدین ترتیب که آزمایش تعیین HLA بر روى نمونه بزاق انجام مى شود و در صورت سازگارى 
نمونه امکان پیوند براى یک بیمار فراهم مى شود. مراحل خریدارى یک نمونه از خارج از کشور نیازمند هزینه اى در حدود 120 
هزار یورو است. در صورت ایجاد چنین بانک هایى در کشور و استقرار زیرساخت هاى مورد نیاز، شانس بهبودى براى بیماران 
نیازمند پیوند در کشور ارتقا مى یابد. الزم به ذکر است که پیوند مغز استخوان تنها مختص کودکان مبتال سرطان نیست و یک 
روش درمانى براى برخى بدخیمى ها نیز مى باشد، بنابراین نیازى از محک را به نیاز جامعه پیوند دادیم و تعهد کردیم تا از طریق 
ظرفیت هاى سازمان بتوانیم نیکوکارانى را که داوطلب اهداى سلول بنیادى خون ساز هستند را در مرکز بپذیریم و تأمین مالى 
مرکز را از طریق حامیان سازمان ممکن کنیم. تأمین هزینه آزمایش 5 هزار نمونه سلول بنیادى توسط بخش خصوصى (شرکت 

بهمن موتور) در فاز اول این پروژه صورت گرفت.»
کامکار با بیان اینکه تاکنون بیش از 7000 نمونه موفق در این مرکز ثبت شده است، ادامه داد: «این پروژه اولین پروژه مسئولیت اجتماعى 
واقعى در محک است و بهمن موتور نیز در پى برندسازى مجدد، یکى از اقدامات خود در تعهد به مسئولیت اجتماعى  را با مشارکت در 
این پروژه تعریف کرد. ره آورد این اقدام مشترك، راه اندازى اولین بانک در یک مؤسسه خیریه بود که منابع آن براى تمام جامعه قابل 

استفاده است.» 
کامکار با تأکید بر هدایت کمک هاى مردمى به خدمات جدید به شکلى که قابل تبدیل شدن به فرایندهاى پایدار باشند گفت: «در حال 
حاضر حاصل پروژه معرفى شده، تبدیل به فرآیندى جارى شده که افراد روزانه براى عضویت به آن مراجعه مى کنند و تا کنون بیش از 

7 هزار نفر به این مرکز پیوسته و 30 نمونه سازگار با فرد نیازمند پیوند مشخص شده اند.»
مدیر واحد نوآورى و توسعه افزود: «دستاورد مهم و ارزشمند دیگر این مرکز، کسب نشان طالى انجمن مدیریت پروژه در سال 2018 
است. این پروژه در کنار تمام این دستاوردها آموخته هاى بسیارى نیز از فعالیت در محیط حرفه اى و تخصصى براى محک ایجاد کرد.» 

خلق ارزش براى ذیربطان کلید موفقیت هر پروژه
کامکار علل اصلى موفقیت معرفى این پروژه را برشمرد و گفت: «خلق ارزش براى تمامى ذیربطان پروژه، ایجاد شرایط برد-برد براى 
تمام مشارکت کنندگان در پروژه از حامیان مالى، افراد درون سازمان، نیکوکاران و کودکان و خانواده هاى تحت حمایت محک و حفظ 
اعتماد ایشان، تالش براى مدیریت، ارزیابى و کنترل پروژه مطابق با استانداردها، ارائه گزارشات به تمامى ذیربطان و آنچه که مهم
 ترین علت بود، عشق وصف ناپذیر ایرانیان به هم وطنانشان است. و براى حفظ این عشق وظیفه ما نهایت شفافیت و پاسخگویى است.»

وى در باره مسیر پیش روى محک در این حوزه افزود: «بسیارى از مراکز علمى و بنگاه هاى اقتصادى براى آغاز فعالیت در حوزه 
مسئولیت اجتماعى به محک مراجعه مى کنند، اولین گزارش GRI مسئولیت اجتماعى محک ارائه و مرکز پذیره نویسى سلول هاى 
بنیادى با موفقیت راه اندازى شده است. اما آنچه در پیش روى ماست، پیوند شاخص هاى مسئولیت اجتماعى با شاخص هاى 

اجرایى و عملکردى سازمان همانند شاخص آوازه، و شاخص هاى مربوط به داوطلبان و منابع  انسانى است.»
کامکار در پایان گفت: «مسئولیت اجتماعى باید باورى نهادینه در ارکان و اجزاى سازمان باشد. این مفهوم باید در سازمان درونى ساز 
شود و باید به تمام شاخص هاى کالن سازمان گره بخورد تا قابل عملیاتى شدن باشد، در غیر این صورت در حد یک پروژه بازاریابى 

متوقف خواهد شد. پروژه هاى مسئولیت اجتماعى باید به فرایندى جارى و روش فکرى براى مدیران سازمان تبدیل شود.»



صبا کامکار؛ مدیر واحد نوآورى و توسعه محک:

مسئولیت اجتماعى باید باورى نهادینه در ارکان و اجزاى سازمان باشد

صبا کامکار، مدیر واحد نوآورى و توسعه محک در پنل اول به تشریح مدل مؤسسه خیریه محک در انجام پروژه مسئولیت 
اجتماعى پرداخت. او ضمن معرفى مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز محک، به عنوان اولین پروژه عملى مسئولیت 
اجتماعى گفت: «مسئولیت اجتماعى یک بحث استراتژیک و در سطح برنامه ریزى ارکان یک سازمان است که باید به یک باور 
سازمانى تبدیل شود و با شاخص هاى عملکردى و اهداف بلند مدت سازمان پیوند بخورد. مسئولیت اجتماعى در اهداف سودآور، 

زودبازده و کمپین هاى تبلیغاتى، بازاریابى و روابط عمومى خالصه نمى شود.»
وى سپس سیر مسئولیت اجتماعى محک را با نگاه به استراتژى سازمان تشریح کرد و گفت: «محک در ابتدا استراتژى خود را 
در این خصوص تعریف کرد، سپس براى عملیاتى سازى آن تالش کرد و در مرحله سوم اثرات این اقدامات را در جامعه  سنجید 
تا بتواند با تحلیل آن این موضوع را مدیریت نماید. در بیانیه چشم انداز و مأموریت محک، همچنین ارزش هاى مؤسسه، همواره 
بر ترویج اندیشه کمک به همنوع تأکید شده است. از تأسیس محک در 27 سال گذشته همواره ارکان سازمان این دغدغه را 
داشته اند و به اشتراك گذارى منابع دانش و فرصت هاى همکارى را در دستور کار خود قرار داده اند. محک 12 سال پیش با راه اندازى 
بیمارستان فوق تخصصى خود، گامى جدى تر در این عرصه برداشت، چرا که نیازمند روش هاى جدیدترى براى ایجاد همکارى هاى 

بیشتر با افراد مختلف جامعه داراى آثار ماندگار باشند، بود.»
کامکار در این باره افزود: «در همین دوره پروپوزال هاى پیشنهادى براى ورود به پروژه هاى مسئولیت اجتماعى در محک دریافت 
شد اما آمادگى ورود به این بحث در محک وجود نداشت. در جامعه نیز نگاه به مسئولیت اجتماعى عمدتا مربوط به نگاه خیر 
مدیران بنگاه هاى اقتصادى بود. بنابراین محک به سوى طراحى مسیرى رفت که بتواند، مفهوم مسئولیت اجتماعى را در جامعه 
ترویج کند، اهداف، شاخص هاى آن را تعریف و ابتکارات را طراحى کرد. از جمله مى توان به ایجاد آگاهى و تدوین سند مسئولیت 

اجتماعى محک در 4 سال پیش با پرداختن به سه بعد اجتماعى، اقتصادى و محیط زیستى به عنوان یک سازمان مردم نهاد و 
تعریف پروژه عملیاتى مسئولیت اجتماعى محک با بنگاه اقتصادى در 2 سال پیش اشاره کرد.»

کامکار درباره آثار این اقدامات گفت: «در محک تالش کردیم براى تحقق سند تنظیم شده مسئولیت اجتماعى ساختارها و 
فرایندهایى را در مؤسسه طراحى کنیم، براى نشان دادن عمق این دیدگاه استراتژیک در عملیات سازمان مثال هاى فراوانى 
وجود دارد که یکى از آن ها تغییر در تولید قلک هاى سفالى به قلک هاى قابل بازیافت که خود نیز از کاغذ بازیافتى تهیه مى شوند، 
بود. این اقدامات باعث شد تا امروز بتوانیم بر اساس استاندارد GRI گزارش مسئولیت اجتماعى سازمان را ارائه کنیم و خود را 

براى ارزیابى GRI آماده سازیم.» 
وى در ادامه شرح دقیقى از مدل تولید خدمت در محک ارائه کرد و گفت: «این مدل در مؤسسه محک اساسا با شناسایى نیاز 
بیمار و خانواده و درمان و خدمات مورد احتیاج آن ها شروع مى شود. سپس بررسى براى یافتن زیرساخت ها صورت مى گیرد و 

بودجه و منابع الزم براى فراهم شدن این خدمت در محک تأمین مى شود.» 
مدیر واحد نوآورى و توسعه در ادامه شرح دقیقى از پروژه مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز محک ارائه کرد و گفت: 
«در مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى، افراد مى توانند با مراجعه و ثبت نمونه بزاق، داوطلب اهداى سلول هاى بنیادى خون ساز 
براى بیماران نیازمند پیوند شوند. بدین ترتیب که آزمایش تعیین HLA بر روى نمونه بزاق انجام مى شود و در صورت سازگارى 
نمونه امکان پیوند براى یک بیمار فراهم مى شود. مراحل خریدارى یک نمونه از خارج از کشور نیازمند هزینه اى در حدود 120 
هزار یورو است. در صورت ایجاد چنین بانک هایى در کشور و استقرار زیرساخت هاى مورد نیاز، شانس بهبودى براى بیماران 
نیازمند پیوند در کشور ارتقا مى یابد. الزم به ذکر است که پیوند مغز استخوان تنها مختص کودکان مبتال سرطان نیست و یک 
روش درمانى براى برخى بدخیمى ها نیز مى باشد، بنابراین نیازى از محک را به نیاز جامعه پیوند دادیم و تعهد کردیم تا از طریق 
ظرفیت هاى سازمان بتوانیم نیکوکارانى را که داوطلب اهداى سلول بنیادى خون ساز هستند را در مرکز بپذیریم و تأمین مالى 
مرکز را از طریق حامیان سازمان ممکن کنیم. تأمین هزینه آزمایش 5 هزار نمونه سلول بنیادى توسط بخش خصوصى (شرکت 

بهمن موتور) در فاز اول این پروژه صورت گرفت.»
کامکار با بیان اینکه تاکنون بیش از 7000 نمونه موفق در این مرکز ثبت شده است، ادامه داد: «این پروژه اولین پروژه مسئولیت اجتماعى 
واقعى در محک است و بهمن موتور نیز در پى برندسازى مجدد، یکى از اقدامات خود در تعهد به مسئولیت اجتماعى  را با مشارکت در 
این پروژه تعریف کرد. ره آورد این اقدام مشترك، راه اندازى اولین بانک در یک مؤسسه خیریه بود که منابع آن براى تمام جامعه قابل 

استفاده است.» 
کامکار با تأکید بر هدایت کمک هاى مردمى به خدمات جدید به شکلى که قابل تبدیل شدن به فرایندهاى پایدار باشند گفت: «در حال 
حاضر حاصل پروژه معرفى شده، تبدیل به فرآیندى جارى شده که افراد روزانه براى عضویت به آن مراجعه مى کنند و تا کنون بیش از 

7 هزار نفر به این مرکز پیوسته و 30 نمونه سازگار با فرد نیازمند پیوند مشخص شده اند.»
مدیر واحد نوآورى و توسعه افزود: «دستاورد مهم و ارزشمند دیگر این مرکز، کسب نشان طالى انجمن مدیریت پروژه در سال 2018 
است. این پروژه در کنار تمام این دستاوردها آموخته هاى بسیارى نیز از فعالیت در محیط حرفه اى و تخصصى براى محک ایجاد کرد.» 

خلق ارزش براى ذیربطان کلید موفقیت هر پروژه
کامکار علل اصلى موفقیت معرفى این پروژه را برشمرد و گفت: «خلق ارزش براى تمامى ذیربطان پروژه، ایجاد شرایط برد-برد براى 
تمام مشارکت کنندگان در پروژه از حامیان مالى، افراد درون سازمان، نیکوکاران و کودکان و خانواده هاى تحت حمایت محک و حفظ 
اعتماد ایشان، تالش براى مدیریت، ارزیابى و کنترل پروژه مطابق با استانداردها، ارائه گزارشات به تمامى ذیربطان و آنچه که مهم
 ترین علت بود، عشق وصف ناپذیر ایرانیان به هم وطنانشان است. و براى حفظ این عشق وظیفه ما نهایت شفافیت و پاسخگویى است.»

وى در باره مسیر پیش روى محک در این حوزه افزود: «بسیارى از مراکز علمى و بنگاه هاى اقتصادى براى آغاز فعالیت در حوزه 
مسئولیت اجتماعى به محک مراجعه مى کنند، اولین گزارش GRI مسئولیت اجتماعى محک ارائه و مرکز پذیره نویسى سلول هاى 
بنیادى با موفقیت راه اندازى شده است. اما آنچه در پیش روى ماست، پیوند شاخص هاى مسئولیت اجتماعى با شاخص هاى 

اجرایى و عملکردى سازمان همانند شاخص آوازه، و شاخص هاى مربوط به داوطلبان و منابع  انسانى است.»
کامکار در پایان گفت: «مسئولیت اجتماعى باید باورى نهادینه در ارکان و اجزاى سازمان باشد. این مفهوم باید در سازمان درونى ساز 
شود و باید به تمام شاخص هاى کالن سازمان گره بخورد تا قابل عملیاتى شدن باشد، در غیر این صورت در حد یک پروژه بازاریابى 

متوقف خواهد شد. پروژه هاى مسئولیت اجتماعى باید به فرایندى جارى و روش فکرى براى مدیران سازمان تبدیل شود.»



صبا کامکار؛ مدیر واحد نوآورى و توسعه محک:

مسئولیت اجتماعى باید باورى نهادینه در ارکان و اجزاى سازمان باشد

صبا کامکار، مدیر واحد نوآورى و توسعه محک در پنل اول به تشریح مدل مؤسسه خیریه محک در انجام پروژه مسئولیت 
اجتماعى پرداخت. او ضمن معرفى مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز محک، به عنوان اولین پروژه عملى مسئولیت 
اجتماعى گفت: «مسئولیت اجتماعى یک بحث استراتژیک و در سطح برنامه ریزى ارکان یک سازمان است که باید به یک باور 
سازمانى تبدیل شود و با شاخص هاى عملکردى و اهداف بلند مدت سازمان پیوند بخورد. مسئولیت اجتماعى در اهداف سودآور، 

زودبازده و کمپین هاى تبلیغاتى، بازاریابى و روابط عمومى خالصه نمى شود.»
وى سپس سیر مسئولیت اجتماعى محک را با نگاه به استراتژى سازمان تشریح کرد و گفت: «محک در ابتدا استراتژى خود را 
در این خصوص تعریف کرد، سپس براى عملیاتى سازى آن تالش کرد و در مرحله سوم اثرات این اقدامات را در جامعه  سنجید 
تا بتواند با تحلیل آن این موضوع را مدیریت نماید. در بیانیه چشم انداز و مأموریت محک، همچنین ارزش هاى مؤسسه، همواره 
بر ترویج اندیشه کمک به همنوع تأکید شده است. از تأسیس محک در 27 سال گذشته همواره ارکان سازمان این دغدغه را 
داشته اند و به اشتراك گذارى منابع دانش و فرصت هاى همکارى را در دستور کار خود قرار داده اند. محک 12 سال پیش با راه اندازى 
بیمارستان فوق تخصصى خود، گامى جدى تر در این عرصه برداشت، چرا که نیازمند روش هاى جدیدترى براى ایجاد همکارى هاى 

بیشتر با افراد مختلف جامعه داراى آثار ماندگار باشند، بود.»
کامکار در این باره افزود: «در همین دوره پروپوزال هاى پیشنهادى براى ورود به پروژه هاى مسئولیت اجتماعى در محک دریافت 
شد اما آمادگى ورود به این بحث در محک وجود نداشت. در جامعه نیز نگاه به مسئولیت اجتماعى عمدتا مربوط به نگاه خیر 
مدیران بنگاه هاى اقتصادى بود. بنابراین محک به سوى طراحى مسیرى رفت که بتواند، مفهوم مسئولیت اجتماعى را در جامعه 
ترویج کند، اهداف، شاخص هاى آن را تعریف و ابتکارات را طراحى کرد. از جمله مى توان به ایجاد آگاهى و تدوین سند مسئولیت 

اجتماعى محک در 4 سال پیش با پرداختن به سه بعد اجتماعى، اقتصادى و محیط زیستى به عنوان یک سازمان مردم نهاد و 
تعریف پروژه عملیاتى مسئولیت اجتماعى محک با بنگاه اقتصادى در 2 سال پیش اشاره کرد.»

کامکار درباره آثار این اقدامات گفت: «در محک تالش کردیم براى تحقق سند تنظیم شده مسئولیت اجتماعى ساختارها و 
فرایندهایى را در مؤسسه طراحى کنیم، براى نشان دادن عمق این دیدگاه استراتژیک در عملیات سازمان مثال هاى فراوانى 
وجود دارد که یکى از آن ها تغییر در تولید قلک هاى سفالى به قلک هاى قابل بازیافت که خود نیز از کاغذ بازیافتى تهیه مى شوند، 
بود. این اقدامات باعث شد تا امروز بتوانیم بر اساس استاندارد GRI گزارش مسئولیت اجتماعى سازمان را ارائه کنیم و خود را 

براى ارزیابى GRI آماده سازیم.» 
وى در ادامه شرح دقیقى از مدل تولید خدمت در محک ارائه کرد و گفت: «این مدل در مؤسسه محک اساسا با شناسایى نیاز 
بیمار و خانواده و درمان و خدمات مورد احتیاج آن ها شروع مى شود. سپس بررسى براى یافتن زیرساخت ها صورت مى گیرد و 

بودجه و منابع الزم براى فراهم شدن این خدمت در محک تأمین مى شود.» 
مدیر واحد نوآورى و توسعه در ادامه شرح دقیقى از پروژه مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز محک ارائه کرد و گفت: 
«در مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى، افراد مى توانند با مراجعه و ثبت نمونه بزاق، داوطلب اهداى سلول هاى بنیادى خون ساز 
براى بیماران نیازمند پیوند شوند. بدین ترتیب که آزمایش تعیین HLA بر روى نمونه بزاق انجام مى شود و در صورت سازگارى 
نمونه امکان پیوند براى یک بیمار فراهم مى شود. مراحل خریدارى یک نمونه از خارج از کشور نیازمند هزینه اى در حدود 120 
هزار یورو است. در صورت ایجاد چنین بانک هایى در کشور و استقرار زیرساخت هاى مورد نیاز، شانس بهبودى براى بیماران 
نیازمند پیوند در کشور ارتقا مى یابد. الزم به ذکر است که پیوند مغز استخوان تنها مختص کودکان مبتال سرطان نیست و یک 
روش درمانى براى برخى بدخیمى ها نیز مى باشد، بنابراین نیازى از محک را به نیاز جامعه پیوند دادیم و تعهد کردیم تا از طریق 
ظرفیت هاى سازمان بتوانیم نیکوکارانى را که داوطلب اهداى سلول بنیادى خون ساز هستند را در مرکز بپذیریم و تأمین مالى 
مرکز را از طریق حامیان سازمان ممکن کنیم. تأمین هزینه آزمایش 5 هزار نمونه سلول بنیادى توسط بخش خصوصى (شرکت 

بهمن موتور) در فاز اول این پروژه صورت گرفت.»
کامکار با بیان اینکه تاکنون بیش از 7000 نمونه موفق در این مرکز ثبت شده است، ادامه داد: «این پروژه اولین پروژه مسئولیت اجتماعى 
واقعى در محک است و بهمن موتور نیز در پى برندسازى مجدد، یکى از اقدامات خود در تعهد به مسئولیت اجتماعى  را با مشارکت در 
این پروژه تعریف کرد. ره آورد این اقدام مشترك، راه اندازى اولین بانک در یک مؤسسه خیریه بود که منابع آن براى تمام جامعه قابل 

استفاده است.» 
کامکار با تأکید بر هدایت کمک هاى مردمى به خدمات جدید به شکلى که قابل تبدیل شدن به فرایندهاى پایدار باشند گفت: «در حال 
حاضر حاصل پروژه معرفى شده، تبدیل به فرآیندى جارى شده که افراد روزانه براى عضویت به آن مراجعه مى کنند و تا کنون بیش از 

7 هزار نفر به این مرکز پیوسته و 30 نمونه سازگار با فرد نیازمند پیوند مشخص شده اند.»
مدیر واحد نوآورى و توسعه افزود: «دستاورد مهم و ارزشمند دیگر این مرکز، کسب نشان طالى انجمن مدیریت پروژه در سال 2018 
است. این پروژه در کنار تمام این دستاوردها آموخته هاى بسیارى نیز از فعالیت در محیط حرفه اى و تخصصى براى محک ایجاد کرد.» 

