
 بسمه تعالی

 «های اجتماعی در صنعت نفتها و نظامنامه نحوه ایفای مسئولیتسیاست»نامه اجرایی آیین

 (1399 مردادماه)

نظامنامه مسئولیت اجتماعی موارد مفاد  نمودنبایست جهت اجرایی ی فعال در صنعت نفت میهاسازمان /هاکلیه شرکت

 های اصلی به انجام رسانند:هماهنگی مشاوران اجتماعی شرکتها و با شرکت CSRهای ذیل را از طریق کمیته

 « امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت» یهاو دستورالعمل راهبردها، هاسیاستسازی پیاده -1

 /شرکتدر  و اجتماعی مشاوران توسط اصلی شرکت)در چهار اجتماعی  مسئولیت کمیته تشكیلتعیین دبیر و  -2

 (مدیران عاملتوسط  های فرعیسازمان

های اصلی توسط مشاوران اجتماعی مدیران عامل و اختصاص دو شرکت CSRکمیته  تشكیل دبیرخانه -3

 نفر از کارکنان سازمان بصورت تمام وقت 

را بر عهده خواهند داشت و  های مسئولیت اجتماعیکمیته ریاستها ها/سازمانمدیران عامل شرکت -4

امور زنان مشاوران  منابع انسانی)مددکاری اجتماعی(، روابط عمومی،، HSEواحدهای کمیته متشكل از 

 خواهد بود.بر حسب صالحدید مدیرعامل  هاو سایر واحد

 از شرایط زیر باشند:دو شرط  بایست دارایدستكم میها شرکت CSRهای دبیران کمیته -5

 های علوم اجتماعی، مدیریت، محیط زیست()ترجیحاً از رشته دارای مدرک تحصیلی مرتبط 

 یگذراندن دوره آموزشی مسئولیت اجتماعی شرکت 

  های )نظیر مشارکت/همكاری در برنامه در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتمتناسب دارای تجربه

 دهی مسئولیت اجتماعی شرکت(های اجرایی و گزارش، فعالیتمسئولیت اجتماعی

 سازمان /شرکتاقتضائات  ر حسبب 26000ایزو  استاندارد استقرار -6

وظایف زیر را ایفاء ، هر شرکت مسئولیت اجتماعی (Materiality) اساسیهای در خصوص موضوعها کمیته -7

 خواهند نمود:

 به منظور نظامنامه سوم ماده چارچوب در هاچالشنیازها و  ندیباولویت و احصاء ،ذینفعان شناسایی -7-1

   اجتماعی مسئولیت اساسی هایموضوع تعیین



 با مشارکتپیش از پایان بهمن ماه چهار شرکت اصلی  اجتماعی مسئولیتساالنه  جامع برنامه تدوین -7-2

  نفت صنعت اجتماعی هایمسئولیت امور و راهبری

 هاآن نتایج ارزیابی و ی مصوبهابرنامه اجرا و پایش مكاری دره -7-3

 اساس بر را خود اجتماعی مسئولیت هایبرنامه بایستمی اصلی هایشرکت مجموعه زیر هایشرکت کلیه: بصرهت

 .نمایند ارائه اصلی شرکت به تصویب جهت ذیربط شرکت شده تعیین اساسی های موضوع با انطباق در و نیازسنجی

مرتبط  گری اجتماعیبخشی و تسهیلهای کددار وزارت نفت(، آگاهیویژه دورهه)ب آموزشی هایبرگزاری دوره -8

 و ارائه گزارش عملكرد و نتایج آنها در گزارش پایداری ساالنهشرکت در مسئولیت اجتماعی با 

-سازوکارهای رسانهو بكارگیری ایجاد بخش مستقل مسئولیت اجتماعی در صفحه اصلی تارنمای شرکت/سازمان  -9

 کوتاه و بلند همچنین های مستندهای اجتماعی، ساخت فیلمفضای مجازی و شبكه) ای و ابزارهای نوین ارتباطی

گیری تنویر افكار سازان و نویسندگان با جهتکلیپ( و استفاده از خبرگان این حوزه نظیر فیلم سازان، انیمیشن

 ادارات روابط عمومیبا هماهنگی و های مسئولیت اجتماعی ها و اقدامعمومی نسبت به برنامه

و بكارگیری مشاوران  انه شرکت به امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفتیایداری سالهای پارائه گزارشتدوین و  -10

  در صورت لزوم   اجتماعی

 در تارنمای شرکت قابل دسترسی باشد. ،ی پایداریهاضروری است گزارش: 1 تبصره

 یاجتماع تیمسئول یدهگزارش یراهنما»های ها حسب شاخصهای مسئولیت اجتماعی شرکتگزارش: 2تبصره 

بندی شده و نتایج آن ضمن ارائه به توسط امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت رتبه« GRI براساسصنعت نفت 

 شورای عالی مسئولیت اجتماعی در همایش ساالنه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت نیز ارائه خواهد شد.

 


