موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبا همکاری رسانه مسئولیت اجتماعی برگزار می
نماید.
دوره آموزشی تبیین تفاوت مسئولیت اجتماعی و اقدامات بشر دوستانه (خیریه)
مدت دوره  6 :ساعت آموزشی
روز و ساعت برگزاری :دوشنبه و چهارشنبه مورخ  28و  30شهریور ماه
ساعت  14الی 17
دوره به صورت حضوری برگزار می گردد
مدرس  :جناب آقای دکتر هوشنگ فضلی
شهریه دوره  16/000/000ریال می باشد.
(هزینه این دوره توسط اتاق بازرگانی تهران از محل بودجه ی امور تشکل ها پرداخت می گردد)
سرفصلهای آموزشی :
✓  CSRچه هست و چه نیست ؟ ( انواع و ماهیت اقدامات مسئولیت اجتماعی  :اقدام خیریه و بشر دوستانه ،اقدام توسعه
ای ،خلق ارزش مشترک ،اقدام توسعه ای ،خلق ارزش مشترک ،اقدام مشارکتی ،برنامه عمل مسئولیت اجتماعی CSR
) Action Plan
✓ نگرش ها و رویکردهای مسئولیت اجتماعی سازمانی در ایران

✓ نگاهی به چند رویکرد و تجربه مسئولیت اجتماعی در ایران و جهان

محل برگزاری  :ساختمان شماره  2اتاق بازرگانی تهران به نشانی خیابان خالد اسالمبولی  ،کوچه بیست و یکم  ،پالک 10
خواهشمند است جهت شرکت در دوره فرم ثبت نام آنالین را تکمیل نموده و همراه با معرفینامه خود به شماره 09025445159
(واتس اپ) خانم ساالرکیا ارسال نمائید.
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