خلق ارزش براى ذیربطان کلید موفقیت هر پروژه
کامکار علل اصلى موفقیت معرفى این پروژه را برشمرد و گفت: «خلق ارزش براى تمامى ذیربطان پروژه، ایجاد شرایط برد-برد براى 
تمام مشارکت کنندگان در پروژه از حامیان مالى، افراد درون سازمان، نیکوکاران و کودکان و خانواده هاى تحت حمایت محک و حفظ 
اعتماد ایشان، تالش براى مدیریت، ارزیابى و کنترل پروژه مطابق با استانداردها، ارائه گزارشات به تمامى ذیربطان و آنچه که مهم
 ترین علت بود، عشق وصف ناپذیر ایرانیان به هم وطنانشان است. و براى حفظ این عشق وظیفه ما نهایت شفافیت و پاسخگویى است.»

وى در باره مسیر پیش روى محک در این حوزه افزود: «بسیارى از مراکز علمى و بنگاه هاى اقتصادى براى آغاز فعالیت در حوزه 
مسئولیت اجتماعى به محک مراجعه مى کنند، اولین گزارش GRI مسئولیت اجتماعى محک ارائه و مرکز پذیره نویسى سلول هاى 
بنیادى با موفقیت راه اندازى شده است. اما آنچه در پیش روى ماست، پیوند شاخص هاى مسئولیت اجتماعى با شاخص هاى 

اجرایى و عملکردى سازمان همانند شاخص آوازه، و شاخص هاى مربوط به داوطلبان و منابع  انسانى است.»
کامکار در پایان گفت: «مسئولیت اجتماعى باید باورى نهادینه در ارکان و اجزاى سازمان باشد. این مفهوم باید در سازمان درونى ساز 
شود و باید به تمام شاخص هاى کالن سازمان گره بخورد تا قابل عملیاتى شدن باشد، در غیر این صورت در حد یک پروژه بازاریابى 

متوقف خواهد شد. پروژه هاى مسئولیت اجتماعى باید به فرایندى جارى و روش فکرى براى مدیران سازمان تبدیل شود.»



صبا کامکار؛ مدیر واحد نوآورى و توسعه محک:

مسئولیت اجتماعى باید باورى نهادینه در ارکان و اجزاى سازمان باشد

صبا کامکار، مدیر واحد نوآورى و توسعه محک در پنل اول به تشریح مدل مؤسسه خیریه محک در انجام پروژه مسئولیت 
اجتماعى پرداخت. او ضمن معرفى مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز محک، به عنوان اولین پروژه عملى مسئولیت 
اجتماعى گفت: «مسئولیت اجتماعى یک بحث استراتژیک و در سطح برنامه ریزى ارکان یک سازمان است که باید به یک باور 
سازمانى تبدیل شود و با شاخص هاى عملکردى و اهداف بلند مدت سازمان پیوند بخورد. مسئولیت اجتماعى در اهداف سودآور، 

زودبازده و کمپین هاى تبلیغاتى، بازاریابى و روابط عمومى خالصه نمى شود.»
وى سپس سیر مسئولیت اجتماعى محک را با نگاه به استراتژى سازمان تشریح کرد و گفت: «محک در ابتدا استراتژى خود را 
در این خصوص تعریف کرد، سپس براى عملیاتى سازى آن تالش کرد و در مرحله سوم اثرات این اقدامات را در جامعه  سنجید 
تا بتواند با تحلیل آن این موضوع را مدیریت نماید. در بیانیه چشم انداز و مأموریت محک، همچنین ارزش هاى مؤسسه، همواره 
بر ترویج اندیشه کمک به همنوع تأکید شده است. از تأسیس محک در 27 سال گذشته همواره ارکان سازمان این دغدغه را 
داشته اند و به اشتراك گذارى منابع دانش و فرصت هاى همکارى را در دستور کار خود قرار داده اند. محک 12 سال پیش با راه اندازى 
بیمارستان فوق تخصصى خود، گامى جدى تر در این عرصه برداشت، چرا که نیازمند روش هاى جدیدترى براى ایجاد همکارى هاى 

بیشتر با افراد مختلف جامعه داراى آثار ماندگار باشند، بود.»
کامکار در این باره افزود: «در همین دوره پروپوزال هاى پیشنهادى براى ورود به پروژه هاى مسئولیت اجتماعى در محک دریافت 
شد اما آمادگى ورود به این بحث در محک وجود نداشت. در جامعه نیز نگاه به مسئولیت اجتماعى عمدتا مربوط به نگاه خیر 
مدیران بنگاه هاى اقتصادى بود. بنابراین محک به سوى طراحى مسیرى رفت که بتواند، مفهوم مسئولیت اجتماعى را در جامعه 
ترویج کند، اهداف، شاخص هاى آن را تعریف و ابتکارات را طراحى کرد. از جمله مى توان به ایجاد آگاهى و تدوین سند مسئولیت 

اجتماعى محک در 4 سال پیش با پرداختن به سه بعد اجتماعى، اقتصادى و محیط زیستى به عنوان یک سازمان مردم نهاد و 
تعریف پروژه عملیاتى مسئولیت اجتماعى محک با بنگاه اقتصادى در 2 سال پیش اشاره کرد.»

کامکار درباره آثار این اقدامات گفت: «در محک تالش کردیم براى تحقق سند تنظیم شده مسئولیت اجتماعى ساختارها و 
فرایندهایى را در مؤسسه طراحى کنیم، براى نشان دادن عمق این دیدگاه استراتژیک در عملیات سازمان مثال هاى فراوانى 
وجود دارد که یکى از آن ها تغییر در تولید قلک هاى سفالى به قلک هاى قابل بازیافت که خود نیز از کاغذ بازیافتى تهیه مى شوند، 
بود. این اقدامات باعث شد تا امروز بتوانیم بر اساس استاندارد GRI گزارش مسئولیت اجتماعى سازمان را ارائه کنیم و خود را 

براى ارزیابى GRI آماده سازیم.» 
وى در ادامه شرح دقیقى از مدل تولید خدمت در محک ارائه کرد و گفت: «این مدل در مؤسسه محک اساسا با شناسایى نیاز 
بیمار و خانواده و درمان و خدمات مورد احتیاج آن ها شروع مى شود. سپس بررسى براى یافتن زیرساخت ها صورت مى گیرد و 

بودجه و منابع الزم براى فراهم شدن این خدمت در محک تأمین مى شود.» 
مدیر واحد نوآورى و توسعه در ادامه شرح دقیقى از پروژه مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز محک ارائه کرد و گفت: 
«در مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى، افراد مى توانند با مراجعه و ثبت نمونه بزاق، داوطلب اهداى سلول هاى بنیادى خون ساز 
براى بیماران نیازمند پیوند شوند. بدین ترتیب که آزمایش تعیین HLA بر روى نمونه بزاق انجام مى شود و در صورت سازگارى 
نمونه امکان پیوند براى یک بیمار فراهم مى شود. مراحل خریدارى یک نمونه از خارج از کشور نیازمند هزینه اى در حدود 120 
هزار یورو است. در صورت ایجاد چنین بانک هایى در کشور و استقرار زیرساخت هاى مورد نیاز، شانس بهبودى براى بیماران 
نیازمند پیوند در کشور ارتقا مى یابد. الزم به ذکر است که پیوند مغز استخوان تنها مختص کودکان مبتال سرطان نیست و یک 
روش درمانى براى برخى بدخیمى ها نیز مى باشد، بنابراین نیازى از محک را به نیاز جامعه پیوند دادیم و تعهد کردیم تا از طریق 
ظرفیت هاى سازمان بتوانیم نیکوکارانى را که داوطلب اهداى سلول بنیادى خون ساز هستند را در مرکز بپذیریم و تأمین مالى 
مرکز را از طریق حامیان سازمان ممکن کنیم. تأمین هزینه آزمایش 5 هزار نمونه سلول بنیادى توسط بخش خصوصى (شرکت 

بهمن موتور) در فاز اول این پروژه صورت گرفت.»
کامکار با بیان اینکه تاکنون بیش از 7000 نمونه موفق در این مرکز ثبت شده است، ادامه داد: «این پروژه اولین پروژه مسئولیت اجتماعى 
واقعى در محک است و بهمن موتور نیز در پى برندسازى مجدد، یکى از اقدامات خود در تعهد به مسئولیت اجتماعى  را با مشارکت در 
این پروژه تعریف کرد. ره آورد این اقدام مشترك، راه اندازى اولین بانک در یک مؤسسه خیریه بود که منابع آن براى تمام جامعه قابل 

استفاده است.» 
کامکار با تأکید بر هدایت کمک هاى مردمى به خدمات جدید به شکلى که قابل تبدیل شدن به فرایندهاى پایدار باشند گفت: «در حال 
حاضر حاصل پروژه معرفى شده، تبدیل به فرآیندى جارى شده که افراد روزانه براى عضویت به آن مراجعه مى کنند و تا کنون بیش از 

7 هزار نفر به این مرکز پیوسته و 30 نمونه سازگار با فرد نیازمند پیوند مشخص شده اند.»
مدیر واحد نوآورى و توسعه افزود: «دستاورد مهم و ارزشمند دیگر این مرکز، کسب نشان طالى انجمن مدیریت پروژه در سال 2018 
است. این پروژه در کنار تمام این دستاوردها آموخته هاى بسیارى نیز از فعالیت در محیط حرفه اى و تخصصى براى محک ایجاد کرد.» 

خلق ارزش براى ذیربطان کلید موفقیت هر پروژه
کامکار علل اصلى موفقیت معرفى این پروژه را برشمرد و گفت: «خلق ارزش براى تمامى ذیربطان پروژه، ایجاد شرایط برد-برد براى 
تمام مشارکت کنندگان در پروژه از حامیان مالى، افراد درون سازمان، نیکوکاران و کودکان و خانواده هاى تحت حمایت محک و حفظ 
اعتماد ایشان، تالش براى مدیریت، ارزیابى و کنترل پروژه مطابق با استانداردها، ارائه گزارشات به تمامى ذیربطان و آنچه که مهم
 ترین علت بود، عشق وصف ناپذیر ایرانیان به هم وطنانشان است. و براى حفظ این عشق وظیفه ما نهایت شفافیت و پاسخگویى است.»

مهندس غالمرضا صفاکیش؛ معاون بخش آموزش و مدیران جوان انجمن جهانى مدیریت پروژه:

برنامه ریزى در حوزه مسئولیت اجتماعى مى بایست در تمامى الیه هاى یک سازمان رسوخ کند

مهندس غالمرضا صفاکیش، معاون بخش آموزش و مدیران جوان انجمن جهانى مدیریت پروژه (IPMA) در پایان این پانل 
تخصصى به جمع بندى نکات مطرح شده پرداخت و گفت: «از آنجایى که کمک به همنوع یک نیاز ذاتى است، برنامه ریزى در 
حوزه مسئولیت اجتماعى مى بایست در تمامى الیه هاى یک سازمان رسوخ کند و از باور ارکان به بخش ها و واحدهاى مختلف 
ترویج یابد. همچون رویکرد مسئولیت اجتماعى محک که از متن بیانیه و در دل بنیانگذاران آن جوشیده و در قالب تمثیلى 

قلک هاى این مؤسسه در خانه ها در حمایت از کودکان مبتال به سرطان مبتلور شده است.»
وى افزود: «کسب و کار در دنیاى امروز در حال تغییر به سمت اجراى پروژه هایى در راستاى توسعه پایدار است تا جایى که 
سازمان ها در حال تبدیل شدن به نهادهاى پروژه  محور شده اند. همانطور که در چهاردهمین کنفرانس بین المللى مدیریت پروژه 

که در روز گذشته برگزار شد، در این خصوص صحبت شد.»

وى در باره مسیر پیش روى محک در این حوزه افزود: «بسیارى از مراکز علمى و بنگاه هاى اقتصادى براى آغاز فعالیت در حوزه 
مسئولیت اجتماعى به محک مراجعه مى کنند، اولین گزارش GRI مسئولیت اجتماعى محک ارائه و مرکز پذیره نویسى سلول هاى 
بنیادى با موفقیت راه اندازى شده است. اما آنچه در پیش روى ماست، پیوند شاخص هاى مسئولیت اجتماعى با شاخص هاى 

اجرایى و عملکردى سازمان همانند شاخص آوازه، و شاخص هاى مربوط به داوطلبان و منابع  انسانى است.»
کامکار در پایان گفت: «مسئولیت اجتماعى باید باورى نهادینه در ارکان و اجزاى سازمان باشد. این مفهوم باید در سازمان درونى ساز 
شود و باید به تمام شاخص هاى کالن سازمان گره بخورد تا قابل عملیاتى شدن باشد، در غیر این صورت در حد یک پروژه بازاریابى 

متوقف خواهد شد. پروژه هاى مسئولیت اجتماعى باید به فرایندى جارى و روش فکرى براى مدیران سازمان تبدیل شود.»



فرید بیدگلى؛ مدیر منطقه اى شرکت ُرش:

اهمیت توجه به تغییرات و تطابق شیوه هاى کارى متناسب با شرایط 

فرید بیدگلى، مدیر منطقه اى شرکت ُرش (Roche) با معرفى تاریخچه فعالیت هاى این شرکت دارویى گفت: «شرکت رش از 
دل یک خانواده به وجود آمده است و موضوع مسئولیت اجتماعى در آن بسیار اهمیت دارد. براى این کسب و کار که در حوزه 
سالمت فعالیت دارد تحقق اهداف جهانى در حوزه توسعه پایدار با استفاده از ظرفیت  هاى محلى مورد توجه است. در طول بیش از 
100 سال فعالیت ُرش این شرکت در حوزه هایى بشردوستانه چون فرهنگ و هنر، اجتماعى و پژوهشى اقدام به اجراى پروژه هاى 

مسئولیت اجتماعى کرده است.»
وى افزود: «متوسط عمر سازمان ها بر اساس داده هاى جهانى 18 سال است و رمز موفقیت رش در طى یک سده فعالیت توجه 
به تغییرات و تطابق شیوه هاى کارى اش متناسب با شرایط و نوآورى بوده است. عالوه بر این حضور بیش از 19 هزار نیروى 
انسانى متخصص و داراى روحیه مشتاق در این شرکت ظرفیتى را براى بهره مندى از ایده هاى اجرایى در پروژه هاى مسئولیت 

اجتماعى فراهم مى کند.»
بیدگلى ادامه داد: «ایجاد یک نهاد خیریه  با نام انجمن کارکنان رش (Re&Act foundation) توسط این شرکت نیز اقدامى 
دیگر در راستاى عمل به مسئولیت اجتماعى اش است که از سال 2006 فعالیت خود را آغاز کرده است و تا کنون توانسته با 

دکتر علیرضا شیخ؛ عضو هیأت علمى دانشکده مدیریت، علم و فناورى دانشگاه صنعتى امیرکبیر:

شرکت هاى موفق آنهایى هستند که اقداماتى در راستاى مسئولیت اجتماعى شان انجام مى دهند

دکتر علیرضا شیخ، عضو هیأت علمى و معاون مالى- ادارى دانشکده مدیریت، علم و فناورى دانشگاه صنعتى امیرکبیر با بر شمردن 
شیوه  هاى فعالیت در دانشگاه ها گفت: «مراکز دانشگاهى در نسل هاى گوناگونى فعالیت مى کنند. دانشگاه هاى نسل اول آموزش محور 
و نسل دوم پژوهش محورند. نسل سوم نیز مراکز علمى کارآفرین به شمار مى آیند و دانشگاه هاى نسل چهارم که اجتماع محور 
هستند، براى رفع مسائل کالن اجتماعى فعالیت مى کنند. بر این اساس دانشگاه امیرکبیر جزو نسل سوم به شمار مى رود که فعالیت 
کارآفرینى را انجام مى دهد. در این دانشگاه برج فناورى با 10 طبقه راه اندازى شده است که در حال حاضر 7 طبقه آن در مرحله 

بهره بردارى است و شرکت هاى نوآور مى توانند با استفاده از این فضا، به کسب و کارهاى جا افتاده تبدیل شوند.» 
شیخ با معرفى و مقایسه دو پروژه مسئولیت اجتماعى که توسط دو بنگاه اقتصادى در برج فناورى دانشگاه امیرکبیر در اجرا  هستند، گفت: 

پانل تخصصى دوم

پانلى براى بررسى  مدل هاى اجرا
پانل مدل هاى اجرا در پروژه هاى مسئولیت اجتماعى با حضور شریف نظام مافى، رئیس اتاق بازرگانى ایران و سوئیس؛ دکتر 
فرید  امیرکبیر؛  دانشگاه صنعتى  فناورى  و  علم  دانشکده مدیریت،  ادارى  مالى-  معاون  و  علیرضا شیخ، عضو هیأت علمى 
بیدگلى، مدیر منطقه اى شرکت رش؛ ویل پارکس، نماینده صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) برگزار شد. شریف نظام 
مافى با اشاره به تشکیل این پانل تخصصى با حضور نمایندگانى این پانل گفت: «ترکیب حضور افراد متخصص در این پانل که 
به موضوع مدل هاى اجراى پروژه هاى مسئولیت اجتماعى اشاره دارد از آن جهت مورد اهمیت است که هر یک از افراد در حوزه 
تخصصى خود به مقوله مسئولیت اجتماعى پرداخته و  نقطه نظرات و تجربیات خود را نسبت به این موضوع مطرح مى کنند.» 

«نکته ظریف در شیوه اجراى دو پروژه مسئولیت اجتماعى از دو بنگاه اقتصادى در امر آموزش و با مشارکت نهاد دانشگاه در تخصص گرایى 
و تمرکز بر مسائلى است که مشخصا بر روى آن دانش نظارتى دارند که موجب رشد بیشتر هر دو نهاد دخیل در پروژه مسئولیت اجتماعى 
خواهد شد. بر اساس نظریه پاول کروگمن، اقتصاددان آمریکایى شرکت هاى موفق در انجام پروژه هاى مسئولیت اجتماعى، کسب و 

کارهایى هستند که در حوزه تخصصى فعالیت خود اقداماتى خیرخواهانه و در راستاى مسئولیت اجتماعى شان انجام مى دهند.»

تبدیل 18 میلیون یورو به ارائه خدمات، نسبت به رفع مسائل جامعه گام بردارد.»
بیدگلى با اشاره به چند نمونه از پروژه هاى مسئولیت اجتماعى شرکت رش گفت: «در کشور ماالوى رویکرد مسئولیت اجتماعى 
از طریق کاشت محصوالت در زمین هاى کشاورزى صورت گرفت.  بود که  پایدار  براى تغذیه کودکان به صورت  این شرکت 
نیروهاى  از  بهره مندى  و  آموزشى  و مرکز  ایجاد  آموزشى، روش  اهداى کتب  به جاى  آموزش کودکان  راستاى  همچنین در 
متخصصى بود تا کودکان به طور مداوم از آموزش با کیفیتى برخوردار شوند. بر این اساس پروژه هاى مسئولیت اجتماعى این 
شرکت با توجه به اهداف توسعه پایدار و اقداماتى در جهت رفع مسائل اجتماعى به صورت بلندمدت طراحى و اجرا مى شوند.»

وى همچنین در خصوص نمونه هاى عمل به مسئولیت اجتماعى  شرکت رش در ایران گفت: « مبلمان این شرکت که قصد 
فروش آن را براى خرید وسایل دیگرى داشتیم در جریان زلزله کرمانشاه اهدا کردیم و تعدادى را نیز به مؤسسات خیریه چون 
محک تقدیم کردیم. از این گذشته با برنامه ریزى یک رویداد پیاده روى در حمایت از کودکان مبتال به سرطان محک همگام با 
پیاده روى ساالنه کارکنان رش (Children’s Walk) در حمایت از کودکان دنیا در سال جارى شمسى پرداخت. این شرکت 
در پروژه آتى مسئولیت اجتماعى خود در حمایت از افراد مبتال به ام اس با نیازسنجى از بیماران و دریافت این موضوع که مهم ترین 
دغدغه آنها یافتن شغل مناسب است، در نظر دارد تا با همکارى یک مؤسسه خیریه حمایتى در این حوزه اقداماتى در جهت 

بهبود رزومه کارى و افزایش فرصت هاى شغلى افراد مبتال به ام اس انجام دهد.»
مدیر منطقه اى شرکت ُرش با بیان اینکه فرهنگ سازمانى این شرکت باور دارد که مى بایست آنچه  بیماران در آینده نیاز دارند 
را امروز انجام داد، در خصوص فعالیت هاى بشردوستانه این شرکت سالمت محور در دیگر حوزه هاى انسان دوستانه گفت: «ُرش در 
حوزه ارائه خدمات دارویى به بیماران فعالیت مى کند اما همچنان خود را نسبت به دیگر موضوعاتى که متوجه بیماران نمى شود 
چون آموزش، تغذیه و محیط زیست مسئول مى داند. این شرکت توازن در اجراى پروژه هاى اقتصادى و مسئولیت اجتماعى را 
در این امر مى داند که به عنوان یک کسب و کار، هدف اقتصادى خود را نه براى فروش دارو که براى ارائه خدمت به بیماران 

قرار داده است و از این رو هر عملى از این شرکت در جهت عمل به مسئولیت اجتماعى است.»



