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«مديزيت منببع انسبني»

در جهبن سبز
در راستبی 

مسئولیت پذيزی اجتمبعي 
و رعبيت اخالق حزفه ای 

دكتر ميرسپاسي
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مسئًلیت اجتمبعی  -1
(Responsibily Social)

اججبراجتمبعی -2
(Social Obligation)                      

اخالق حزفٍ ای -3
           (Professional Ethics)

مسئًلیت اجتمبعی عمل است 
یب 

 عىس العمل
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وظزیٍ َبئی وٍ مسئًلیت 
َبی اجتمبعی 

سبسمبوُبی وست يوبر را  
:السم ومی داوىذ

  مًفك تزیه مزدان وست يوبر
سًدآيرتزیه آوُبست         
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 ضزوت َبی وست ي وبر
تىُب ثعىًان اثشار رياثط 

عمًمی، مسئًلیت 
اجتمبعی را مطزح      

می وىىذ

 مذیزان ، ومبیىذٌ صبحجبن
سُبم َستىذ يحك وذاروذ 

اسدارا ئی َبی ضزوت 
درجُت مسئًلیتُبی 
اجتمبعی َشیىٍ وىىذ
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 مسئًلیت َبی اجتمبعی اس يظبیف
يمسئًلیت َبی ديلت است وٍ سبسمبن 

.َبی وست يوبر 
حتی ادعب ضذٌ است وٍ اگز سبسمبوُبی 

وست يوبر ثخًاَىذ ثٍ سبسمبن َبی 
آمًسش ومه وىىذ ثبیذ ثٍ مذارس     
فىی حزفٍ ای يیب آمًسضُبئی ثبضذ وٍ 

مستمیمب ثٍ وست يوبر آوُب مزتجط است 

وست يوبر، تًلیذ يتجبرت یه 
امز التصبدی است وٍ اجتمبعی 
َشیىٍ وزدن سزمبیٍ صبحجبن 
سُبم اسلذرت رلبثت ضزوت 

.َب می وبَذ
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 صحجت وزدن درمًرد
مسئًلیت اجتمبعی ضزوت َبی 

وست يوبر فمط یه
لفبظی است 

(Rhetoric)

َشیىٍ وزدن ضزوتُبی وست 
يوبر ثزای وبَص آلًدگی َبی 

آة ، ًَا يحتی وبَص وزخ 
.ثیىبری ، تًجیٍ مىطمی وذارد
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 ٌضزوت َبی تًلیذ وىىذ
تىجبوً يتًتًن ثبیذ ثزای 

افشایص فزيش يسًد خًد 
تجلیغ ومبیىذ  وٍ ایىىٍ 
. مصزف آوزا مىع وىىذ

ادعبَب ثزای وفی مسئًلیت 
اجتمبعی سبسمبوُبی وست يوبر 
دروًتبٌ مذت لبثل تًجیٍ است 

امب ديام وست يوبر ویبسمىذ 
وظبم التصبدی پبیذار يجًد یه 

(Sustaining Development)است 
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ثزای دستیبثی ثٍ تًسعٍ پبیذار 
: ثبیذ

اجتمبعی ضًد –تالش فزَىگی -1
مذیزان حزفٍ ای ، سبسمبوُبی وست يوبر را -2

ادارٌ وىىذ

فزَىگ سبسی سبسمبوی ثزای ایجبد 
يتمًیت احسبس مسئًلیت 

اجتمبعی سمیىٍ مذیزیتی عمذٌ در 
:دي حًسٌ سیز را ایجبة می وىذ

مذیزیت مىبثع اوسبوی -1
مذیزیت رفتبر سبسمبوی-2
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فصل مطتزن مذیزیت مىبثع 
اوسبوی يمذیزیت رفتبر 

سبسمبوی 
در راستبی 

مسئًلیت پذیزی اجتمبعی 
  سبسمبوُب

–
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(Throughput)
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ثبتطىز اس ضمب 


