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 به نام خدا

 

 در صنعت نفت مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتهای آموزشی  دورهاستاندارد 

 

 مقدمه 

بطور جدی و با تاکید مهندس زنگنه، وزیر نفت، آغاز گردید. هر  1392توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت نفت از سال    

کردند  توجه کرده و بطور خودجوش آن را دنبال میهای نفتی به تعداد بسیار محدود و پراکنده  بدین مفهوم  چند پیش ازآن برخی شرکت

شروع شد. با اقدامات ترویجی و تسهیلگری حوزه مشاور اجتماعی وزیر و نهایتا کددار کردن  92اما این روند بطور رسمی از همان سال 

تری  به صورت گستردهپنج عنوان آموزشی در موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت، توسعه و نهادینه کردن این موضوع در صنعت نفت 

 ها عبارتند از: مورد توجه قرار گرفت. این دوره

  با نگاهی به صنعت نفت ها آشنایی با مسئولیت اجتماعی سازمان -1

  ISO 26000 -آشنایی با استاندارد مسئولیت اجتماعی -2

  GRIهای پایداری بر اساس استانداردهای  تدوین گزارش -3

  ESIA -ارزیابی تاثیرات اجتماعی و محیط زیستی -4

 تسهیلگری اجتماعی  -5

 

 هدف 

 یسازمان یاجتماع یها تیبا مفهوم و کارکرد مسئول مخاطبانشنا ساختن آهای آموزشی فوق الذکر عبارتست از:  هدف از برگزاری دوره   

 و توانمند کردن آنان در اجرای این نوع مسئولیت سازمانی. 

،  گزارش پایداری 26000ایزو  های اجرایی و مهارتی مسئولیت اجتماعی شرکت ) توانمندسازی از طریق مهارت یابی در چارچوباین   

های  هدفمند و مسئوالنه شرکت تعاملیسر خواهد بود تا امکان م (و تسهیلگری اجتماعی ارزیابی تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی، شرکت

 .فراهم آید امور مرتبط گریشرکت و د یاجتماع تیمسئول یها برنامه یاجرا و هیتهو  یجوامع محلذینفعان، بویژه با  نفتی

 

 هدف های گروه 

 های نفتی  ها و سازمان شرکت و کارشناسان مدیران -1

 کمیته مسئولیت اجتماعی شرکت اعضای -2

 تدوین گزارش پایداری شرکت / کارشناسانکارشناس -3

 اجتماعی شرکتمسئول اجرایی کمیته مسئولیت  -4

 

 شرایط حضور در دوره 

 حداقل کارشناسی  تحصیالت: -1

 آشنایی با زبان انگلیسی های پیش نیاز: مهارت -2
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 های آموزشی عناوین و مشخصات دوره 

مدت  کد دوره نام دوره ردیف

 )روز/ساعت(

تعداد شرکت کننده 

 در دوره )نفر(

 مخاطبین)شرکت کنندگان هدف(

ها با  سازمان آشنایی با مسئولیت اجتماعی 1

 نگاهی به صنعت نفت

 روز 2 13018

 ساعات( 16) 

مدیران میانی/کارشناسان شرکت های  25

 نفتی

 ISOاستاندارد مسئولیت اجتماعی شرکت ) 2

26000) 

 روز  2 23090

 ساعات( 16)

25 //     //     // 

های پایداری بر اساس  تدوین گزارش 3

 GRIاستانداردهای 

 روز  3 13020

 ساعات( 24)

25 //     //     // 

ارزیابی تاثیرهای اجتماعی و محیط زیستی  4

(ESIA) 

 روز 3 13019

 ساعات( 24) 

25 //     //     // 

 روز 9 13928 تسهیلگری اجتماعی 5

 ساعت( 72) 

25 //     //     // 

 

 ها به تفکیک دوره سرفصل 

 ها با نگاهی به صنعت نفت های دوره آشنایی با مسئولیت اجتماعی سازمان سرفصل -1

 تحوالت و عوامل مرتبط ریس خچه،یتار -

- CSR خلق ارزش اقدام خیریه یا  نفعان،یذ ،یاساس یعمل، موضوع ها یها نهیاصول و زم ف،ی)تعار چه هست و چه نیست؟

 (رهیو غ ، اقدامات بشر دوستانهمشترک

 شرکت یاجتماع تیو ضرورت مسئول تیاهم -

 شرکت یاجتماع تیمسئول یمدل ها یبا برخ ییآشنا -

 داریو توسعه پا یاجتماع تیمسئول -

 بزرگ یها شرکت یبرخ یاجتماع تیبا مسئول ییآشنا -

 در صنعت نفت  یاجتماع تیمسئول -

 شرکت یاجتماع تیمرتبط با مسئول یالملل نیمراجع ب یاجمال یمعرف -

 )مفهوم، ساختار و موضوعات( 26000 زویبا ا یمقدمات ییآشنا -

 (AA 1000 ، SA 8000 ،20400 ریمرتبط)نظ یاستانداردها ریبا سا یمقدمات ییآشنا -

 یداریبا گزارش پا ییآشنا -

 (GRI ی)بر اساس چارچوب گزارشده CSR  یبا ساختار و موضوعات گزارش ده یآشنائ -

 (ISO 26000شرکت ) یاجتماع تیاستاندارد مسئولهای دوره  سرفصل -2

 26000 زویا نهیشیپ -

 دامنه استاندارد  -

 ها( مزیتراهنمایی یا ممیزی، )اجباری یا داوطلبانه،  تیدرک ماه -
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 حقوق بشر  ،یالملل نیب یها ،هنجاریقانون،رفتاراخالق ت،ینفعان،شفافی،ذیپاسخگوئ -