فرید بیدگلى؛ مدیر منطقه اى شرکت ُرش:

اهمیت توجه به تغییرات و تطابق شیوه هاى کارى متناسب با شرایط 

فرید بیدگلى، مدیر منطقه اى شرکت ُرش (Roche) با معرفى تاریخچه فعالیت هاى این شرکت دارویى گفت: «شرکت رش از 
دل یک خانواده به وجود آمده است و موضوع مسئولیت اجتماعى در آن بسیار اهمیت دارد. براى این کسب و کار که در حوزه 
سالمت فعالیت دارد تحقق اهداف جهانى در حوزه توسعه پایدار با استفاده از ظرفیت  هاى محلى مورد توجه است. در طول بیش از 
100 سال فعالیت ُرش این شرکت در حوزه هایى بشردوستانه چون فرهنگ و هنر، اجتماعى و پژوهشى اقدام به اجراى پروژه هاى 

مسئولیت اجتماعى کرده است.»
وى افزود: «متوسط عمر سازمان ها بر اساس داده هاى جهانى 18 سال است و رمز موفقیت رش در طى یک سده فعالیت توجه 
به تغییرات و تطابق شیوه هاى کارى اش متناسب با شرایط و نوآورى بوده است. عالوه بر این حضور بیش از 19 هزار نیروى 
انسانى متخصص و داراى روحیه مشتاق در این شرکت ظرفیتى را براى بهره مندى از ایده هاى اجرایى در پروژه هاى مسئولیت 

اجتماعى فراهم مى کند.»
بیدگلى ادامه داد: «ایجاد یک نهاد خیریه  با نام انجمن کارکنان رش (Re&Act foundation) توسط این شرکت نیز اقدامى 
دیگر در راستاى عمل به مسئولیت اجتماعى اش است که از سال 2006 فعالیت خود را آغاز کرده است و تا کنون توانسته با 

دکتر علیرضا شیخ؛ عضو هیأت علمى دانشکده مدیریت، علم و فناورى دانشگاه صنعتى امیرکبیر:

شرکت هاى موفق آنهایى هستند که اقداماتى در راستاى مسئولیت اجتماعى شان انجام مى دهند

دکتر علیرضا شیخ، عضو هیأت علمى و معاون مالى- ادارى دانشکده مدیریت، علم و فناورى دانشگاه صنعتى امیرکبیر با بر شمردن 
شیوه  هاى فعالیت در دانشگاه ها گفت: «مراکز دانشگاهى در نسل هاى گوناگونى فعالیت مى کنند. دانشگاه هاى نسل اول آموزش محور 
و نسل دوم پژوهش محورند. نسل سوم نیز مراکز علمى کارآفرین به شمار مى آیند و دانشگاه هاى نسل چهارم که اجتماع محور 
هستند، براى رفع مسائل کالن اجتماعى فعالیت مى کنند. بر این اساس دانشگاه امیرکبیر جزو نسل سوم به شمار مى رود که فعالیت 
کارآفرینى را انجام مى دهد. در این دانشگاه برج فناورى با 10 طبقه راه اندازى شده است که در حال حاضر 7 طبقه آن در مرحله 

بهره بردارى است و شرکت هاى نوآور مى توانند با استفاده از این فضا، به کسب و کارهاى جا افتاده تبدیل شوند.» 
شیخ با معرفى و مقایسه دو پروژه مسئولیت اجتماعى که توسط دو بنگاه اقتصادى در برج فناورى دانشگاه امیرکبیر در اجرا  هستند، گفت: 

«نکته ظریف در شیوه اجراى دو پروژه مسئولیت اجتماعى از دو بنگاه اقتصادى در امر آموزش و با مشارکت نهاد دانشگاه در تخصص گرایى 
و تمرکز بر مسائلى است که مشخصا بر روى آن دانش نظارتى دارند که موجب رشد بیشتر هر دو نهاد دخیل در پروژه مسئولیت اجتماعى 
خواهد شد. بر اساس نظریه پاول کروگمن، اقتصاددان آمریکایى شرکت هاى موفق در انجام پروژه هاى مسئولیت اجتماعى، کسب و 

کارهایى هستند که در حوزه تخصصى فعالیت خود اقداماتى خیرخواهانه و در راستاى مسئولیت اجتماعى شان انجام مى دهند.»

تبدیل 18 میلیون یورو به ارائه خدمات، نسبت به رفع مسائل جامعه گام بردارد.»
بیدگلى با اشاره به چند نمونه از پروژه هاى مسئولیت اجتماعى شرکت رش گفت: «در کشور ماالوى رویکرد مسئولیت اجتماعى 
از طریق کاشت محصوالت در زمین هاى کشاورزى صورت گرفت.  بود که  پایدار  براى تغذیه کودکان به صورت  این شرکت 
نیروهاى  از  بهره مندى  و  آموزشى  و مرکز  ایجاد  آموزشى، روش  اهداى کتب  به جاى  آموزش کودکان  راستاى  همچنین در 
متخصصى بود تا کودکان به طور مداوم از آموزش با کیفیتى برخوردار شوند. بر این اساس پروژه هاى مسئولیت اجتماعى این 
شرکت با توجه به اهداف توسعه پایدار و اقداماتى در جهت رفع مسائل اجتماعى به صورت بلندمدت طراحى و اجرا مى شوند.»
وى همچنین در خصوص نمونه هاى عمل به مسئولیت اجتماعى  شرکت رش در ایران گفت: « مبلمان این شرکت که قصد 
فروش آن را براى خرید وسایل دیگرى داشتیم در جریان زلزله کرمانشاه اهدا کردیم و تعدادى را نیز به مؤسسات خیریه چون 
محک تقدیم کردیم. از این گذشته با برنامه ریزى یک رویداد پیاده روى در حمایت از کودکان مبتال به سرطان محک همگام با 
پیاده روى ساالنه کارکنان رش (Children’s Walk) در حمایت از کودکان دنیا در سال جارى شمسى پرداخت. این شرکت 
در پروژه آتى مسئولیت اجتماعى خود در حمایت از افراد مبتال به ام اس با نیازسنجى از بیماران و دریافت این موضوع که مهم ترین 
دغدغه آنها یافتن شغل مناسب است، در نظر دارد تا با همکارى یک مؤسسه خیریه حمایتى در این حوزه اقداماتى در جهت 

بهبود رزومه کارى و افزایش فرصت هاى شغلى افراد مبتال به ام اس انجام دهد.»
مدیر منطقه اى شرکت ُرش با بیان اینکه فرهنگ سازمانى این شرکت باور دارد که مى بایست آنچه  بیماران در آینده نیاز دارند 
را امروز انجام داد، در خصوص فعالیت هاى بشردوستانه این شرکت سالمت محور در دیگر حوزه هاى انسان دوستانه گفت: «ُرش در 
حوزه ارائه خدمات دارویى به بیماران فعالیت مى کند اما همچنان خود را نسبت به دیگر موضوعاتى که متوجه بیماران نمى شود 
چون آموزش، تغذیه و محیط زیست مسئول مى داند. این شرکت توازن در اجراى پروژه هاى اقتصادى و مسئولیت اجتماعى را 
در این امر مى داند که به عنوان یک کسب و کار، هدف اقتصادى خود را نه براى فروش دارو که براى ارائه خدمت به بیماران 

قرار داده است و از این رو هر عملى از این شرکت در جهت عمل به مسئولیت اجتماعى است.»



فرید بیدگلى؛ مدیر منطقه اى شرکت ُرش:

اهمیت توجه به تغییرات و تطابق شیوه هاى کارى متناسب با شرایط 

فرید بیدگلى، مدیر منطقه اى شرکت ُرش (Roche) با معرفى تاریخچه فعالیت هاى این شرکت دارویى گفت: «شرکت رش از 
دل یک خانواده به وجود آمده است و موضوع مسئولیت اجتماعى در آن بسیار اهمیت دارد. براى این کسب و کار که در حوزه 
سالمت فعالیت دارد تحقق اهداف جهانى در حوزه توسعه پایدار با استفاده از ظرفیت  هاى محلى مورد توجه است. در طول بیش از 
100 سال فعالیت ُرش این شرکت در حوزه هایى بشردوستانه چون فرهنگ و هنر، اجتماعى و پژوهشى اقدام به اجراى پروژه هاى 

مسئولیت اجتماعى کرده است.»
وى افزود: «متوسط عمر سازمان ها بر اساس داده هاى جهانى 18 سال است و رمز موفقیت رش در طى یک سده فعالیت توجه 
به تغییرات و تطابق شیوه هاى کارى اش متناسب با شرایط و نوآورى بوده است. عالوه بر این حضور بیش از 19 هزار نیروى 
انسانى متخصص و داراى روحیه مشتاق در این شرکت ظرفیتى را براى بهره مندى از ایده هاى اجرایى در پروژه هاى مسئولیت 

اجتماعى فراهم مى کند.»
بیدگلى ادامه داد: «ایجاد یک نهاد خیریه  با نام انجمن کارکنان رش (Re&Act foundation) توسط این شرکت نیز اقدامى 
دیگر در راستاى عمل به مسئولیت اجتماعى اش است که از سال 2006 فعالیت خود را آغاز کرده است و تا کنون توانسته با 

تبدیل 18 میلیون یورو به ارائه خدمات، نسبت به رفع مسائل جامعه گام بردارد.»
بیدگلى با اشاره به چند نمونه از پروژه هاى مسئولیت اجتماعى شرکت رش گفت: «در کشور ماالوى رویکرد مسئولیت اجتماعى 
از طریق کاشت محصوالت در زمین هاى کشاورزى صورت گرفت.  بود که  پایدار  براى تغذیه کودکان به صورت  این شرکت 
نیروهاى  از  بهره مندى  و  آموزشى  و مرکز  ایجاد  آموزشى، روش  اهداى کتب  به جاى  آموزش کودکان  راستاى  همچنین در 
متخصصى بود تا کودکان به طور مداوم از آموزش با کیفیتى برخوردار شوند. بر این اساس پروژه هاى مسئولیت اجتماعى این 
شرکت با توجه به اهداف توسعه پایدار و اقداماتى در جهت رفع مسائل اجتماعى به صورت بلندمدت طراحى و اجرا مى شوند.»

وى همچنین در خصوص نمونه هاى عمل به مسئولیت اجتماعى  شرکت رش در ایران گفت: « مبلمان این شرکت که قصد 
فروش آن را براى خرید وسایل دیگرى داشتیم در جریان زلزله کرمانشاه اهدا کردیم و تعدادى را نیز به مؤسسات خیریه چون 
محک تقدیم کردیم. از این گذشته با برنامه ریزى یک رویداد پیاده روى در حمایت از کودکان مبتال به سرطان محک همگام با 
پیاده روى ساالنه کارکنان رش (Children’s Walk) در حمایت از کودکان دنیا در سال جارى شمسى پرداخت. این شرکت 
در پروژه آتى مسئولیت اجتماعى خود در حمایت از افراد مبتال به ام اس با نیازسنجى از بیماران و دریافت این موضوع که مهم ترین 
دغدغه آنها یافتن شغل مناسب است، در نظر دارد تا با همکارى یک مؤسسه خیریه حمایتى در این حوزه اقداماتى در جهت 

بهبود رزومه کارى و افزایش فرصت هاى شغلى افراد مبتال به ام اس انجام دهد.»
مدیر منطقه اى شرکت ُرش با بیان اینکه فرهنگ سازمانى این شرکت باور دارد که مى بایست آنچه  بیماران در آینده نیاز دارند 
را امروز انجام داد، در خصوص فعالیت هاى بشردوستانه این شرکت سالمت محور در دیگر حوزه هاى انسان دوستانه گفت: «ُرش در 
حوزه ارائه خدمات دارویى به بیماران فعالیت مى کند اما همچنان خود را نسبت به دیگر موضوعاتى که متوجه بیماران نمى شود 
چون آموزش، تغذیه و محیط زیست مسئول مى داند. این شرکت توازن در اجراى پروژه هاى اقتصادى و مسئولیت اجتماعى را 
در این امر مى داند که به عنوان یک کسب و کار، هدف اقتصادى خود را نه براى فروش دارو که براى ارائه خدمت به بیماران 

قرار داده است و از این رو هر عملى از این شرکت در جهت عمل به مسئولیت اجتماعى است.»

ویل پارکس؛ نماینده صندوق کودکان ملل متحد:

  نتایج مسئولیت اجتماعى باید زندگى بهترى را براى کودکان فراهم کند

ویل پارکس، نماینده صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) در ایران ضمن معرفى فلسفه وجودى این سازمان، با اشاره به 
میزان تأثیرگذارى کسب و کارها در زندگى کودکان گفت: «صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) براى فراهم کردن غذاى 
اضطرارى و خدمات بهداشتى درمانى به توصیه شوراى اقتصادى و اجتماعى ملل متحد و تصویب مجمع عمومى سازمان ملل 

متحد براى کودکان کشورهایى که در اثر جنگ جهانى دوم تخریب شده بودند ایجاد شد.»
وى افزود: «کودکان نسل آینده هستند و هر نهاد اقتصادى و هر یک از کسب و کارها، نقش تأثیرگذارى در زندگى کودکان 
دارد. از این رو یکى از فعالیت هاى یونیسف کمک به بنگاه هاى اقتصادى جهت تأثیرگذارى بهتر در زندگى کودکان با حفظ 

مسئولیت  پروژه هاى  حامى  شرکاى  به  اشاره  با  ادامه  در  ایران،  در   (UNICEF) متحد  ملل  کودکان  صندوق  مقیم  نماینده 
اجتماعى این نهاد بین المللى در جهان در خصوص تاریخچه فعالیت دفتر این نهاد در ایران و فعالیت ها آن گفت: «یونیسف از 
اوایل دهه پنجاه فعالیت خود را براى کودکان در ایران آغاز کرده است. در ابتدا، این سازمان و دولت ایران همکارى خود را بر 
سالمت و تغذیه کودکان متمرکز کردند اما در سال هاى بعد این همکارى گسترش یافت و برنامه هایى در زمینه آموزش، فعالیت هاى 
حمایتى، پیشگیرى از ایدز، پایش حقوق کودك و کاهش فقر کودکان به اجرا درآمد. همچنین در راستاى اقدامات این صندوق 
بین المللى در جهت منشور حقوق کودکان نخستین کنفرانس ملى شهر دوستدار کودك را در اصفهان در سال جارى شمسى 

برگزار شد.»
پارکس در پایان با ابراز امیدوارى براى آینده کودکان گفت: «اقدامات حوزه مسئولیت اجتماعى و آینده آن در مسیر کسب و 

کارهاى دنیا روشن است. به امید اینکه نتایج آن زندگى بهترى را براى کودکان فراهم کند.» 

حقوق و حمایت از آنها است. یکى از اقداماتى که به این منظور انجام شده است، تدوین چارچوب حقوق کودکان با همکارى 
انجمن خیریه نجات کودکان (Save the Children) و نهاد بین المللى Global Compact است که با هدف دستیابى به 
مدیریت ریسک بهتر، اعتباربخشى و کمک به تأمین منابع اجتماعى، راهبرى و حفظ بستر فعالیت حرفه اى، توسعه نسل خالق 
آینده و مشارکت در اقدامات توسعه پایدار نگاشته شده است. همچنین دفتر این نهاد در ایران با تمرکز بر نوآورى و دستیابى 
به راهکارها، ساخت شهرهاى ایمن براى کودکان و ایجاد کسب و کارهایى که با حفظ حقوق کودکان به نفع اینده آنها فعالیت 

مى کنند، اقداماتى را با مشارکت حامیانى چون  بنگاه هاى اقتصادى انجام داده است.»
پارکس در ادامه افزود: «به طور مثال در بندهاى 7 تا 9 این منشور به موضوع ساعات کارى والدین و تأثیرات فضاى کسب و 
کار آنها در زندگى فرزندانشان اشاره شده است و این موضوع مطرح گشته که صندوق کودکان ملل متحد تا چه میزان مى بایست 

در تغییر محیط زیست در جهت ارتقاى کیفیت زندگى کودکان تالش کند.» 



فرید بیدگلى؛ مدیر منطقه اى شرکت ُرش:

اهمیت توجه به تغییرات و تطابق شیوه هاى کارى متناسب با شرایط 

فرید بیدگلى، مدیر منطقه اى شرکت ُرش (Roche) با معرفى تاریخچه فعالیت هاى این شرکت دارویى گفت: «شرکت رش از 
دل یک خانواده به وجود آمده است و موضوع مسئولیت اجتماعى در آن بسیار اهمیت دارد. براى این کسب و کار که در حوزه 
سالمت فعالیت دارد تحقق اهداف جهانى در حوزه توسعه پایدار با استفاده از ظرفیت  هاى محلى مورد توجه است. در طول بیش از 
100 سال فعالیت ُرش این شرکت در حوزه هایى بشردوستانه چون فرهنگ و هنر، اجتماعى و پژوهشى اقدام به اجراى پروژه هاى 

مسئولیت اجتماعى کرده است.»
وى افزود: «متوسط عمر سازمان ها بر اساس داده هاى جهانى 18 سال است و رمز موفقیت رش در طى یک سده فعالیت توجه 
به تغییرات و تطابق شیوه هاى کارى اش متناسب با شرایط و نوآورى بوده است. عالوه بر این حضور بیش از 19 هزار نیروى 
انسانى متخصص و داراى روحیه مشتاق در این شرکت ظرفیتى را براى بهره مندى از ایده هاى اجرایى در پروژه هاى مسئولیت 

اجتماعى فراهم مى کند.»
بیدگلى ادامه داد: «ایجاد یک نهاد خیریه  با نام انجمن کارکنان رش (Re&Act foundation) توسط این شرکت نیز اقدامى 
دیگر در راستاى عمل به مسئولیت اجتماعى اش است که از سال 2006 فعالیت خود را آغاز کرده است و تا کنون توانسته با 

تبدیل 18 میلیون یورو به ارائه خدمات، نسبت به رفع مسائل جامعه گام بردارد.»
بیدگلى با اشاره به چند نمونه از پروژه هاى مسئولیت اجتماعى شرکت رش گفت: «در کشور ماالوى رویکرد مسئولیت اجتماعى 
از طریق کاشت محصوالت در زمین هاى کشاورزى صورت گرفت.  بود که  پایدار  براى تغذیه کودکان به صورت  این شرکت 
نیروهاى  از  بهره مندى  و  آموزشى  و مرکز  ایجاد  آموزشى، روش  اهداى کتب  به جاى  آموزش کودکان  راستاى  همچنین در 
متخصصى بود تا کودکان به طور مداوم از آموزش با کیفیتى برخوردار شوند. بر این اساس پروژه هاى مسئولیت اجتماعى این 
شرکت با توجه به اهداف توسعه پایدار و اقداماتى در جهت رفع مسائل اجتماعى به صورت بلندمدت طراحى و اجرا مى شوند.»
وى همچنین در خصوص نمونه هاى عمل به مسئولیت اجتماعى  شرکت رش در ایران گفت: « مبلمان این شرکت که قصد 
فروش آن را براى خرید وسایل دیگرى داشتیم در جریان زلزله کرمانشاه اهدا کردیم و تعدادى را نیز به مؤسسات خیریه چون 
محک تقدیم کردیم. از این گذشته با برنامه ریزى یک رویداد پیاده روى در حمایت از کودکان مبتال به سرطان محک همگام با 
پیاده روى ساالنه کارکنان رش (Children’s Walk) در حمایت از کودکان دنیا در سال جارى شمسى پرداخت. این شرکت 
در پروژه آتى مسئولیت اجتماعى خود در حمایت از افراد مبتال به ام اس با نیازسنجى از بیماران و دریافت این موضوع که مهم ترین 
دغدغه آنها یافتن شغل مناسب است، در نظر دارد تا با همکارى یک مؤسسه خیریه حمایتى در این حوزه اقداماتى در جهت 

بهبود رزومه کارى و افزایش فرصت هاى شغلى افراد مبتال به ام اس انجام دهد.»
مدیر منطقه اى شرکت ُرش با بیان اینکه فرهنگ سازمانى این شرکت باور دارد که مى بایست آنچه  بیماران در آینده نیاز دارند 
را امروز انجام داد، در خصوص فعالیت هاى بشردوستانه این شرکت سالمت محور در دیگر حوزه هاى انسان دوستانه گفت: «ُرش در 
حوزه ارائه خدمات دارویى به بیماران فعالیت مى کند اما همچنان خود را نسبت به دیگر موضوعاتى که متوجه بیماران نمى شود 
چون آموزش، تغذیه و محیط زیست مسئول مى داند. این شرکت توازن در اجراى پروژه هاى اقتصادى و مسئولیت اجتماعى را 
در این امر مى داند که به عنوان یک کسب و کار، هدف اقتصادى خود را نه براى فروش دارو که براى ارائه خدمت به بیماران 

قرار داده است و از این رو هر عملى از این شرکت در جهت عمل به مسئولیت اجتماعى است.»

