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مدیر مدرسة بنگاه های مسئولیت پذیر

«مدیریت اجرایی»و « مدیریت مهندسی»کارشناس ارشد 

عضو هیئت اجرایی گروه آسمان دانشگاه صنعتی شریف

مشاور و مدیر پروژه در شرکت مشاوره مدیریت مپنا

مشاور مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی

مدیر پروژه در مرکز ترویج مسئولیت و حاکمیت شرکتی ایران

مشاور مسئولیت اجتماعی و توسعة پایدار در بانک ملت

مشاور استراتژی در شرکت ملی گاز ایران

عضو انجمن علمی دوستداران محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

عضو انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری



گونه شناسی فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی

کار خیر و 
عام المنفعه

مدیریت مطالبات
(حاکمیتی/جامعه محلی)

بازاریابی اجتماعی یا 
بازاریابی علت محور

هدف 
کسب وکار

تمرکز بر کارکردها و 
شرکتفرآیند های 

حل مسئله و 
خلق ارزش مشترک



CSR as “Charity” and “Donation”

CSR is “How to Spend Money”



مدرسه سازی و کمک به محک



مسئولیت اجتماعی شرکتی به مثابة مدیریت مطالبات

oتسهیل کنندة روابط
oمجوزی برای ادامة کسب وکار
oمدیریت تقاضاهای حاکمیت
oمدیریت ریسک

:مثال

شل و مدرسه فوتبال مسجدسلیمان

سامسونگ و کمپین کودکان امید

مپنا و درخواست ناهار برای روز انتخابات یا درخواست غذا برای پاسگاه انتظامی منطقه



در صد کشور2008ژاپن و اروپای غربی، 2007در انگلیس، 2006•
میلیون واکسن کزاز400تهیة•
. هزار کودک از مرگ نجات پیدا کردند87سالی •
2016صد میلیون مادر واکسینه شده تا سال •
.  ایالت هند به طور کامل ریشه کن شد28ایالت از 15کشور و 12کزاز در •

بازاریابی علت محور



کمپین های تبلیغاتی با موضوعات اجتماعی و محیط زیستی



CSR as “Business Purpose”

هتولید محصوالت و خدمات ضروری و مفید برای جامع

نتولید محصوالت و خدمات آسیب رسا



تمسئولیت اجتماعی شرکتی به مثابة تمرکز بر کارکردها و فرآیندهای شرک

منابع انسانی مسئوالنه، ایمنی و محیط زیستبهداشتمسئوالنهسرمایه گذاری

بازاریابی مسئوالنه طراحی مسئوالنهتدارکات مسئوالنه



CSR as “Creating Shared Value”



حل مسئله و خلق ارزش مشترک



مشارکت برای حل مسئله



در صنایع معدنی کدام یک از این گونه ها غالب است؟
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اخالقوتیشرکمسئولیت پذیریمفهومترویجبرایاستبستری

وشرکتیاجتماعیمسئولیتمفاهیمآندرکهکسب وکار

ته اند،داشمسئوالنه ایاقداماتوطراحی هاکهبنگاه هاییتجربیات

.می شودگذاشتهاشتراکبه

oتابستانهمدرسهدوره3برگزاری

oشرکتیاجتماعیمسئولیتمتخصص60تربیت

بنگاه های مسئولیت پذیرمدرسة 

@Reschool.ir