کارکنان،مصرف کنندگان،مشارکت در توسعه  تیعاداله، فعال اتیعمل وهی، حقوق بشر، ش ستیز طیسازمان ، مح تیحاکم -

 جامعه

 CSRسازمان با  های یژگیوارتباط  -

 CSRاعتبار در  شیافزا -

 در سازمان     CSR یساز کپارچهی یبرا ییها تیفعال -

 CSRمرتبط با  یها  تیو بهبود فعال یبازنگر  -

 CSRارتباط ها در  -

 داوطلبانه یاقدام ها -

 GRI یبر اساس استانداردها یداریپا یها گزارش نیتدوهای دوره  سرفصل -3

 گزارش پایداری و اهمیت آن -

 دهی پایداری پیشینه گزارش -

 دامنه گزارشدهی -

 موضوعات اساسی پایداری -

 GRIاستانداردهای گزارشدهی  -

 )اصول کیفی ، اصول محتوایی( GRIاصول گزارشدهی  -

 های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی( یا عملکردی، شاخص های ویژه های عمومی، سرفصل ساختار گزارش )سرفصل -

 پایداریپیش نیازهای تهیه گزارش  -

 ها های برترشرکت مروری بر برخی گزارش -

 کار عملی کارگاهی -

 (ESIA) یستیز طیو مح یاجتماع یرهایتاث یابیارزهای دوره  سرفصل -4

 ESIAپیشینه و اهمیت  -

های دقیق و صحیح، بکارگیری روشهای علمی و منطقی، جلب مشارکت  )مبتنی بر داده خوب ESIAهای یک  ویژگی -

 سناریوهای جایگزین و ...(ذینفعان، ارائه 

 (Strategic Assessment)ارزیابی راهبردی  -

 های اصالحی و مدیریت، )غربالگری، تعیین محدوده، مشارکت ذینفعان، بررسی تاثیرات، تعیین اقدام ESIAفرآیند اجرای  -

 تهیه گزارش، بازنگری(

)روش چک لیست، روش ماتریس، روش هدفگذاری، روش تجزیه و تحلیل سستمی  ESIAهای ارزیابی در انجام  تکنیک -

 و...(

 برنامه مدیریت تاثیرات و ذینفعانو  ESIAنتایج حاصل از کاربست  -

 برخی تجربیات جهانی -

 کار عملی کارگاهی -
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 یاجتماعهای دوره تسهیلگری  سرفصل -5

 های پیرامونی محیطها و  و اعتمادسازی میان سازمان مفاهمه تعامالت اجتماعی، -

 روابط بین الملل و تسهیلگری -

 های تاریخی و ساختاری کنش ارتباطی ضرورت -

 های تسهیلگری تئوری -

 ها و فنون تسهیلگری روش -

 مراحل اجرای تسهیلگری -

 تعامالت صنعت نفت و مردم و تسهیلگری اجتماعی -

 کار عملی کارگاهی و میدانی -

 

 ها شکل اجرای دوره 

 نظری 

 کارگاهی( عملی( 

 

 اجرا ی دوره ها تدریس و نحوه 

 ارائه چهره به چهره 

 فیلم نمایش 

  ،و...( ایفای نقشتمرین کارگاهی )نوشتاری 

 ارزیابی 

 

 ها شرایط مدرسان دوره 

 های آموزشی فوق الذکر باشند: ها حداقل باید دارای سه شرط از شروط ذیل جهت برگزاری دوره مدرسان دوره

 اقتصاد(علوم اجتماعی، مدیریت، محیط زیستترجیحا های مرتبط ) در رشته حداقل کارشناسی ارشد مدرک تحصیلی ، 

  های مرتبط در موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت و حوزه (، اجرایی)آموزشی، پژوهشی، مشاوره فعالیتسابقه سال  5حداقل 

 و ...( اجتماعی تسهیلگری ،ESIA، گزارش پایداری، 26000)ایزو 

 در موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت نفت حداقل دو سال سابقه فعالیت 

 در موضوعات فوق الذکر حداقل دو سال تدریس یا برگزاری دوره آموزشی 

 (امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت )حوزه مشاور اجتماعی وزیر نفت گواهینامه صالحیت 

  سال 30حداقل سن 

 

 شرکت کنندگان ی آموزشیها و نیازها ارزیابی دوره 

های نفتی و  ها و سازمان دوره های آموزشی ضروری است موارد زیر توسط واحدهای آموزش شرکت منظور ارتقای کمی و کیفیبه    

 ها رعایت و اجرایی گردد: همچنین مدرسان دوره
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 ارزیابی دوره توسط واحد آموزش و ارائه نتیجه آن به امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت )حوزه مشاور اجتماعی وزیر( -1

توسط مدرس در موارد زیر و ارائه گزارش آن به امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت  دوره شرکت کنندگان کلی ارزیابی -2

 :)حوزه مشاور اجتماعی وزیر(

 میزان گرایش و استقبال شرکت کنندگان دوره از موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت و دالیل آن 

 ها دورهگزاری کم و کیف برکنندگان در خصوص  انتظارات مهم شرکت 

  آموزشی جدید مرتبط با موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتنیازهای 

 

 امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت

 1398آذرماه 