ویل پارکس؛ نماینده صندوق کودکان ملل متحد:

  نتایج مسئولیت اجتماعى باید زندگى بهترى را براى کودکان فراهم کند

ویل پارکس، نماینده صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) در ایران ضمن معرفى فلسفه وجودى این سازمان، با اشاره به 
میزان تأثیرگذارى کسب و کارها در زندگى کودکان گفت: «صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) براى فراهم کردن غذاى 
اضطرارى و خدمات بهداشتى درمانى به توصیه شوراى اقتصادى و اجتماعى ملل متحد و تصویب مجمع عمومى سازمان ملل 

متحد براى کودکان کشورهایى که در اثر جنگ جهانى دوم تخریب شده بودند ایجاد شد.»
وى افزود: «کودکان نسل آینده هستند و هر نهاد اقتصادى و هر یک از کسب و کارها، نقش تأثیرگذارى در زندگى کودکان 
دارد. از این رو یکى از فعالیت هاى یونیسف کمک به بنگاه هاى اقتصادى جهت تأثیرگذارى بهتر در زندگى کودکان با حفظ 

مسئولیت  پروژه هاى  حامى  شرکاى  به  اشاره  با  ادامه  در  ایران،  در   (UNICEF) متحد  ملل  کودکان  صندوق  مقیم  نماینده 
اجتماعى این نهاد بین المللى در جهان در خصوص تاریخچه فعالیت دفتر این نهاد در ایران و فعالیت ها آن گفت: «یونیسف از 
اوایل دهه پنجاه فعالیت خود را براى کودکان در ایران آغاز کرده است. در ابتدا، این سازمان و دولت ایران همکارى خود را بر 
سالمت و تغذیه کودکان متمرکز کردند اما در سال هاى بعد این همکارى گسترش یافت و برنامه هایى در زمینه آموزش، فعالیت هاى 
حمایتى، پیشگیرى از ایدز، پایش حقوق کودك و کاهش فقر کودکان به اجرا درآمد. همچنین در راستاى اقدامات این صندوق 
بین المللى در جهت منشور حقوق کودکان نخستین کنفرانس ملى شهر دوستدار کودك را در اصفهان در سال جارى شمسى 

برگزار شد.»
پارکس در پایان با ابراز امیدوارى براى آینده کودکان گفت: «اقدامات حوزه مسئولیت اجتماعى و آینده آن در مسیر کسب و 

کارهاى دنیا روشن است. به امید اینکه نتایج آن زندگى بهترى را براى کودکان فراهم کند.» 

حقوق و حمایت از آنها است. یکى از اقداماتى که به این منظور انجام شده است، تدوین چارچوب حقوق کودکان با همکارى 
انجمن خیریه نجات کودکان (Save the Children) و نهاد بین المللى Global Compact است که با هدف دستیابى به 
مدیریت ریسک بهتر، اعتباربخشى و کمک به تأمین منابع اجتماعى، راهبرى و حفظ بستر فعالیت حرفه اى، توسعه نسل خالق 
آینده و مشارکت در اقدامات توسعه پایدار نگاشته شده است. همچنین دفتر این نهاد در ایران با تمرکز بر نوآورى و دستیابى 
به راهکارها، ساخت شهرهاى ایمن براى کودکان و ایجاد کسب و کارهایى که با حفظ حقوق کودکان به نفع اینده آنها فعالیت 

مى کنند، اقداماتى را با مشارکت حامیانى چون  بنگاه هاى اقتصادى انجام داده است.»
پارکس در ادامه افزود: «به طور مثال در بندهاى 7 تا 9 این منشور به موضوع ساعات کارى والدین و تأثیرات فضاى کسب و 
کار آنها در زندگى فرزندانشان اشاره شده است و این موضوع مطرح گشته که صندوق کودکان ملل متحد تا چه میزان مى بایست 

در تغییر محیط زیست در جهت ارتقاى کیفیت زندگى کودکان تالش کند.» 



ویل پارکس؛ نماینده صندوق کودکان ملل متحد:

  نتایج مسئولیت اجتماعى باید زندگى بهترى را براى کودکان فراهم کند

ویل پارکس، نماینده صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) در ایران ضمن معرفى فلسفه وجودى این سازمان، با اشاره به 
میزان تأثیرگذارى کسب و کارها در زندگى کودکان گفت: «صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) براى فراهم کردن غذاى 
اضطرارى و خدمات بهداشتى درمانى به توصیه شوراى اقتصادى و اجتماعى ملل متحد و تصویب مجمع عمومى سازمان ملل 

متحد براى کودکان کشورهایى که در اثر جنگ جهانى دوم تخریب شده بودند ایجاد شد.»
وى افزود: «کودکان نسل آینده هستند و هر نهاد اقتصادى و هر یک از کسب و کارها، نقش تأثیرگذارى در زندگى کودکان 
دارد. از این رو یکى از فعالیت هاى یونیسف کمک به بنگاه هاى اقتصادى جهت تأثیرگذارى بهتر در زندگى کودکان با حفظ 

شریف نظام مافى؛ نایب رئیس اتاق ایران و سوئیس:

سازمان ها در ابعاد مختلف اجرایى شان عمل به مسئولیت اجتماعى را در نظر بگیرند

شریف نظام مافى، عضو هیأت امنا محک و رئیس اتاق بازرگانى ایران و سوئیس در جمع بندى آخرین پانل تخصصى این همایش 
گفت: «فرهنگ نوعدوستى از ابتدا در جوامع مختلف وجود داشته و سیر تاریخى را از سنت وقف تا سازمان هاى خیریه گذرانده 
است. در جهان امروز که شاهد رشد سازمان هاى متعدد و گسترش فعالیت هاى کسب و کار هستیم ضرورت تغییر در نگاه خیریه 
از شیوه سنتى به حرفه اى که همان عمل به مسئولیت اجتماعى است، بیش  از پیش دیده مى شود و الزم است تا سازمان هایى 
که به صورت ژنتیکى رویه خدمت به همنوع را دارند، بتوانند در ابعاد مختلف اجرایى شان عمل به مسئولیت اجتماعى را حتى در 
وجه سودآورى خود در نظر بگیرند.» همچنین در ادامه این نشست برنامه پرسش و پاسخ با حضور شرکت کنندگان برگزار شد. 
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سالمت و تغذیه کودکان متمرکز کردند اما در سال هاى بعد این همکارى گسترش یافت و برنامه هایى در زمینه آموزش، فعالیت هاى 
حمایتى، پیشگیرى از ایدز، پایش حقوق کودك و کاهش فقر کودکان به اجرا درآمد. همچنین در راستاى اقدامات این صندوق 
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برگزار شد.»
پارکس در پایان با ابراز امیدوارى براى آینده کودکان گفت: «اقدامات حوزه مسئولیت اجتماعى و آینده آن در مسیر کسب و 
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حقوق و حمایت از آنها است. یکى از اقداماتى که به این منظور انجام شده است، تدوین چارچوب حقوق کودکان با همکارى 
انجمن خیریه نجات کودکان (Save the Children) و نهاد بین المللى Global Compact است که با هدف دستیابى به 
مدیریت ریسک بهتر، اعتباربخشى و کمک به تأمین منابع اجتماعى، راهبرى و حفظ بستر فعالیت حرفه اى، توسعه نسل خالق 
آینده و مشارکت در اقدامات توسعه پایدار نگاشته شده است. همچنین دفتر این نهاد در ایران با تمرکز بر نوآورى و دستیابى 
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مى کنند، اقداماتى را با مشارکت حامیانى چون  بنگاه هاى اقتصادى انجام داده است.»
پارکس در ادامه افزود: «به طور مثال در بندهاى 7 تا 9 این منشور به موضوع ساعات کارى والدین و تأثیرات فضاى کسب و 
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سعیده قدس؛ بنیانگذار محک

عمل به مسئولیت اجتماعى محک با حفظ شفافیت در عملکرد و انتقال دانش و تجربه به ذیربطان

سعیده قدس، بنیانگذار محک در پایان این همایش گفت: «قدردانى از اصول ارزشمند محک است و از این رو صمیمانه از تمامى 
شرکت کنندگان و افراد عالقه مندى که با حضور خود در آخرین روزهاى سال براى عمل به مسئولیت اجتماعى خود و دغدغه 
کمک به همنوع در این همایش شرکت کرده اند، سپاسگزاریم. نوعدوستى در ذات مردمان ایران است و در طول تاریخ نیز در 
هر شرایط سختى همیار یکدیگر بوده ایم. عمل به مسئولیت اجتماعى نیز ادامه این مسیر و در جهت وفادارى نسبت به ذیربطان، 
حفظ شفافیت در عملکرد محک و انتقال دانش و تجربه مان است. به امید آنکه در آینده بتوانیم با به کارگیرى دانش مدیریت 

پروژه در تمامى ابعاد فعالیت هاى سازمانى شاهد موفقیت هاى بیشترى در رفع مسائل اجتماعى کشور باشیم.» 



بیانیه پنجمین همایش بین المللى مسئولیت اجتماعى شرکت ها

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان «محک» در برنامه استراتژیک 1390-1386 که در سال 1385 تدوین 
گردیده است تصریح مى کند: 

«امر مشارکت اجتماعی و انجام کار خیر در سنت ها، آداب قومى و همچنین در اعتقادات دینى ما ریشه دارد. در کنار دولت ها، 
پایه هاى ابتدایى و اولیه سازمان هاى خیریه غیردولتى در ایران به صورت مشارکت مردمى در دستگیرى از مستمندان، تأسیس 
پرورشگاه، درمانگاه، مدرسه و... به دست نیکوکاران و معتمدان محلى شکل گرفته است. امروز نیز کمک هاى اهدایى مردم به 
محک در قالب نذورات، تداوم همان اندیشه و اعتقاد در طول تاریخ این سرزمین است. در کنار آن در دنیاى صنعتى امروز 
مباحثى همچون «مسئولیت اجتماعى شرکت ها» مطرح است که محورهاى نوین جلب مشارکت عمومى هستند و الزم است 

سازمان هاى غیردولتى با شناخت این محورها، از منابع ناشى از آنها بهره مند گردند.»
از سوى دیگر در بیانیه ماموریت محک آمده است: «محک نه تنها به سرطان کودکان مى پردازد بلکه اندیشه واالى کمک به 

همنوع را ترویج مى نماید.»
این دو بخش از اولین برنامه راهبردى محک، این سازمان را در مسیر ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعى و تشویق جامعه به ویژه 
بنگاه هاى اقتصادى به بهره بردارى از این مفهوم قرار داد. روزى که این مسیر ترویج و توسعه آغاز شد، اقدامات اندکى در حوزه هاى 

عملى و کاربردى این مفهوم دیده مى شد و تنها اقدامات محدود نظرى براى شناساندن مفهوم صورت گرفته بود. 
مؤسسه محک این مسیر را با برگزارى نمایشگاه پوستر با موضوع «سرطان کودك و مسئولیت اجتماعى شرکت ها» و با همراهى 
انجمن صنفى طراحان گرافیک در سال 1389 آغاز نمود و پس از آن به صورت دوساالنه چهار کنفرانس مسئولیت اجتماعى را 
در سال هاى 1389 تا 1395 برگزار کرد. مؤسسه محک در این کنفرانس ها به موضوعاتى همچون دیدگاه هاى آکادمیک، دیدگاه هاى 
محیط کسب و کار، دیدگاه هاى استانداردها، توسعه پایدار و تجارب عملى در جامعه مدنى پرداخته است. امسال نیز با برگزارى 
پنجمین همایش بین المللى مسئولیت اجتماعى با محور «مدل هاى برنامه ریزى، مدل هاى اجرا و استاندارهاى گزارش دهى» آن 

را کامل نمود. 
در این پنج همایش ده ها نفر از استادان دانشگاه، صاحب نظران حوزه کسب و کار و مدیران بنگاه هاى اقتصادى و همچنین 

رؤساى سازمان هاى بین المللى مرتبط از زوایاى مختلف به توضیح و توصیف مسئولیت اجتماعى شرکت ها پرداختند. 
و عملى در حوزه مسئولیت  یافته نظرى  فعالیت هاى ساخت  امروز  نشان مى دهد که  ما  به  و کار  به مدل هاى کسب  نگاهى 

اجتماعى شرکت ها شکل گرفته است. عمده ترین این موارد عبارتند از:
• کمیسیون حاکمیت شرکتى و مسئولیت اجتماعى بنگاه ها در اتاق بازرگانى ایران و تهران

• کمیسیون مسئولیت اجتماعى بنگاه ها در اتاق هاى بازرگانى برخى شهرها
و  ایران  بازرگانى  اتاق  بازرگانى  همانند  اتاق هاى مشترك  از سوى  اجتماعى شرکت ها  آموزشى مسئولیت  برگزارى کارگاه   •

سوئیس
• برگزارى کارگاه ها و دوره هاى آموزشى با موضوع مسئولیت اجتماعى شرکت ها در سازمان مدیریت صنعتى ایران و طراحى 

ساختار گزارش دهى پایا در این سازمان 
• تعریف استاندارد ارزیابى فعالیت هاى مسئولیت اجتماعى بنگاه هاى اقتصادى و رتبه بندى آنها در انجمن مدیریت ایران 

• تعریف ده ها پروژه مسئولیت اجتماعى شرکت ها و بنگاه هاى اقتصادى با سازمان هاى مردم نهاد و نهادهاى اجتماعى 
• انجام ده ها پایان نامه کارشناسى ارشد و دکترى در دانشگاه ها به ویژه در مدرسه هاى کسب و کار و دانشکده هاى مدیریت و اقتصاد

• برگزارى ده ها همایش در سطح ملى در حوزه مسئولیت اجتماعى و حضور متخصصان بین المللى در آن ها
• اهداى نشان مسئولیت اجتماعى و جایزه مسئولیت اجتماعى بنگاه هاى اقتصادى ایران

• شکل گیرى دغدغه مسئولیت اجتماعى در گفتگوى حاکم بر رسانه هاى تخصصى 
• راه اندازى پلتفورمى براى ثبت نیازهاى سازمان هاى مردم نهاد توسط مؤسسه پژوهش و برنامه ریزى آموزش عالى، وزارت علوم، 

تحقیقات و فناورى با هدف انجام مسئولیت اجتماعى حوزه دانشگاه از طریق رفع نیازهاى پژوهشى
این موارد حاکى از آن است که اینک ما با مفهومى ساخت یافته مواجه هستیم و سازمان هاى زیادى درگیر فازهاى عملیات این 

مفهوم، در چرخه بهبود مستمر هستند:
• دانشگاه ها و مراکز علمى فاز طراحى را هدایت مى کنند.

• نهادهاى اجتماعى و سازمان هاى مردم نهاد طرح ها و پروژه هاى مسئولیت اجتماعى را عملیاتى و پیاده سازى مى کنند.
• سازمان هاى ممیزى که به پایش، اجرا، ارزیابى و رتبه بندى مى پردازند و اصالحات حاصل از این ارزیابى ها، به بهبود طراحى 

و اجرا در آینده منجر خواهد شد. 
شرایط موجود داللت بر آن دارد که تداوم اقدامات ترویجى در این حوزه، ثمربخش بوده و مفهوم مسئولیت اجتماعى جارى گردیده 

است و بازیگران مختلف این عرصه کارهاى درستى را به شکل درست در این حوزه آغاز نموده اند و حتما ادامه خواهند داد.
این دستاورد ارزشمند را به همه فعاالن این عرصه تبریک گفته و از تمام صاحب نظران، اساتید، مدیران بنگاه هاى اقتصادى، 

رؤساى اتاق هاى بازرگانى و سازمان هاى بین المللى مرتبط قدردانى نموده و همراهى آن ها در این مسیر را سپاس مى گوییم.
از این رو مؤسسه خیریه محک پنجمین همایش مسئولیت اجتماعى شرکت ها را به عنوان آخرین گام مأموریت خود در این حوزه 
تلقى نموده و مسیر دوازده ساله ترویج و توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعى شرکت ها را موفقیت آمیز و خاتمه یافته تلقى مى کند. 
در پایان این دوره مؤسسه خیریه محک در قالب دومین برنامه استراتژیک، به تعریف برنامه مسئولیت اجتماعى خود پرداخته 
و خود را ملزم به گزارش دهى بر مبناى استانداردهاى جهانى دانسته و اولین گزارش بر اساس استاندارد گزارش دهى GRI را 

ارائه مى کند.
مؤسسه خیریه محک همواره در کنار انجام مأموریت اصلى خود که حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان و خانواده 
آنان در سه حوزه خیریه، درمان و تحقیقات علمى است به مسئولیت اجتماعى خود در قبال جامعه مى پردازد چراکه ارکان 
محک به این نقش اعتقاد دارند. بر همین اساس، محک از این پس و در قالب برنامه هاى راهبردى سوم و چهارم، به توسعه دو 
مفهوم بنیادین شفافیت و پاسخگویى به عنوان اساسى ترین ارزش هاى مؤسسه خیریه محک و مهم ترین وظایف سازمان هاى 
مردم نهاد در قبال جامعه مى پردازد و امید است در افق 1405 و با پایان یافتن چهارمین برنامه استراتژیک، این دو ارزش بنیادین 

به شکلى ساخت یافته، عملیاتى و قابل پایش باشند. 
 NGO Benchmarking از یک سو، بیش از ده سال حضور داوطلبانه محک در ممیزى هاى کالس جهانى مانند استاندارد
شرکت بازرسى بین المللى SGS و همچنین استاندارد پروژه هاى توسعه پایدار انجمن بین المللى مدیریت پروژه IPMA که منجر 
به اخذ رتبه اول SGS در جهان و دریافت نشان طالى IPMA شد و از سوى دیگر با اتکا به ظرفیت هاى عظیم جامعه مدنى 
کشور عزیزمان که پیمودن حتى یک قدم از مسیر طوالنى محک بدون حضور آنها میسر نبود، مؤسسه خیریه محک را به 

دستیابى هدف پیش رو، در افق 1405، امیدوار مى سازد.



بیانیه پنجمین همایش بین المللى مسئولیت اجتماعى شرکت ها

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان «محک» در برنامه استراتژیک 1390-1386 که در سال 1385 تدوین 
گردیده است تصریح مى کند: 

«امر مشارکت اجتماعی و انجام کار خیر در سنت ها، آداب قومى و همچنین در اعتقادات دینى ما ریشه دارد. در کنار دولت ها، 
پایه هاى ابتدایى و اولیه سازمان هاى خیریه غیردولتى در ایران به صورت مشارکت مردمى در دستگیرى از مستمندان، تأسیس 
پرورشگاه، درمانگاه، مدرسه و... به دست نیکوکاران و معتمدان محلى شکل گرفته است. امروز نیز کمک هاى اهدایى مردم به 
محک در قالب نذورات، تداوم همان اندیشه و اعتقاد در طول تاریخ این سرزمین است. در کنار آن در دنیاى صنعتى امروز 
مباحثى همچون «مسئولیت اجتماعى شرکت ها» مطرح است که محورهاى نوین جلب مشارکت عمومى هستند و الزم است 

سازمان هاى غیردولتى با شناخت این محورها، از منابع ناشى از آنها بهره مند گردند.»
از سوى دیگر در بیانیه ماموریت محک آمده است: «محک نه تنها به سرطان کودکان مى پردازد بلکه اندیشه واالى کمک به 

همنوع را ترویج مى نماید.»
این دو بخش از اولین برنامه راهبردى محک، این سازمان را در مسیر ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعى و تشویق جامعه به ویژه 
بنگاه هاى اقتصادى به بهره بردارى از این مفهوم قرار داد. روزى که این مسیر ترویج و توسعه آغاز شد، اقدامات اندکى در حوزه هاى 

عملى و کاربردى این مفهوم دیده مى شد و تنها اقدامات محدود نظرى براى شناساندن مفهوم صورت گرفته بود. 
مؤسسه محک این مسیر را با برگزارى نمایشگاه پوستر با موضوع «سرطان کودك و مسئولیت اجتماعى شرکت ها» و با همراهى 
انجمن صنفى طراحان گرافیک در سال 1389 آغاز نمود و پس از آن به صورت دوساالنه چهار کنفرانس مسئولیت اجتماعى را 
در سال هاى 1389 تا 1395 برگزار کرد. مؤسسه محک در این کنفرانس ها به موضوعاتى همچون دیدگاه هاى آکادمیک، دیدگاه هاى 
محیط کسب و کار، دیدگاه هاى استانداردها، توسعه پایدار و تجارب عملى در جامعه مدنى پرداخته است. امسال نیز با برگزارى 
پنجمین همایش بین المللى مسئولیت اجتماعى با محور «مدل هاى برنامه ریزى، مدل هاى اجرا و استاندارهاى گزارش دهى» آن 

را کامل نمود. 
در این پنج همایش ده ها نفر از استادان دانشگاه، صاحب نظران حوزه کسب و کار و مدیران بنگاه هاى اقتصادى و همچنین 

رؤساى سازمان هاى بین المللى مرتبط از زوایاى مختلف به توضیح و توصیف مسئولیت اجتماعى شرکت ها پرداختند. 
و عملى در حوزه مسئولیت  یافته نظرى  فعالیت هاى ساخت  امروز  نشان مى دهد که  ما  به  و کار  به مدل هاى کسب  نگاهى 

اجتماعى شرکت ها شکل گرفته است. عمده ترین این موارد عبارتند از:
• کمیسیون حاکمیت شرکتى و مسئولیت اجتماعى بنگاه ها در اتاق بازرگانى ایران و تهران

• کمیسیون مسئولیت اجتماعى بنگاه ها در اتاق هاى بازرگانى برخى شهرها
و  ایران  بازرگانى  اتاق  بازرگانى  همانند  اتاق هاى مشترك  از سوى  اجتماعى شرکت ها  آموزشى مسئولیت  برگزارى کارگاه   •

سوئیس
• برگزارى کارگاه ها و دوره هاى آموزشى با موضوع مسئولیت اجتماعى شرکت ها در سازمان مدیریت صنعتى ایران و طراحى 

ساختار گزارش دهى پایا در این سازمان 
• تعریف استاندارد ارزیابى فعالیت هاى مسئولیت اجتماعى بنگاه هاى اقتصادى و رتبه بندى آنها در انجمن مدیریت ایران 

• تعریف ده ها پروژه مسئولیت اجتماعى شرکت ها و بنگاه هاى اقتصادى با سازمان هاى مردم نهاد و نهادهاى اجتماعى 
• انجام ده ها پایان نامه کارشناسى ارشد و دکترى در دانشگاه ها به ویژه در مدرسه هاى کسب و کار و دانشکده هاى مدیریت و اقتصاد

• برگزارى ده ها همایش در سطح ملى در حوزه مسئولیت اجتماعى و حضور متخصصان بین المللى در آن ها
• اهداى نشان مسئولیت اجتماعى و جایزه مسئولیت اجتماعى بنگاه هاى اقتصادى ایران

• شکل گیرى دغدغه مسئولیت اجتماعى در گفتگوى حاکم بر رسانه هاى تخصصى 
• راه اندازى پلتفورمى براى ثبت نیازهاى سازمان هاى مردم نهاد توسط مؤسسه پژوهش و برنامه ریزى آموزش عالى، وزارت علوم، 

تحقیقات و فناورى با هدف انجام مسئولیت اجتماعى حوزه دانشگاه از طریق رفع نیازهاى پژوهشى
این موارد حاکى از آن است که اینک ما با مفهومى ساخت یافته مواجه هستیم و سازمان هاى زیادى درگیر فازهاى عملیات این 

مفهوم، در چرخه بهبود مستمر هستند:
• دانشگاه ها و مراکز علمى فاز طراحى را هدایت مى کنند.

• نهادهاى اجتماعى و سازمان هاى مردم نهاد طرح ها و پروژه هاى مسئولیت اجتماعى را عملیاتى و پیاده سازى مى کنند.
• سازمان هاى ممیزى که به پایش، اجرا، ارزیابى و رتبه بندى مى پردازند و اصالحات حاصل از این ارزیابى ها، به بهبود طراحى 

و اجرا در آینده منجر خواهد شد. 
شرایط موجود داللت بر آن دارد که تداوم اقدامات ترویجى در این حوزه، ثمربخش بوده و مفهوم مسئولیت اجتماعى جارى گردیده 

است و بازیگران مختلف این عرصه کارهاى درستى را به شکل درست در این حوزه آغاز نموده اند و حتما ادامه خواهند داد.
این دستاورد ارزشمند را به همه فعاالن این عرصه تبریک گفته و از تمام صاحب نظران، اساتید، مدیران بنگاه هاى اقتصادى، 

رؤساى اتاق هاى بازرگانى و سازمان هاى بین المللى مرتبط قدردانى نموده و همراهى آن ها در این مسیر را سپاس مى گوییم.
از این رو مؤسسه خیریه محک پنجمین همایش مسئولیت اجتماعى شرکت ها را به عنوان آخرین گام مأموریت خود در این حوزه 
تلقى نموده و مسیر دوازده ساله ترویج و توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعى شرکت ها را موفقیت آمیز و خاتمه یافته تلقى مى کند. 
در پایان این دوره مؤسسه خیریه محک در قالب دومین برنامه استراتژیک، به تعریف برنامه مسئولیت اجتماعى خود پرداخته 
و خود را ملزم به گزارش دهى بر مبناى استانداردهاى جهانى دانسته و اولین گزارش بر اساس استاندارد گزارش دهى GRI را 

ارائه مى کند.
مؤسسه خیریه محک همواره در کنار انجام مأموریت اصلى خود که حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان و خانواده 
آنان در سه حوزه خیریه، درمان و تحقیقات علمى است به مسئولیت اجتماعى خود در قبال جامعه مى پردازد چراکه ارکان 
محک به این نقش اعتقاد دارند. بر همین اساس، محک از این پس و در قالب برنامه هاى راهبردى سوم و چهارم، به توسعه دو 
مفهوم بنیادین شفافیت و پاسخگویى به عنوان اساسى ترین ارزش هاى مؤسسه خیریه محک و مهم ترین وظایف سازمان هاى 
مردم نهاد در قبال جامعه مى پردازد و امید است در افق 1405 و با پایان یافتن چهارمین برنامه استراتژیک، این دو ارزش بنیادین 

به شکلى ساخت یافته، عملیاتى و قابل پایش باشند. 
 NGO Benchmarking از یک سو، بیش از ده سال حضور داوطلبانه محک در ممیزى هاى کالس جهانى مانند استاندارد
شرکت بازرسى بین المللى SGS و همچنین استاندارد پروژه هاى توسعه پایدار انجمن بین المللى مدیریت پروژه IPMA که منجر 
به اخذ رتبه اول SGS در جهان و دریافت نشان طالى IPMA شد و از سوى دیگر با اتکا به ظرفیت هاى عظیم جامعه مدنى 
کشور عزیزمان که پیمودن حتى یک قدم از مسیر طوالنى محک بدون حضور آنها میسر نبود، مؤسسه خیریه محک را به 

دستیابى هدف پیش رو، در افق 1405، امیدوار مى سازد.



 گزارش تصویرى پنجمین همایش بین المللى مسئولیت اجتماعى شرکت ها







یکى از مجموعه اقدامات محک در راستاى روز جهانى سرطان برپایى پانل تخصصى «تأثیر به کارگیرى دانش مدیریت در پروژه هاى 
بشردوستانه سازمان هاى مردم نهاد» در چهاردهمین «کنفرانس بین المللى مدیریت پروژه» در 5 اسفند بود. این پانل با حضور 
دکتر آراسب احمدیان، مدیرعامل محک؛ دکتر مارتین سدل مایر، معاون محصوالت و خدمات انجمن جهانى مدیریت پروژه 
(IPMA)، مهندس غالمرضا صفاکیش، معاون بخش آموزش و مدیران جوان انجمن جهانى مدیریت پروژه (IPMA)، فرید 
بیدگلى، مدیر منطقه اى شرکت دارویى ُرش (Roche)، اعضاى شبکه ملى تشکل هاى مردمى و مؤسسات خیریه حوزه سرطان 

ایران و مدیران جوان حوزه مدیریت پروژه برگزار  شد. 
این نخستین بار بود که پانلى تخصصى توسط یک سازمان مردم نهاد در این کنفرانس بین المللى ارائه شد و فرصت اختصاصى 

براى حضور مؤسسات خیریه در راستاى انتقال دانش و تجربه حوزه مدیریت پروژه فراهم گردید.



مهندس غالمرضا صفاکیش، معاون بخش آموزش و مدیران جوان انجمن جهانى مدیریت پروژه:

  ورود دانش پزشکى و کنترل سرطان در حوزه مدیریت پروژه

مهندس غالمرضا صفاکیش، معاون بخش آموزش و مدیران جوان انجمن جهانى مدیریت پروژه (IPMA) در آغاز این پانل 
تخصصى با طرح دو سؤال مبنى بر اینکه آیا مدیریت پروژه محدود به ساخت و ساز  و ایجاد نرم افزار و سیستم بانکى است و 
آیا افرادى که به تحصیل مدیریت پروژه پرداخته اند صرفاً مى بایست در شرکت هاى مهندسى و صنعتى مشغول به کار شوند، 
گفت: «این نشست که توسط محک براى آموزش شیوه به کارگیرى دانش مدیریت پروژه در سازمان هاى مردم نهاد به ویژه 
مؤسسات خیریه حوزه سرطان طراحى و در چهاردهمین کنفرانس بین المللى مدیریت پروژه ایران ارائه شده است، اقدام بزرگى 
است که براى اولین بار براى طرح این موضوع توسط یک نهاد غیرانتفاعى چون محک انجام گرفته است. همچنین با همکارى 
این مؤسسه خیریه در آینده نزدیک شاهد ورود دانش پزشکى و کنترل سرطان در حوزه مدیریت پروژه خواهیم بود تا براى هر 

بیمار یک روش  درمانى یکتا فراهم شود.»
صفاکیش با تبریک موفقیت محک در جایزه جهانى انجمن بین المللى مدیریت پروژه افزود: «کسب نشان طالى انجمن بین المللى 
مدیریت پروژه در بخش پروژه هاى توسعه پایدار توسط محک در نوامبر سال 2018 را که براى دومین بار رقم خورده است 
تبریک مى گویم و باور دارم که این دستاورد موفقیتى براى ایران محسوب مى شود. از این رو بر آن شدیم تا به پیشنهاد ارزشمند 
این مؤسسه خیریه در چهاردهمین کنفرانس بین المللى مدیریت پروژه چنین پانل تخصصى را با هدف ایجاد دغدغه و آموزش 
مدیریت پروژه به دیگر سازمان هاى خیریه برگزار نماییم. چراکه یادگیرى دانش این حوزه حتى در سطوح ابتدایى و متوسط در 
میان کارکنان سازمان هاى مردم نهاد غیردولتى مى تواند مسیر اداره آنها را از مدیریت سنتى به شیوه کارى حرفه اى با بهره مندى 
از دانش مدیریت پروژه تغییر دهد تا در اجراى طرح هایشان بتوانند از مشارکت بنگاه هاى اقتصادى در راستاى عملیاتى شدن 

طرح هاى اجتماعى خود استفاده کنند.»

دکتر آراسب احمدیان، مدیرعامل مؤسسه خیریه محک:

داستان موفقیت و آموخته هاى دانش مدیرت پروژه در یک مؤسسه خیریه

دکتر آراسب احمدیان، مدیرعامل مؤسسه خیریه محک ضمن خوشامدگویى به اعضاى شبکه ملى تشکل هاى مردمى و مؤسسات 
خیریه حوزه سرطان ایران، اعضاى هیأت مدیره انجمن بین المللى مدیریت پروژه (IPMA) و مدیران پروژه و شرکت کنندگان، 
در خصوص هدف طراحى و برگزارى پانلى تخصصى با موضوع مدیریت پروژه در سازمان هاى خیریه در این کنفرانس گفت: 
«داستان موفقیت محک در به کارگیرى دانش مدیریت پروژه در زمینه اجراى طرح هاى بشردوستانه در سازمانى خیریه مربوط 
به بیش از یک دهه گذشته مى شود؛ زمانى که بیمارستان فوق تخصصى سرطان کودکان محک در حال راه اندازى بود و این 
مؤسسه خیریه پروژه اى براى ایجاد مرکز رادیوتراپى را در سر مى پروراند. آنچه براى عملیاتى شدن این پروژه اتفاق افتاد ارائه 
طرحى به یک شرکت نفتى در ایران و درخواست تأمین هزینه 150 هزار دالرى براى راه اندازى این مرکز در بیمارستان محک 
بود که به دلیل عدم تعریف مسئله، راهکار، منابع و مدل پایدارى در یک سند، این درخواست به موفقیت نرسید. آنچه مى

 توانست قالب این درخواست باشد و به موفقیت برسد، همان استاندارد مدیریت پروژه است. از این اتفاق آشنایى با زبان ارتباط 
بین المللى و دانش مدیریت پروژه جهت تأمین منابع آموختیم. بر اساس این تاریخچه امروز محک با به کارگیرى شیوه هاى 
کارى به زبان مدیریت پروژه توانسته است به دو نشان طال و دریافت رتبه نخست در جایزه انجمن بین المللى مدیریت پروژه در 

سال هاى 2014 در بخش پروژه هاى بشردوستانه و در سال 2018 در بخش پروژه هاى توسعه پایدار دست یابد.»
احمدیان در ادامه با معرفى پروژه «مـرکز پـذیره نویسى سـلول هاى بنیادى خون ساز محک»  درخصوص جایزه جهانى انجمن 
بین المللى مدیریت پروژه در بخش پروژه هاى بشردوستانه گفت: «انجمن بین المللى مدیریت پروژه  در سال 2014 بخشى براى 
انـسانى را در جایزه جـهانى خود طراحى کرد. در آن زمـان بـرنامه تـوسعه دوساله 92-91 مـحک در  ارزیابى پـروژه هاى 
بین المللى  بشردوستانه  پروژه هاى  بخش  در  و   Achievement Award پروژه  موفقیت  جایزه  فینالیست  ابتدایى  ارزیابى 
(Internationally Funded Humanitarian Aid Project) از سوى انجمن بین المللى مدیریت پروژه انتخاب شد و در 
نشست نهایى این انجمن موفق به کسب رتبه نخست و نشان طال در پروژه هاى بشر دوستانه سال 2014 گردید. ارزیابى پروژه هاى 
  GOLOBAL COMPACTبشردوستانه در جهان در این نهاد معتبر علمى و تخصصى بین المللى در انطباق با معاهده جهانى
انجام مى گیرد و در آن سال تنها مؤسسه اى که به فینال این ارزیابى راه پیدا کرد، مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به 
سرطان محک بود. پس از آن و در 4 سال بعد این مؤسسه توانست با پروژه «مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز» 
خود، در بخش پروژه هاى توسعه پایدار انجمن مدیریت پروژه حضور پیدا کند و از میان 17 سازمان شرکت کننده، به عنوان 

فینالیست به دور پایانى جایزه جهانى مدیریت پروژه راه یابد و موفق به کسب نشان طال شود.»
احمدیان افزود: «در جریان اهداى این جایزه، انجمن بین المللى مدیریت پروژه به سنجش میزان پایدارى پروژه هاى ارائه شده 
بر اساس 10 شاخص گلوبال کامپکت سازمان ملل پرداخت. بر این اساس پروژه مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز 
محک تالش کرده تا در جهت سومین هدف توسعه پایدار با موضوع «زندگى سالم و تأمین سالمتى براى همگان در هر سنین» 
درمان  چشم انداز  طریق  از   (NCDs) غیرواگیردار  بیمارى هاى  جوان  مبتالیان  در  میر  و  مرگ  نرخ  کاهش  همچنین  و 
چندتخصصى تا سال 2030 فعالیت کند. این طرح پس از سال ها انجام تحقیقات بر درمان سرطان به روش پیوند، در سال 
1395 و در حاشیه همایش بین المللى مسئولیت اجتماعى شرکت ها و با مشارکت بخش خصوصى جهت تأمین هزینه آزمایش 
پنج هزار نمونه اهداکنندگان داوطلب سلول هاى بنیادى خون ساز که چالش بزرگى براى یک سازمان خیریه به شمار مى رود، 
راه اندازى شد. در پایان این پروژه یک ساله، فاز اول به جمع آورى و ثبت اطالعات 5000 نمونه از اهداکنندگان داوطلب در مرکز 
پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز محقق شد و تا به امروز بیش از 7 هزار و 500 عضو در این مرکز نمونه هاى خود را از 
طریق بزاق دهان به ثبت رسانده اند و تا کنون 16 نمونه سلول مشابه براى کودکان مبتال به سرطان نیازمند به پیوند یافت شده 
است. به عبارتى دیگر با فراهم شدن هزینه 2 میلیارد تومانى براى راه اندازى این مرکز در محک از هزینه 129 هزار یورویى براى 

خرید هر یک از نمونه سلول هاى بنیادى خون ساز از بانک هاى خارجى صرفه جویى شده است.»

تعامل میان دولت با جامعه مدنى به توسعه پایدار اجتماعى منجر مى شود 
مدیرعامل محک همچنین با ابراز امیدوارى از تسرى دانش مدیریت پروژه و به کارگیرى آن توسط سازمان هاى خیریه گفت: 
همچون  پیچیده اى  موضوعات  ساده سازى  شده،  آن  اهداف  تحقق  و  محک  پذیره نویسى  مرکز  پروژه  موفقیت  موجب  «آنچه 
برقرارى ارتباط و تأمین هزینه مالى براى عملیاتى سازى این طرح بوده است. همچنین استفاده از دانش مدیریت پروژه در عمل 
به اصول اساسى محک همچون شفافیت و پاسخگویى در ارائه گزارش این طرح در قالب نمودار و مستندسازى هاى تصویرى به 
شکلى که براى ذیربطان آن ملموس باشد، بسیار کمک کننده بوده است. نکته دیگر آنکه به این وسیله توانستیم در طرح چالش ها 
و راهکارى مناسب جهت رفع آن به گونه اى عمل کنیم تا به تعبیر گزارش نهایى این انجمن، ضمن اعالم بروز موانع در اجرایى 

شدن طرح، راهکارهایى منطبق با اصول مدیریت پروژه تبیین کنیم.»
احمدیان در ادامه با ذکر نقل قولى از کوفى عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در خصوص بازیگران اصلى جهان امروز گفت: 

«کوفى عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل درباره ورود به هزاره سوم، جهان در این دوره را حاصل برهم کنش سه عنصر اساسى 
یعنى نهاد دولت، بنگاه هاى اقتصادى و سازمان هاى غیردولتى می داند که به ترتیب بازیگران اصلى توانمندسازي زیرساخت هاي 
اجتماع، اقتصاد و جامعه مدنى را تشکیل مى دهند. اتفاقات جهان حاصل تعامالت این سه بازیگر اصلى است؛ تعامل میان دولت 
با بنگاه اقتصادى به رشد پایدار اقتصادى، تعامل دولت با جامعه مدنى به توسعه پایدار اجتماعى و تعامل جامعه مدنى با بنگاه هاى 
اقتصادى به پروژه هاى مسئولیت اجتماعى منجر مى شود که زمینه حل معضالت اجتماعى و حرکت بنگاه هاى اقتصادى بر بستر 
مطمئن تر را فراهم مى کند. همچنین امروزه شاهد رشد سازمان هاى غیردولتى و مردم نهادى هستیم که روز به روز با نیازهاى 
مختلفى رو به رو هستند که هر کدام نیازمند تأمین منابع است؛ نگاه به آمار جهانى در بودجه سازمان هاى بزرگ مرم نهادى 
چون پزشکان بدون مرز  (Doctors Without Borders) و اکسفام (Oxfam) که هر یک ارقام بسیار باالیى را به عنوان 
منابع در اختیار دارند، نشان دهنده این امر است. از این رو ضرورت بهره مندى از زبان مشترك سازمان ها که همان دانش مدیریت 
پروژه است به شدت احساس مى شود. بر این اساس محک نیز به عنوان یک سازمان غیردولتى بر آن شد تا واحدى به نام 
استراتژى و سیستم ها را با حضور متخصصان حوزه صنعت مهندسى ایجاد کند و امروز با استفاده از دانش مدیریت پروژه در 
عملیاتى سازى طرح هاى خود، آمادگى به اشتراك گذاشتن این تجربه را با دیگر سازمان هاى همکار دارد. طراحى و برپایى این 
نشست نیز از جمله اقدامات محک در مسیر انتقال دانش و تجربیات این حوزه به دیگر سمن ها به ویژه سازمان هاى خیریه حوزه 
سرطان است تا با حضور نمایندگانى از انجمن بین المللى مدیریت پروژه و بنگاه هاى اقتصادى گامى در مسیر در حال توسعه 

حوزه مدیریت پروژه کشور برداریم.»



دکتر آراسب احمدیان، مدیرعامل مؤسسه خیریه محک:

داستان موفقیت و آموخته هاى دانش مدیرت پروژه در یک مؤسسه خیریه

دکتر آراسب احمدیان، مدیرعامل مؤسسه خیریه محک ضمن خوشامدگویى به اعضاى شبکه ملى تشکل هاى مردمى و مؤسسات 
خیریه حوزه سرطان ایران، اعضاى هیأت مدیره انجمن بین المللى مدیریت پروژه (IPMA) و مدیران پروژه و شرکت کنندگان، 
در خصوص هدف طراحى و برگزارى پانلى تخصصى با موضوع مدیریت پروژه در سازمان هاى خیریه در این کنفرانس گفت: 
«داستان موفقیت محک در به کارگیرى دانش مدیریت پروژه در زمینه اجراى طرح هاى بشردوستانه در سازمانى خیریه مربوط 
به بیش از یک دهه گذشته مى شود؛ زمانى که بیمارستان فوق تخصصى سرطان کودکان محک در حال راه اندازى بود و این 
مؤسسه خیریه پروژه اى براى ایجاد مرکز رادیوتراپى را در سر مى پروراند. آنچه براى عملیاتى شدن این پروژه اتفاق افتاد ارائه 
طرحى به یک شرکت نفتى در ایران و درخواست تأمین هزینه 150 هزار دالرى براى راه اندازى این مرکز در بیمارستان محک 
بود که به دلیل عدم تعریف مسئله، راهکار، منابع و مدل پایدارى در یک سند، این درخواست به موفقیت نرسید. آنچه مى
 توانست قالب این درخواست باشد و به موفقیت برسد، همان استاندارد مدیریت پروژه است. از این اتفاق آشنایى با زبان ارتباط 
بین المللى و دانش مدیریت پروژه جهت تأمین منابع آموختیم. بر اساس این تاریخچه امروز محک با به کارگیرى شیوه هاى 
کارى به زبان مدیریت پروژه توانسته است به دو نشان طال و دریافت رتبه نخست در جایزه انجمن بین المللى مدیریت پروژه در 

سال هاى 2014 در بخش پروژه هاى بشردوستانه و در سال 2018 در بخش پروژه هاى توسعه پایدار دست یابد.»
احمدیان در ادامه با معرفى پروژه «مـرکز پـذیره نویسى سـلول هاى بنیادى خون ساز محک»  درخصوص جایزه جهانى انجمن 
بین المللى مدیریت پروژه در بخش پروژه هاى بشردوستانه گفت: «انجمن بین المللى مدیریت پروژه  در سال 2014 بخشى براى 
انـسانى را در جایزه جـهانى خود طراحى کرد. در آن زمـان بـرنامه تـوسعه دوساله 92-91 مـحک در  ارزیابى پـروژه هاى 
بین المللى  بشردوستانه  پروژه هاى  بخش  در  و   Achievement Award پروژه  موفقیت  جایزه  فینالیست  ابتدایى  ارزیابى 
(Internationally Funded Humanitarian Aid Project) از سوى انجمن بین المللى مدیریت پروژه انتخاب شد و در 
نشست نهایى این انجمن موفق به کسب رتبه نخست و نشان طال در پروژه هاى بشر دوستانه سال 2014 گردید. ارزیابى پروژه هاى 
  GOLOBAL COMPACTبشردوستانه در جهان در این نهاد معتبر علمى و تخصصى بین المللى در انطباق با معاهده جهانى
انجام مى گیرد و در آن سال تنها مؤسسه اى که به فینال این ارزیابى راه پیدا کرد، مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به 
سرطان محک بود. پس از آن و در 4 سال بعد این مؤسسه توانست با پروژه «مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز» 
خود، در بخش پروژه هاى توسعه پایدار انجمن مدیریت پروژه حضور پیدا کند و از میان 17 سازمان شرکت کننده، به عنوان 

فینالیست به دور پایانى جایزه جهانى مدیریت پروژه راه یابد و موفق به کسب نشان طال شود.»
احمدیان افزود: «در جریان اهداى این جایزه، انجمن بین المللى مدیریت پروژه به سنجش میزان پایدارى پروژه هاى ارائه شده 
بر اساس 10 شاخص گلوبال کامپکت سازمان ملل پرداخت. بر این اساس پروژه مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز 
محک تالش کرده تا در جهت سومین هدف توسعه پایدار با موضوع «زندگى سالم و تأمین سالمتى براى همگان در هر سنین» 
درمان  چشم انداز  طریق  از   (NCDs) غیرواگیردار  بیمارى هاى  جوان  مبتالیان  در  میر  و  مرگ  نرخ  کاهش  همچنین  و 
چندتخصصى تا سال 2030 فعالیت کند. این طرح پس از سال ها انجام تحقیقات بر درمان سرطان به روش پیوند، در سال 
1395 و در حاشیه همایش بین المللى مسئولیت اجتماعى شرکت ها و با مشارکت بخش خصوصى جهت تأمین هزینه آزمایش 
پنج هزار نمونه اهداکنندگان داوطلب سلول هاى بنیادى خون ساز که چالش بزرگى براى یک سازمان خیریه به شمار مى رود، 
راه اندازى شد. در پایان این پروژه یک ساله، فاز اول به جمع آورى و ثبت اطالعات 5000 نمونه از اهداکنندگان داوطلب در مرکز 
پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز محقق شد و تا به امروز بیش از 7 هزار و 500 عضو در این مرکز نمونه هاى خود را از 
طریق بزاق دهان به ثبت رسانده اند و تا کنون 16 نمونه سلول مشابه براى کودکان مبتال به سرطان نیازمند به پیوند یافت شده 
است. به عبارتى دیگر با فراهم شدن هزینه 2 میلیارد تومانى براى راه اندازى این مرکز در محک از هزینه 129 هزار یورویى براى 

خرید هر یک از نمونه سلول هاى بنیادى خون ساز از بانک هاى خارجى صرفه جویى شده است.»

تعامل میان دولت با جامعه مدنى به توسعه پایدار اجتماعى منجر مى شود 
مدیرعامل محک همچنین با ابراز امیدوارى از تسرى دانش مدیریت پروژه و به کارگیرى آن توسط سازمان هاى خیریه گفت: 
همچون  پیچیده اى  موضوعات  ساده سازى  شده،  آن  اهداف  تحقق  و  محک  پذیره نویسى  مرکز  پروژه  موفقیت  موجب  «آنچه 
برقرارى ارتباط و تأمین هزینه مالى براى عملیاتى سازى این طرح بوده است. همچنین استفاده از دانش مدیریت پروژه در عمل 
به اصول اساسى محک همچون شفافیت و پاسخگویى در ارائه گزارش این طرح در قالب نمودار و مستندسازى هاى تصویرى به 
شکلى که براى ذیربطان آن ملموس باشد، بسیار کمک کننده بوده است. نکته دیگر آنکه به این وسیله توانستیم در طرح چالش ها 
و راهکارى مناسب جهت رفع آن به گونه اى عمل کنیم تا به تعبیر گزارش نهایى این انجمن، ضمن اعالم بروز موانع در اجرایى 

شدن طرح، راهکارهایى منطبق با اصول مدیریت پروژه تبیین کنیم.»
احمدیان در ادامه با ذکر نقل قولى از کوفى عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در خصوص بازیگران اصلى جهان امروز گفت: 

«کوفى عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل درباره ورود به هزاره سوم، جهان در این دوره را حاصل برهم کنش سه عنصر اساسى 
یعنى نهاد دولت، بنگاه هاى اقتصادى و سازمان هاى غیردولتى می داند که به ترتیب بازیگران اصلى توانمندسازي زیرساخت هاي 
اجتماع، اقتصاد و جامعه مدنى را تشکیل مى دهند. اتفاقات جهان حاصل تعامالت این سه بازیگر اصلى است؛ تعامل میان دولت 
با بنگاه اقتصادى به رشد پایدار اقتصادى، تعامل دولت با جامعه مدنى به توسعه پایدار اجتماعى و تعامل جامعه مدنى با بنگاه هاى 
اقتصادى به پروژه هاى مسئولیت اجتماعى منجر مى شود که زمینه حل معضالت اجتماعى و حرکت بنگاه هاى اقتصادى بر بستر 
مطمئن تر را فراهم مى کند. همچنین امروزه شاهد رشد سازمان هاى غیردولتى و مردم نهادى هستیم که روز به روز با نیازهاى 
مختلفى رو به رو هستند که هر کدام نیازمند تأمین منابع است؛ نگاه به آمار جهانى در بودجه سازمان هاى بزرگ مرم نهادى 
چون پزشکان بدون مرز  (Doctors Without Borders) و اکسفام (Oxfam) که هر یک ارقام بسیار باالیى را به عنوان 
منابع در اختیار دارند، نشان دهنده این امر است. از این رو ضرورت بهره مندى از زبان مشترك سازمان ها که همان دانش مدیریت 
پروژه است به شدت احساس مى شود. بر این اساس محک نیز به عنوان یک سازمان غیردولتى بر آن شد تا واحدى به نام 
استراتژى و سیستم ها را با حضور متخصصان حوزه صنعت مهندسى ایجاد کند و امروز با استفاده از دانش مدیریت پروژه در 
عملیاتى سازى طرح هاى خود، آمادگى به اشتراك گذاشتن این تجربه را با دیگر سازمان هاى همکار دارد. طراحى و برپایى این 
نشست نیز از جمله اقدامات محک در مسیر انتقال دانش و تجربیات این حوزه به دیگر سمن ها به ویژه سازمان هاى خیریه حوزه 
سرطان است تا با حضور نمایندگانى از انجمن بین المللى مدیریت پروژه و بنگاه هاى اقتصادى گامى در مسیر در حال توسعه 

حوزه مدیریت پروژه کشور برداریم.»



دکتر آراسب احمدیان، مدیرعامل مؤسسه خیریه محک:

داستان موفقیت و آموخته هاى دانش مدیرت پروژه در یک مؤسسه خیریه

دکتر آراسب احمدیان، مدیرعامل مؤسسه خیریه محک ضمن خوشامدگویى به اعضاى شبکه ملى تشکل هاى مردمى و مؤسسات 
خیریه حوزه سرطان ایران، اعضاى هیأت مدیره انجمن بین المللى مدیریت پروژه (IPMA) و مدیران پروژه و شرکت کنندگان، 
در خصوص هدف طراحى و برگزارى پانلى تخصصى با موضوع مدیریت پروژه در سازمان هاى خیریه در این کنفرانس گفت: 
«داستان موفقیت محک در به کارگیرى دانش مدیریت پروژه در زمینه اجراى طرح هاى بشردوستانه در سازمانى خیریه مربوط 
به بیش از یک دهه گذشته مى شود؛ زمانى که بیمارستان فوق تخصصى سرطان کودکان محک در حال راه اندازى بود و این 
مؤسسه خیریه پروژه اى براى ایجاد مرکز رادیوتراپى را در سر مى پروراند. آنچه براى عملیاتى شدن این پروژه اتفاق افتاد ارائه 
طرحى به یک شرکت نفتى در ایران و درخواست تأمین هزینه 150 هزار دالرى براى راه اندازى این مرکز در بیمارستان محک 
بود که به دلیل عدم تعریف مسئله، راهکار، منابع و مدل پایدارى در یک سند، این درخواست به موفقیت نرسید. آنچه مى
 توانست قالب این درخواست باشد و به موفقیت برسد، همان استاندارد مدیریت پروژه است. از این اتفاق آشنایى با زبان ارتباط 
بین المللى و دانش مدیریت پروژه جهت تأمین منابع آموختیم. بر اساس این تاریخچه امروز محک با به کارگیرى شیوه هاى 
کارى به زبان مدیریت پروژه توانسته است به دو نشان طال و دریافت رتبه نخست در جایزه انجمن بین المللى مدیریت پروژه در 

سال هاى 2014 در بخش پروژه هاى بشردوستانه و در سال 2018 در بخش پروژه هاى توسعه پایدار دست یابد.»
احمدیان در ادامه با معرفى پروژه «مـرکز پـذیره نویسى سـلول هاى بنیادى خون ساز محک»  درخصوص جایزه جهانى انجمن 
بین المللى مدیریت پروژه در بخش پروژه هاى بشردوستانه گفت: «انجمن بین المللى مدیریت پروژه  در سال 2014 بخشى براى 
انـسانى را در جایزه جـهانى خود طراحى کرد. در آن زمـان بـرنامه تـوسعه دوساله 92-91 مـحک در  ارزیابى پـروژه هاى 
بین المللى  بشردوستانه  پروژه هاى  بخش  در  و   Achievement Award پروژه  موفقیت  جایزه  فینالیست  ابتدایى  ارزیابى 
(Internationally Funded Humanitarian Aid Project) از سوى انجمن بین المللى مدیریت پروژه انتخاب شد و در 
نشست نهایى این انجمن موفق به کسب رتبه نخست و نشان طال در پروژه هاى بشر دوستانه سال 2014 گردید. ارزیابى پروژه هاى 
  GOLOBAL COMPACTبشردوستانه در جهان در این نهاد معتبر علمى و تخصصى بین المللى در انطباق با معاهده جهانى
انجام مى گیرد و در آن سال تنها مؤسسه اى که به فینال این ارزیابى راه پیدا کرد، مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به 
سرطان محک بود. پس از آن و در 4 سال بعد این مؤسسه توانست با پروژه «مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز» 
خود، در بخش پروژه هاى توسعه پایدار انجمن مدیریت پروژه حضور پیدا کند و از میان 17 سازمان شرکت کننده، به عنوان 

فینالیست به دور پایانى جایزه جهانى مدیریت پروژه راه یابد و موفق به کسب نشان طال شود.»
احمدیان افزود: «در جریان اهداى این جایزه، انجمن بین المللى مدیریت پروژه به سنجش میزان پایدارى پروژه هاى ارائه شده 
بر اساس 10 شاخص گلوبال کامپکت سازمان ملل پرداخت. بر این اساس پروژه مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز 
محک تالش کرده تا در جهت سومین هدف توسعه پایدار با موضوع «زندگى سالم و تأمین سالمتى براى همگان در هر سنین» 
درمان  چشم انداز  طریق  از   (NCDs) غیرواگیردار  بیمارى هاى  جوان  مبتالیان  در  میر  و  مرگ  نرخ  کاهش  همچنین  و 
چندتخصصى تا سال 2030 فعالیت کند. این طرح پس از سال ها انجام تحقیقات بر درمان سرطان به روش پیوند، در سال 
1395 و در حاشیه همایش بین المللى مسئولیت اجتماعى شرکت ها و با مشارکت بخش خصوصى جهت تأمین هزینه آزمایش 
پنج هزار نمونه اهداکنندگان داوطلب سلول هاى بنیادى خون ساز که چالش بزرگى براى یک سازمان خیریه به شمار مى رود، 
راه اندازى شد. در پایان این پروژه یک ساله، فاز اول به جمع آورى و ثبت اطالعات 5000 نمونه از اهداکنندگان داوطلب در مرکز 
پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز محقق شد و تا به امروز بیش از 7 هزار و 500 عضو در این مرکز نمونه هاى خود را از 
طریق بزاق دهان به ثبت رسانده اند و تا کنون 16 نمونه سلول مشابه براى کودکان مبتال به سرطان نیازمند به پیوند یافت شده 
است. به عبارتى دیگر با فراهم شدن هزینه 2 میلیارد تومانى براى راه اندازى این مرکز در محک از هزینه 129 هزار یورویى براى 

خرید هر یک از نمونه سلول هاى بنیادى خون ساز از بانک هاى خارجى صرفه جویى شده است.»

تعامل میان دولت با جامعه مدنى به توسعه پایدار اجتماعى منجر مى شود 
مدیرعامل محک همچنین با ابراز امیدوارى از تسرى دانش مدیریت پروژه و به کارگیرى آن توسط سازمان هاى خیریه گفت: 
همچون  پیچیده اى  موضوعات  ساده سازى  شده،  آن  اهداف  تحقق  و  محک  پذیره نویسى  مرکز  پروژه  موفقیت  موجب  «آنچه 
برقرارى ارتباط و تأمین هزینه مالى براى عملیاتى سازى این طرح بوده است. همچنین استفاده از دانش مدیریت پروژه در عمل 
به اصول اساسى محک همچون شفافیت و پاسخگویى در ارائه گزارش این طرح در قالب نمودار و مستندسازى هاى تصویرى به 
شکلى که براى ذیربطان آن ملموس باشد، بسیار کمک کننده بوده است. نکته دیگر آنکه به این وسیله توانستیم در طرح چالش ها 
و راهکارى مناسب جهت رفع آن به گونه اى عمل کنیم تا به تعبیر گزارش نهایى این انجمن، ضمن اعالم بروز موانع در اجرایى 

شدن طرح، راهکارهایى منطبق با اصول مدیریت پروژه تبیین کنیم.»
احمدیان در ادامه با ذکر نقل قولى از کوفى عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در خصوص بازیگران اصلى جهان امروز گفت: 

«کوفى عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل درباره ورود به هزاره سوم، جهان در این دوره را حاصل برهم کنش سه عنصر اساسى 
یعنى نهاد دولت، بنگاه هاى اقتصادى و سازمان هاى غیردولتى می داند که به ترتیب بازیگران اصلى توانمندسازي زیرساخت هاي 
اجتماع، اقتصاد و جامعه مدنى را تشکیل مى دهند. اتفاقات جهان حاصل تعامالت این سه بازیگر اصلى است؛ تعامل میان دولت 
با بنگاه اقتصادى به رشد پایدار اقتصادى، تعامل دولت با جامعه مدنى به توسعه پایدار اجتماعى و تعامل جامعه مدنى با بنگاه هاى 
اقتصادى به پروژه هاى مسئولیت اجتماعى منجر مى شود که زمینه حل معضالت اجتماعى و حرکت بنگاه هاى اقتصادى بر بستر 
مطمئن تر را فراهم مى کند. همچنین امروزه شاهد رشد سازمان هاى غیردولتى و مردم نهادى هستیم که روز به روز با نیازهاى 
مختلفى رو به رو هستند که هر کدام نیازمند تأمین منابع است؛ نگاه به آمار جهانى در بودجه سازمان هاى بزرگ مرم نهادى 
چون پزشکان بدون مرز  (Doctors Without Borders) و اکسفام (Oxfam) که هر یک ارقام بسیار باالیى را به عنوان 
منابع در اختیار دارند، نشان دهنده این امر است. از این رو ضرورت بهره مندى از زبان مشترك سازمان ها که همان دانش مدیریت 
پروژه است به شدت احساس مى شود. بر این اساس محک نیز به عنوان یک سازمان غیردولتى بر آن شد تا واحدى به نام 
استراتژى و سیستم ها را با حضور متخصصان حوزه صنعت مهندسى ایجاد کند و امروز با استفاده از دانش مدیریت پروژه در 
عملیاتى سازى طرح هاى خود، آمادگى به اشتراك گذاشتن این تجربه را با دیگر سازمان هاى همکار دارد. طراحى و برپایى این 
نشست نیز از جمله اقدامات محک در مسیر انتقال دانش و تجربیات این حوزه به دیگر سمن ها به ویژه سازمان هاى خیریه حوزه 
سرطان است تا با حضور نمایندگانى از انجمن بین المللى مدیریت پروژه و بنگاه هاى اقتصادى گامى در مسیر در حال توسعه 

حوزه مدیریت پروژه کشور برداریم.»



دکتر مارتین سدل مایر، معاون محصوالت و خدمات انجمن جهانى مدیریت پروژه:

 دانش مدیریت پروژه در خدمت شفافیت و پاسخگویى 

دکتر مارتین سدل مایر، معاون محصوالت و خدمات انجمن جهانى مدیریت پروژه (IPMA) با اشاره به سه بخش جایزه جهانى 
این انجمن بین المللى که مربوط به پروژه هاى فردى، تحقیقاتى و بشردوستانه مى شود، گفت: «در حوزه مدیریت پروژه همواره 
از نمونه هاى ناموفق سخن به میان مى آید و کمتر صحبت از پروژه هاى موفقیت آمیز این حوزه مى شود. از این رو بر آن شدیم 
تا در انجمن بین المللى مدیریت پروژه جایزه اى با هدف شناسایى پروژه هاى موفق در مقایسه با نمونه هاى مورد ارزیابى، طراحى 
کنیم و سپس به آموزش و یادگیرى آن بپردازیم. شرکت در بخش پروژه هاى بشردوستانه این جایزه بدون دریافت هزینه و در 
راستاى عمل به مسئولیت اجتماعى و باور این انجمن به انتقال دانش ارزشمند مدیریت پروژه در امور اجتماعى و سازمان هاى 
خیریه است. همچنین این انجمن فرصتى را براى آموزش هاى دوره اى که به صورت آنالین نیز فراهم مى شود، طراحى کرده 
است تا سازمان هاى مردم نهاد در کشورهاى مختلف بتوانند در مسیر اجراى طرح هاى خود و عملى شدن اهداف پروژه شان از 
در  توسعه یافته  کشورهاى  از  برگرفته  کارى  شیوه هاى  پروژه  مدیریت  دانش  کارگیرى  به  بدون  که  چرا  شوند.  بهره مند  آن 

کشورهاى کمتر توسعه یافته، نمى تواند موفق آمیز باشد.»
سدل مایر در ادامه با اشاره به فرصت هایى که انجمن بین المللى مدیریت پروژه جهت ارتقاى سطح دانش این حوزه انجام مى دهد،گفت: 
«شفافیت و پاسخگویى دو محور اصلى و مورد توجه در دانش مدیریت پروژه است و در واقع این حوزه براى تحقق این دو موضوع 
با اهمیت به وجود آمده است تا از طریق آن ارائه اطالعات دقیق و شفاف از روند اجراى هر طرح فراهم شود. ابزارهاى زیرساختى 
جهت فراهم شدن ارتباطات مؤثر در مدیریت پروژه توسط چندین گروه  ارائه مى شود که تنها 35 نفر از آن در کشور آلمان 
فعالیت دارند. در واقع فرصت هاى بیشمارى در خصوص برقرارى ارتباط و نحوه به کارگیرى آن در اجراى پروژه ها وجود دارد که 
الزمه بهره مندى از آن تنها تمایل و خواسته سازمان ها براى یادگیرى از انجمن بین المللى مدیریت پروژه است. به عبارتى دیگر 
ابزارها و ایده هاى مختلفى جهت اجرایى شدن هر یک از پروژه ها در دانش مدیریت پروژه دیده شده است تا نتیجه مطلوبى در 

فرآیند عملیاتى سازى تحقق یابد.»

تحقق اهداف طرح هاى مشارکتى از همکارى دانشگاهى آمریکایى در بیروت جهت استفاده از دانش مدیریت پروژه بهره مند شود 
تا در افزایش آگاهى به ذیربطان و انتقال پیام آن مؤسسه خیریه در طرح پروژه اش موفقیت  حاصل شود و عملیاتى شدن آن با 
میزان تأثیرگذارى بیشترى همراه باشد. نکته کلیدى در مشارکت بنگاه هاى اقتصادى با سازمان هاى خیریه در نحوه طرح پروژه 

همراه با داده هاى آمارى شفاف، روشن کردن اهداف پروژه و نحوه صرف منابع و هزینه هاست.»
ارزیابى مؤسسات خیریه در زمان تصمیم گیرى جهت مشارکت در تأمین پروژه هاى  بیدگلى همچنین در خصوص چگونگى 
پیشنهادى شان گفت: «در طول 18 سال فعالیت حرفه اى در بنگاه اقتصادى و تجربه کارى در کشورهاى آمریکا، کانادا، انگلستان 
و چین، آنچه در مواجهه با طرح هاى سازمان هاى مردم نهاد جلب نظر مى کند  نحوه برقرارى ارتباط و پیشینه حرفه اى آنهاست. 
به طور مثال در محک ایجاد ارتباط و سابقه فعالیت هاى حرفه اى این مؤسسه دلیلى بود تا پیش از ارتباط چهره به چهره با 
نمایندگان آن اعتماد و اطمینان از فعالیت شان را احساس کنیم. بعد از بازدید از این مؤسسه شاهد ارائه خدمات درمانى و حفظ 
کیفیت زندگى کودکان مبتال به سرطان بودیم که با عشق فراوان از سوى کارکنان برایشان فراهم مى شد؛ این مهرورزى متعاقباً 
به ما نیز منتقل شد. عالوه بر این ارتباطات قوى محک و نحوه استفاده از کانال هاى ارتباطى همچون شبکه هاى  اجتماعى موجب 
شده تا تصویرى روشن از فعالیت هاى آن به ذیربطان ارائه شود. همچنین پاسخگویى و شفافیت سازمان هاى مردم نهاد در زمان 
پرسشگرى است و به طور خالصه وجود یک فرهنگ سازمانى، روشن بودن مأموریت و چشم انداز آنها در کنار سوابق حرفه اى 

و نحوه ایجاد ارتباط از جمله نکاتى است که بنگاه هاى اقتصادى در ارزیابى مؤسسات خیریه طبقه بندى مى کنند.»
مدیرعامل شرکت دارویى ُرش افزود: «نکته مورد توجه براى شرکت ها دریافت اطالعات آمارى دقیق و شفاف در زمان طرح 
پروژه هاى اجتماعى از سوى مؤسسات خیریه است تا از طریق آن بتوانند غایت و اهداف اجرایى آن را متصور شوند. از این رو 
آگاهى نسبت به مراحل یک پروژه و فراهم شدن پیش زمینه اجرایى آن براى ایجاد فرصت همکارى میان بنگاه اقتصادى و 

مؤسسه خیریه بسیار اهمیت دارد.»
الزم به ذکر است این نشست همراه با پرسش و پاسخ از سوى شرکت کنندگان حاضر به پایان رسید که در آن پیشنهاداتى چون 
برگزارى مباحث آموزشى مدیریت پروژه با همکارى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى براى ارتقاى سطح دانش سمن ها 
از سوى دکتر مصطفى جمالى، مدیرکل سازمان هاى مردم نهاد سالمت مطرح و همچنین موضوعاتى مانند چگونگى ایجاد اعتماد 

در میان ذیربطان و نحوه برقرارى ارتباط مؤثر در انجام پروژه هاى اجتماعى مطرح گردید.

فرید بیدگلى، مدیر منطقه اى شرکت دارویى ُرش:

رمز مشارکت بنگاه هاى اقتصادى در ارائه تصویرى روشن از اهداف پروژه  

فرید بیدگلى، مدیر منطقه اى شرکت دارویى ُرش (Roche) نیز به عنوان نماینده بنگاه  اقتصادى در این نشست حضور داشت 
و در خصوص نحوه همکارى شرکت ها در انجام پروژه هاى سازمان هاى خیریه گفت: «هدف نهایى پروژه، نتایج و تأثیر آن در 
صورت اجرا، نقشى کلیدى در شروع مشارکت یک بنگاه اقتصادى با سازمان مردم نهاد دارد و در صورتى که نتیجه یک پروژه 
برد- برد باشد احتمال اجرایى شدن آن با همکارى شرکت ها وجود دارد. محک به عنوان یکى از مؤسسات خیریه معتبر و حرفه اى 
توانسته است در برقرارى ارتباط و ایجاد بسترى مناسب جهت طرح پروژه هاى خود موفق عمل کند تا شرکت ها بتوانند از 

چگونگى فرآیند اجراى طرح و نحوه صرف هزینه در مسیر ارائه خدمات درمانى به کودکان بیمار مطمئن شوند.»
بیدگلى در ادامه با اشاره به نمونه اى از همکارى هاى شرکت ُرش با خیریه اى در لبنان، در خصوص ضرورت بهره مندى از دانش 
مدیریت پروژه گفت: «سابقه چند دوره همکارى با مؤسسه خیریه اى در لبنان شرکت ُرش را بر آن داشت تا براى افزایش درصد 



تحقق اهداف طرح هاى مشارکتى از همکارى دانشگاهى آمریکایى در بیروت جهت استفاده از دانش مدیریت پروژه بهره مند شود 
تا در افزایش آگاهى به ذیربطان و انتقال پیام آن مؤسسه خیریه در طرح پروژه اش موفقیت  حاصل شود و عملیاتى شدن آن با 
میزان تأثیرگذارى بیشترى همراه باشد. نکته کلیدى در مشارکت بنگاه هاى اقتصادى با سازمان هاى خیریه در نحوه طرح پروژه 

همراه با داده هاى آمارى شفاف، روشن کردن اهداف پروژه و نحوه صرف منابع و هزینه هاست.»
ارزیابى مؤسسات خیریه در زمان تصمیم گیرى جهت مشارکت در تأمین پروژه هاى  بیدگلى همچنین در خصوص چگونگى 
پیشنهادى شان گفت: «در طول 18 سال فعالیت حرفه اى در بنگاه اقتصادى و تجربه کارى در کشورهاى آمریکا، کانادا، انگلستان 
و چین، آنچه در مواجهه با طرح هاى سازمان هاى مردم نهاد جلب نظر مى کند  نحوه برقرارى ارتباط و پیشینه حرفه اى آنهاست. 
به طور مثال در محک ایجاد ارتباط و سابقه فعالیت هاى حرفه اى این مؤسسه دلیلى بود تا پیش از ارتباط چهره به چهره با 
نمایندگان آن اعتماد و اطمینان از فعالیت شان را احساس کنیم. بعد از بازدید از این مؤسسه شاهد ارائه خدمات درمانى و حفظ 
کیفیت زندگى کودکان مبتال به سرطان بودیم که با عشق فراوان از سوى کارکنان برایشان فراهم مى شد؛ این مهرورزى متعاقباً 
به ما نیز منتقل شد. عالوه بر این ارتباطات قوى محک و نحوه استفاده از کانال هاى ارتباطى همچون شبکه هاى  اجتماعى موجب 
شده تا تصویرى روشن از فعالیت هاى آن به ذیربطان ارائه شود. همچنین پاسخگویى و شفافیت سازمان هاى مردم نهاد در زمان 
پرسشگرى است و به طور خالصه وجود یک فرهنگ سازمانى، روشن بودن مأموریت و چشم انداز آنها در کنار سوابق حرفه اى 

و نحوه ایجاد ارتباط از جمله نکاتى است که بنگاه هاى اقتصادى در ارزیابى مؤسسات خیریه طبقه بندى مى کنند.»
مدیرعامل شرکت دارویى ُرش افزود: «نکته مورد توجه براى شرکت ها دریافت اطالعات آمارى دقیق و شفاف در زمان طرح 
پروژه هاى اجتماعى از سوى مؤسسات خیریه است تا از طریق آن بتوانند غایت و اهداف اجرایى آن را متصور شوند. از این رو 
آگاهى نسبت به مراحل یک پروژه و فراهم شدن پیش زمینه اجرایى آن براى ایجاد فرصت همکارى میان بنگاه اقتصادى و 

مؤسسه خیریه بسیار اهمیت دارد.»
الزم به ذکر است این نشست همراه با پرسش و پاسخ از سوى شرکت کنندگان حاضر به پایان رسید که در آن پیشنهاداتى چون 
برگزارى مباحث آموزشى مدیریت پروژه با همکارى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى براى ارتقاى سطح دانش سمن ها 
از سوى دکتر مصطفى جمالى، مدیرکل سازمان هاى مردم نهاد سالمت مطرح و همچنین موضوعاتى مانند چگونگى ایجاد اعتماد 

در میان ذیربطان و نحوه برقرارى ارتباط مؤثر در انجام پروژه هاى اجتماعى مطرح گردید.

فرید بیدگلى، مدیر منطقه اى شرکت دارویى ُرش:

رمز مشارکت بنگاه هاى اقتصادى در ارائه تصویرى روشن از اهداف پروژه  

فرید بیدگلى، مدیر منطقه اى شرکت دارویى ُرش (Roche) نیز به عنوان نماینده بنگاه  اقتصادى در این نشست حضور داشت 
و در خصوص نحوه همکارى شرکت ها در انجام پروژه هاى سازمان هاى خیریه گفت: «هدف نهایى پروژه، نتایج و تأثیر آن در 
صورت اجرا، نقشى کلیدى در شروع مشارکت یک بنگاه اقتصادى با سازمان مردم نهاد دارد و در صورتى که نتیجه یک پروژه 
برد- برد باشد احتمال اجرایى شدن آن با همکارى شرکت ها وجود دارد. محک به عنوان یکى از مؤسسات خیریه معتبر و حرفه اى 
توانسته است در برقرارى ارتباط و ایجاد بسترى مناسب جهت طرح پروژه هاى خود موفق عمل کند تا شرکت ها بتوانند از 

چگونگى فرآیند اجراى طرح و نحوه صرف هزینه در مسیر ارائه خدمات درمانى به کودکان بیمار مطمئن شوند.»
بیدگلى در ادامه با اشاره به نمونه اى از همکارى هاى شرکت ُرش با خیریه اى در لبنان، در خصوص ضرورت بهره مندى از دانش 
مدیریت پروژه گفت: «سابقه چند دوره همکارى با مؤسسه خیریه اى در لبنان شرکت ُرش را بر آن داشت تا براى افزایش درصد 

مرجان رضوانى؛ مدیر واحد استراتژى و سیستم هاى محک:
فرصت هاى موجود براى اجراى پروژه در یک سازمان غیر پروژه محور

در بخش ارائه تجارب برتر، مهندس مرجان رضوانى مدیر بخش استراتژى و سیستم هاى محک به معرفى نخستین پروژه مسئولیت 
اجتماعى این مؤسسه با عنوان «راه اندازى مرکز پذیره نویسى و ایجاد بانک اطالعاتى اهداکنندگان سلول هاى بنیادى خون ساز» 
پرداخت. وى ابتدا در توضیح اهمیت و دلیل اجراى این پروژه گفت: «پیوند سلول هاى بنیادى خون ساز یکى از روش هاى درمان 
 (Matched Donor) براى بیمارى سرطان است. در این روش درمانى یکى از چالش هاى اصلى پیدا کردن اهداکننده مناسب
است. بر اساس آمار، شانس پیدا شدن اهداکننده مناسب از بین والدین، خواهر و برادر و سایر خویشاوندن یک بیمار حدود 25 درصد 
است. راه حل جایگزین، پیدا کردن اهداکننده غیرخویشاوند است که روش پیدا شدن اهداکننده مناسب، جستجو در بانک هاى 
اطالعاتى اهداکنندگان است. در حال حاضر تعدادى از این بانک ها در داخل کشور ایجاد شده و در تالش براى جذب اهداکنندگان 

و توسعه بانک ها هستند.»
وى افزود: «تالش دیگرى که در همین راستا انجام شده ایجاد یک شبکه ملى براى پیوستن این بانک ها به یکدیگر و به اشتراك

 گذاشتن اطالعات است. با وجود این اقدامات همچنان بانک هاى داخلى توانایى کامل براى پاسخگویى به این نیاز حیاتى را ندارند 
چنانکه تنها در سال جارى مؤسسه خیریه محک براى15 بیمار نیازمند پیوند، مجبور به استفاده از ظرفیت بانک هاى خارجى 
شده است. برآورد دقیق هزینه وارد کردن نمونه امکان پذیر نیست چرا که این هزینه وابسته به تعداد دفعات جستجو در بانک 
و کشور مرجع بانک دارد ولى به طور کلى مى توان گفت مؤسسه محک به طور میانگین براى دریافت هر نمونه حدود 1000 
یورو هزینه پرداخت کرده است. عالوه بر هزینه باال، زمان بر بودن فرآیند جستجو و انتقال نمونه باعث از دست رفتن زمان طالیى 
درمان مى  شود. از این رو مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان محک به پشتوانه ظرفیت مشارکت مدنى ایران در 
کمک به همنوع، بر آن شد تا اولین بانک اطالعاتى خصوصى سلول هاى بنیادى خون ساز را راه اندازى کند تا در کنار تالش هایى 

که سایر متولیان این حوزه داشته اند، شانس پیدا شدن اهداکننده براى بیماران نیازمند پیوند را افزایش دهد.»
مدیر بخش استراتژى و سیستم هاى محک در ادامه به تشریح چالش هاى این پروژه در مراحل اجرا پرداخت و گفت: «ارزیابى 
ما از عملکرد پروژه از منظر مدیریت پروژه نشان مى دهد دلیل ریشه اى مشترك در چالش هاى اتفاق افتاده، فرضیاتى بودند که 
پایه طراحى ها در مرحله ایده پردازى و برنامه ریزى پروژه قرار گرفته بودند ولى در عمل درست از آب در نیامدند. به عنوان مثال 
یکى از فرضیات اولیه، مشارکت فعال و گسترده جامعه به ویژه نیکوکاران محک براى پیوستن به این بانک اطالعاتى بود در 
حالى که در ماه هاى ابتدایى پروژه با مشارکت بسیار پایین ترى از میزان مورد انتظار رو به رو شد. بررسى این موضوع نشان داد 
عامه جامعه، اطالعات کمى نسبت به نقش این بانک و اهمیت مشارکتشان براى پیوستن به آن در درمان بیماران مبتال به 
سرطان دارند. خوشبختانه این تحلیل و اقدامات اصالحى در طراحى پروژه و گسترش محدوده پروژه جهت اجراى یک کمپین 
اطالع رسانى گسترده پس از آن توانست در زمان مناسب عقب افتادگى پروژه از اهدافش را جبران کند. از سوى دیگر لزوم 
بررسى هاى دقیق تر جهت صحه گذارى فرضیات در مراحل آغازین و برنامه ریزى پروژه عنوان یک درس آموخته مهم از این پروژه 

در سازمان به جا مانده است.»
وى با بیان آنکه نکته حائز اهمیت دیگر نحوه اقدام مدیر پروژه براى اجرا کردن اقدامات اصالحى مورد نیاز پروژه است ادامه 
داد: «براى توضیح این مطلب باید اشاره کرد که محک از منظر ساختار سازمانى داراى یک ساختار وظیفه اى است که بر مبناى 
عملیات محور بودن این سازمان شکل گرفته است. مانند هر سازمان دیگرى که در مسیر رشد و توسعه قرار مى گیرد دسته اى 
از اقدامات هستند که در قالب عملیات جارى سازمان قرار نمى گیرند و مدل متداول براى پرداختن به آنها ساختارهاى پروژه اى 
است. بر این اساس محک از سال 1385 که اولین برنامه استراتژیک خود را تدوین نمود به دلیل ضرورت اجراى پروژه در بستر 
ساختار وظیفه اى خود به مرور به سمت ساختار ماتریسى از نوع ماتریس ضعیف تغییر شکل داده است. این ساختار با وجود 
چالش هایى که براى مدیر پروژه به دلیل پایین بودن اختیارات وى به نسبت یک ساختار پروژه اى ایجاد مى کند، دسترسى مدیر 

پروژه به منابع تخصصى که در واحدهاى عملیاتى سازمان توسعه یافته اند را بسیار تسهیل مى کند.»
رضوانى به راه اندازى کمپین اطالع رسانى پروژه مذکور اشاره کرد و گفت: «این کمپین پس از طراحى اقدام اصالحى به محدوده 
پروژه اضافه گردید و با استفاده از ظرفیت واحد عملیاتى روابط عمومى محک که طى سال هاى فعالیت این مؤسسه همزمان با 
سایر حوزه هاى این موسسه توسعه یافته است، انجام شد. ما اطمینان داریم که در صورت عدم دسترسى مدیر پروژه به این 
به  نمى توانست  پروژه  کمپین،  این  اجراى  براى  بیرونى  تأمین کننده  یک  کارگیرى  به  براى  پروژه  مدیر  ناگزیرى  و  ظرفیت، 

موفقیتى برابر موفقیت فعلى دست یابد.»
مدیر واحد استراتژى و سیستم هاى محک تطابق با ارزش ها و فرهنگ سازمان، داشتن سابقه اجراى فعالیت هاى مشابه و تعهد به 
اهداف سازمان را از جمله مهم ترین دالیلى دانست که باعث مى شود ظرفیت هاى عملیاتى سازمان در مقایسه با تأمین کنندگان 
بیرونى اثر بخش تر عمل کنند. رضوانى گفت: «این پروژه با بهره مندى از ظرفیت هاى عملیاتى واحدهاى جلب مشارکت هاى 
تغییر  و  کارى  افزایش محدوده  به  منجر  که  وجود چالش هایى  با  توانست  روابط عمومى محک  و  اطالعات  فن آورى  مردمى، 

فرآیندهاى اجرایى آن صورت گرفت، با انحراف زمانى 4 ماه و انحراف هزینه مساعد به میزان 18,84 درصد به پایان رسد.»
وى تأکید کرد: «درس آموخته ارزشمند دیگر، تغییر نگاه نیروى انسانى کلیدى سازمان نسبت به انجام یک پروژه در یک ساختار 

وظیفه اى و غیر پروژه محور از «محدویت» به «فرصت» بوده است.» 
رضوانى ادامه داد: «عالوه بر نتایج حاصل شده، این پروژه توانست در رقابتى که در نوامبر سال 2018 توسط انجمن بین المللى 
مدیریت پروژه IPMA میان 17 پروژه شرکت کننده در حوزه پروژه هاى توسعه پایدار برگزار کرد موفق به کسب مقام اول و 
دریافت تندیس زرین گردد. ایجاد تصویر روشنى از پیچیدگى هاى پروژه، و متقاعد کننده بودن اطالعات ارائه شده نسبت به 

عملکرد مناسب پروژه از جمله مواردى است که این انجمن به عنوان دالیل انتخاب این پروژه عنوان کرده است.»
 IPMA الزم به ذکر است محک در راستاى عمل به مسئولیت اجتماعى خود قصد دارد با همراهى انجمن بین المللى مدیریت پروژه
به معرفى و توسعه بکارگیرى دانش مدیریت پروژه توسط سمن هاى فعال در حوزه سرطان بپردازد. در همین راستا اقداماتى نیز با 
انجمن کنترل جهانى سرطان UICC آغاز شده است. محک باور دارد که به واسطه این دانش سازمان هاى مردم نهاد حوزه سرطان 
مى توانند در پیشبرد اهداف و پروژه هایشان، و همچنین استفاده بهینه از منابع و امکان گزارش دهى شفاف به ذیربطانشان موفق تر 

عمل کنند.



مرجان رضوانى؛ مدیر واحد استراتژى و سیستم هاى محک:
فرصت هاى موجود براى اجراى پروژه در یک سازمان غیر پروژه محور

در بخش ارائه تجارب برتر، مهندس مرجان رضوانى مدیر بخش استراتژى و سیستم هاى محک به معرفى نخستین پروژه مسئولیت 
اجتماعى این مؤسسه با عنوان «راه اندازى مرکز پذیره نویسى و ایجاد بانک اطالعاتى اهداکنندگان سلول هاى بنیادى خون ساز» 
پرداخت. وى ابتدا در توضیح اهمیت و دلیل اجراى این پروژه گفت: «پیوند سلول هاى بنیادى خون ساز یکى از روش هاى درمان 
 (Matched Donor) براى بیمارى سرطان است. در این روش درمانى یکى از چالش هاى اصلى پیدا کردن اهداکننده مناسب
است. بر اساس آمار، شانس پیدا شدن اهداکننده مناسب از بین والدین، خواهر و برادر و سایر خویشاوندن یک بیمار حدود 25 درصد 
است. راه حل جایگزین، پیدا کردن اهداکننده غیرخویشاوند است که روش پیدا شدن اهداکننده مناسب، جستجو در بانک هاى 
اطالعاتى اهداکنندگان است. در حال حاضر تعدادى از این بانک ها در داخل کشور ایجاد شده و در تالش براى جذب اهداکنندگان 

و توسعه بانک ها هستند.»
وى افزود: «تالش دیگرى که در همین راستا انجام شده ایجاد یک شبکه ملى براى پیوستن این بانک ها به یکدیگر و به اشتراك

 گذاشتن اطالعات است. با وجود این اقدامات همچنان بانک هاى داخلى توانایى کامل براى پاسخگویى به این نیاز حیاتى را ندارند 
چنانکه تنها در سال جارى مؤسسه خیریه محک براى15 بیمار نیازمند پیوند، مجبور به استفاده از ظرفیت بانک هاى خارجى 
شده است. برآورد دقیق هزینه وارد کردن نمونه امکان پذیر نیست چرا که این هزینه وابسته به تعداد دفعات جستجو در بانک 
و کشور مرجع بانک دارد ولى به طور کلى مى توان گفت مؤسسه محک به طور میانگین براى دریافت هر نمونه حدود 1000 
یورو هزینه پرداخت کرده است. عالوه بر هزینه باال، زمان بر بودن فرآیند جستجو و انتقال نمونه باعث از دست رفتن زمان طالیى 
درمان مى  شود. از این رو مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان محک به پشتوانه ظرفیت مشارکت مدنى ایران در 
کمک به همنوع، بر آن شد تا اولین بانک اطالعاتى خصوصى سلول هاى بنیادى خون ساز را راه اندازى کند تا در کنار تالش هایى 

که سایر متولیان این حوزه داشته اند، شانس پیدا شدن اهداکننده براى بیماران نیازمند پیوند را افزایش دهد.»
مدیر بخش استراتژى و سیستم هاى محک در ادامه به تشریح چالش هاى این پروژه در مراحل اجرا پرداخت و گفت: «ارزیابى 
ما از عملکرد پروژه از منظر مدیریت پروژه نشان مى دهد دلیل ریشه اى مشترك در چالش هاى اتفاق افتاده، فرضیاتى بودند که 
پایه طراحى ها در مرحله ایده پردازى و برنامه ریزى پروژه قرار گرفته بودند ولى در عمل درست از آب در نیامدند. به عنوان مثال 
یکى از فرضیات اولیه، مشارکت فعال و گسترده جامعه به ویژه نیکوکاران محک براى پیوستن به این بانک اطالعاتى بود در 
حالى که در ماه هاى ابتدایى پروژه با مشارکت بسیار پایین ترى از میزان مورد انتظار رو به رو شد. بررسى این موضوع نشان داد 
عامه جامعه، اطالعات کمى نسبت به نقش این بانک و اهمیت مشارکتشان براى پیوستن به آن در درمان بیماران مبتال به 
سرطان دارند. خوشبختانه این تحلیل و اقدامات اصالحى در طراحى پروژه و گسترش محدوده پروژه جهت اجراى یک کمپین 
اطالع رسانى گسترده پس از آن توانست در زمان مناسب عقب افتادگى پروژه از اهدافش را جبران کند. از سوى دیگر لزوم 
بررسى هاى دقیق تر جهت صحه گذارى فرضیات در مراحل آغازین و برنامه ریزى پروژه عنوان یک درس آموخته مهم از این پروژه 

در سازمان به جا مانده است.»
وى با بیان آنکه نکته حائز اهمیت دیگر نحوه اقدام مدیر پروژه براى اجرا کردن اقدامات اصالحى مورد نیاز پروژه است ادامه 
داد: «براى توضیح این مطلب باید اشاره کرد که محک از منظر ساختار سازمانى داراى یک ساختار وظیفه اى است که بر مبناى 
عملیات محور بودن این سازمان شکل گرفته است. مانند هر سازمان دیگرى که در مسیر رشد و توسعه قرار مى گیرد دسته اى 
از اقدامات هستند که در قالب عملیات جارى سازمان قرار نمى گیرند و مدل متداول براى پرداختن به آنها ساختارهاى پروژه اى 
است. بر این اساس محک از سال 1385 که اولین برنامه استراتژیک خود را تدوین نمود به دلیل ضرورت اجراى پروژه در بستر 
ساختار وظیفه اى خود به مرور به سمت ساختار ماتریسى از نوع ماتریس ضعیف تغییر شکل داده است. این ساختار با وجود 
چالش هایى که براى مدیر پروژه به دلیل پایین بودن اختیارات وى به نسبت یک ساختار پروژه اى ایجاد مى کند، دسترسى مدیر 

پروژه به منابع تخصصى که در واحدهاى عملیاتى سازمان توسعه یافته اند را بسیار تسهیل مى کند.»
رضوانى به راه اندازى کمپین اطالع رسانى پروژه مذکور اشاره کرد و گفت: «این کمپین پس از طراحى اقدام اصالحى به محدوده 
پروژه اضافه گردید و با استفاده از ظرفیت واحد عملیاتى روابط عمومى محک که طى سال هاى فعالیت این مؤسسه همزمان با 
سایر حوزه هاى این موسسه توسعه یافته است، انجام شد. ما اطمینان داریم که در صورت عدم دسترسى مدیر پروژه به این 
به  نمى توانست  پروژه  کمپین،  این  اجراى  براى  بیرونى  تأمین کننده  یک  کارگیرى  به  براى  پروژه  مدیر  ناگزیرى  و  ظرفیت، 

موفقیتى برابر موفقیت فعلى دست یابد.»
مدیر واحد استراتژى و سیستم هاى محک تطابق با ارزش ها و فرهنگ سازمان، داشتن سابقه اجراى فعالیت هاى مشابه و تعهد به 
اهداف سازمان را از جمله مهم ترین دالیلى دانست که باعث مى شود ظرفیت هاى عملیاتى سازمان در مقایسه با تأمین کنندگان 
بیرونى اثر بخش تر عمل کنند. رضوانى گفت: «این پروژه با بهره مندى از ظرفیت هاى عملیاتى واحدهاى جلب مشارکت هاى 
تغییر  و  کارى  افزایش محدوده  به  منجر  که  وجود چالش هایى  با  توانست  روابط عمومى محک  و  اطالعات  فن آورى  مردمى، 

فرآیندهاى اجرایى آن صورت گرفت، با انحراف زمانى 4 ماه و انحراف هزینه مساعد به میزان 18,84 درصد به پایان رسد.»
وى تأکید کرد: «درس آموخته ارزشمند دیگر، تغییر نگاه نیروى انسانى کلیدى سازمان نسبت به انجام یک پروژه در یک ساختار 

وظیفه اى و غیر پروژه محور از «محدویت» به «فرصت» بوده است.» 
رضوانى ادامه داد: «عالوه بر نتایج حاصل شده، این پروژه توانست در رقابتى که در نوامبر سال 2018 توسط انجمن بین المللى 
مدیریت پروژه IPMA میان 17 پروژه شرکت کننده در حوزه پروژه هاى توسعه پایدار برگزار کرد موفق به کسب مقام اول و 
دریافت تندیس زرین گردد. ایجاد تصویر روشنى از پیچیدگى هاى پروژه، و متقاعد کننده بودن اطالعات ارائه شده نسبت به 

عملکرد مناسب پروژه از جمله مواردى است که این انجمن به عنوان دالیل انتخاب این پروژه عنوان کرده است.»
 IPMA الزم به ذکر است محک در راستاى عمل به مسئولیت اجتماعى خود قصد دارد با همراهى انجمن بین المللى مدیریت پروژه
به معرفى و توسعه بکارگیرى دانش مدیریت پروژه توسط سمن هاى فعال در حوزه سرطان بپردازد. در همین راستا اقداماتى نیز با 
انجمن کنترل جهانى سرطان UICC آغاز شده است. محک باور دارد که به واسطه این دانش سازمان هاى مردم نهاد حوزه سرطان 
مى توانند در پیشبرد اهداف و پروژه هایشان، و همچنین استفاده بهینه از منابع و امکان گزارش دهى شفاف به ذیربطانشان موفق تر 

عمل کنند.



مرجان رضوانى؛ مدیر واحد استراتژى و سیستم هاى محک:
فرصت هاى موجود براى اجراى پروژه در یک سازمان غیر پروژه محور

در بخش ارائه تجارب برتر، مهندس مرجان رضوانى مدیر بخش استراتژى و سیستم هاى محک به معرفى نخستین پروژه مسئولیت 
اجتماعى این مؤسسه با عنوان «راه اندازى مرکز پذیره نویسى و ایجاد بانک اطالعاتى اهداکنندگان سلول هاى بنیادى خون ساز» 
پرداخت. وى ابتدا در توضیح اهمیت و دلیل اجراى این پروژه گفت: «پیوند سلول هاى بنیادى خون ساز یکى از روش هاى درمان 
 (Matched Donor) براى بیمارى سرطان است. در این روش درمانى یکى از چالش هاى اصلى پیدا کردن اهداکننده مناسب
است. بر اساس آمار، شانس پیدا شدن اهداکننده مناسب از بین والدین، خواهر و برادر و سایر خویشاوندن یک بیمار حدود 25 درصد 
است. راه حل جایگزین، پیدا کردن اهداکننده غیرخویشاوند است که روش پیدا شدن اهداکننده مناسب، جستجو در بانک هاى 
اطالعاتى اهداکنندگان است. در حال حاضر تعدادى از این بانک ها در داخل کشور ایجاد شده و در تالش براى جذب اهداکنندگان 

و توسعه بانک ها هستند.»
وى افزود: «تالش دیگرى که در همین راستا انجام شده ایجاد یک شبکه ملى براى پیوستن این بانک ها به یکدیگر و به اشتراك

 گذاشتن اطالعات است. با وجود این اقدامات همچنان بانک هاى داخلى توانایى کامل براى پاسخگویى به این نیاز حیاتى را ندارند 
چنانکه تنها در سال جارى مؤسسه خیریه محک براى15 بیمار نیازمند پیوند، مجبور به استفاده از ظرفیت بانک هاى خارجى 
شده است. برآورد دقیق هزینه وارد کردن نمونه امکان پذیر نیست چرا که این هزینه وابسته به تعداد دفعات جستجو در بانک 
و کشور مرجع بانک دارد ولى به طور کلى مى توان گفت مؤسسه محک به طور میانگین براى دریافت هر نمونه حدود 1000 
یورو هزینه پرداخت کرده است. عالوه بر هزینه باال، زمان بر بودن فرآیند جستجو و انتقال نمونه باعث از دست رفتن زمان طالیى 
درمان مى  شود. از این رو مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان محک به پشتوانه ظرفیت مشارکت مدنى ایران در 
کمک به همنوع، بر آن شد تا اولین بانک اطالعاتى خصوصى سلول هاى بنیادى خون ساز را راه اندازى کند تا در کنار تالش هایى 

که سایر متولیان این حوزه داشته اند، شانس پیدا شدن اهداکننده براى بیماران نیازمند پیوند را افزایش دهد.»
مدیر بخش استراتژى و سیستم هاى محک در ادامه به تشریح چالش هاى این پروژه در مراحل اجرا پرداخت و گفت: «ارزیابى 
ما از عملکرد پروژه از منظر مدیریت پروژه نشان مى دهد دلیل ریشه اى مشترك در چالش هاى اتفاق افتاده، فرضیاتى بودند که 
پایه طراحى ها در مرحله ایده پردازى و برنامه ریزى پروژه قرار گرفته بودند ولى در عمل درست از آب در نیامدند. به عنوان مثال 
یکى از فرضیات اولیه، مشارکت فعال و گسترده جامعه به ویژه نیکوکاران محک براى پیوستن به این بانک اطالعاتى بود در 
حالى که در ماه هاى ابتدایى پروژه با مشارکت بسیار پایین ترى از میزان مورد انتظار رو به رو شد. بررسى این موضوع نشان داد 
عامه جامعه، اطالعات کمى نسبت به نقش این بانک و اهمیت مشارکتشان براى پیوستن به آن در درمان بیماران مبتال به 
سرطان دارند. خوشبختانه این تحلیل و اقدامات اصالحى در طراحى پروژه و گسترش محدوده پروژه جهت اجراى یک کمپین 
اطالع رسانى گسترده پس از آن توانست در زمان مناسب عقب افتادگى پروژه از اهدافش را جبران کند. از سوى دیگر لزوم 
بررسى هاى دقیق تر جهت صحه گذارى فرضیات در مراحل آغازین و برنامه ریزى پروژه عنوان یک درس آموخته مهم از این پروژه 

در سازمان به جا مانده است.»
وى با بیان آنکه نکته حائز اهمیت دیگر نحوه اقدام مدیر پروژه براى اجرا کردن اقدامات اصالحى مورد نیاز پروژه است ادامه 
داد: «براى توضیح این مطلب باید اشاره کرد که محک از منظر ساختار سازمانى داراى یک ساختار وظیفه اى است که بر مبناى 
عملیات محور بودن این سازمان شکل گرفته است. مانند هر سازمان دیگرى که در مسیر رشد و توسعه قرار مى گیرد دسته اى 
از اقدامات هستند که در قالب عملیات جارى سازمان قرار نمى گیرند و مدل متداول براى پرداختن به آنها ساختارهاى پروژه اى 
است. بر این اساس محک از سال 1385 که اولین برنامه استراتژیک خود را تدوین نمود به دلیل ضرورت اجراى پروژه در بستر 
ساختار وظیفه اى خود به مرور به سمت ساختار ماتریسى از نوع ماتریس ضعیف تغییر شکل داده است. این ساختار با وجود 
چالش هایى که براى مدیر پروژه به دلیل پایین بودن اختیارات وى به نسبت یک ساختار پروژه اى ایجاد مى کند، دسترسى مدیر 

پروژه به منابع تخصصى که در واحدهاى عملیاتى سازمان توسعه یافته اند را بسیار تسهیل مى کند.»
رضوانى به راه اندازى کمپین اطالع رسانى پروژه مذکور اشاره کرد و گفت: «این کمپین پس از طراحى اقدام اصالحى به محدوده 
پروژه اضافه گردید و با استفاده از ظرفیت واحد عملیاتى روابط عمومى محک که طى سال هاى فعالیت این مؤسسه همزمان با 
سایر حوزه هاى این موسسه توسعه یافته است، انجام شد. ما اطمینان داریم که در صورت عدم دسترسى مدیر پروژه به این 
به  نمى توانست  پروژه  کمپین،  این  اجراى  براى  بیرونى  تأمین کننده  یک  کارگیرى  به  براى  پروژه  مدیر  ناگزیرى  و  ظرفیت، 

موفقیتى برابر موفقیت فعلى دست یابد.»
مدیر واحد استراتژى و سیستم هاى محک تطابق با ارزش ها و فرهنگ سازمان، داشتن سابقه اجراى فعالیت هاى مشابه و تعهد به 
اهداف سازمان را از جمله مهم ترین دالیلى دانست که باعث مى شود ظرفیت هاى عملیاتى سازمان در مقایسه با تأمین کنندگان 
بیرونى اثر بخش تر عمل کنند. رضوانى گفت: «این پروژه با بهره مندى از ظرفیت هاى عملیاتى واحدهاى جلب مشارکت هاى 
تغییر  و  کارى  افزایش محدوده  به  منجر  که  وجود چالش هایى  با  توانست  روابط عمومى محک  و  اطالعات  فن آورى  مردمى، 

فرآیندهاى اجرایى آن صورت گرفت، با انحراف زمانى 4 ماه و انحراف هزینه مساعد به میزان 18,84 درصد به پایان رسد.»
وى تأکید کرد: «درس آموخته ارزشمند دیگر، تغییر نگاه نیروى انسانى کلیدى سازمان نسبت به انجام یک پروژه در یک ساختار 

وظیفه اى و غیر پروژه محور از «محدویت» به «فرصت» بوده است.» 
رضوانى ادامه داد: «عالوه بر نتایج حاصل شده، این پروژه توانست در رقابتى که در نوامبر سال 2018 توسط انجمن بین المللى 
مدیریت پروژه IPMA میان 17 پروژه شرکت کننده در حوزه پروژه هاى توسعه پایدار برگزار کرد موفق به کسب مقام اول و 
دریافت تندیس زرین گردد. ایجاد تصویر روشنى از پیچیدگى هاى پروژه، و متقاعد کننده بودن اطالعات ارائه شده نسبت به 

عملکرد مناسب پروژه از جمله مواردى است که این انجمن به عنوان دالیل انتخاب این پروژه عنوان کرده است.»
 IPMA الزم به ذکر است محک در راستاى عمل به مسئولیت اجتماعى خود قصد دارد با همراهى انجمن بین المللى مدیریت پروژه
به معرفى و توسعه بکارگیرى دانش مدیریت پروژه توسط سمن هاى فعال در حوزه سرطان بپردازد. در همین راستا اقداماتى نیز با 
انجمن کنترل جهانى سرطان UICC آغاز شده است. محک باور دارد که به واسطه این دانش سازمان هاى مردم نهاد حوزه سرطان 
مى توانند در پیشبرد اهداف و پروژه هایشان، و همچنین استفاده بهینه از منابع و امکان گزارش دهى شفاف به ذیربطانشان موفق تر 

عمل کنند.
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مناسب  بسترهاى  ایجاد  با  تا  مى کند  تالش  محک  خیریه  مؤسسه 
همکارى میان سازمان هاى مردم نهاد، بنگاه هاى اقتصادى و دولت در 
نتیجه  راستاى عملیاتى شدن پروژه  هاى مسئولیت اجتماعى و در 
با  دارد  قصد  خیریه  مؤسسه  این  کند.  فعالیت  جامعه  مسائل  رفع 
استفاده  فرهنگ  توسعه  به  پژوهشى  و  آموزشى  مراکز  همراهى 
حاصل  که  کمک هایى  همچون  مدنى  جامعه  سرمایه هاى  از  بهینه 
مشارکت هاى مردمى  است، بپردازد تا روزهاى سخت درمان کودکان 
مبتال به سرطان با امید و اثربخشى بیشترى پشت سر گذاشته شود.


