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 به افراد اشتغال دوران  های مهارت ریبازتفس المللی نیو ب یو تجارب مل میمطالعه مفاه »

 « بازنشستگی و کار پس از کسب یو مهارت ها یاجتماع های تفعالی 

 )مرحله اول(

  مسأله انیب

 یهابگران عمر نمودن یسپر با یمتماد یهاسال یط که متنوع اتیتجرب و دانش از یارزشمند یهانهیگنج عنوان به بازنشستگان

 و هاسازمان بر حاکم طیشرا به توجه با که مختلف یهامهارت و اتیتجرب از یبارکوله. شوندیم شناخته اند،آورده بدست را آن خود

 نیا گرفتن فاصله و یبازنشستگ دوره آغاز از پس است یعیطببدست آمده است.  یو کارمند یادار یهاطیمح و یدولت یهاارگان

به کمک، مشاوره و  ازین د،یجد یو کسب و کار یاجتماع یهاتیفعال شروع ای و جامعه در مؤثر حضور یبرا سابق، طیمح از افراد

معموالً از جنس  که بازنشستگان یهامهارت ترقیدق عبارت به ای و اتیتجربکه  یمعن نیبه ا ییدارند. کمک و راهنما ییراهنما

 هک یاجتماع تیفعال ایکار و  وکسب  و شغل، حرفه، شود ریباز تفس ستیبایم ست،یجامعه ن سطحموجود در  یاجتماع یهامهارت

 بها ت میهست یسازوکار هیبه ته ارمندین ما گریعبارت د بهگردد.  یمعرف هاآن به و نییتع باشد هابا آن مهارت جنسهم و متناسب

 ای و باشدیم موجوداز مشاغل  کی کدام یاندازراه و جادیا یبازنشستگان مناسب برا یهامهارت که دینما اعالم ما به شفاف صورت

 نبازنشستگاصورت اقدامات  نیدر ا .گردد واقعو مؤثر  دیمف تواندیم یاجتماع یهاتیفعالاز  کیکدام  در هاآنو حضور  ینیآفرنقش

 .ابدییکاهش م یاحتمال یهابیآس بروز و شکست احتمال و گرددیشده و هدفمند م یکارشناس

 رصتف هاآن ،سن شیافزا با رای. زشودیم احساس افراد ریسا از شیب بازنشستگان یبرا شده حساب و یکارشناس اقدامات انجام لزوم

 ریتفس باز سازوکار هیته و یطراح ران،یا کشور در موضوع نیا به یتوجه کم رغم یعل نیبنابرا. داشت دنخواه جبران یبرا یکمتر

 .باشدیم یضرور و مهم اریبس بازنشستگان یشغل یهامهارت

 اهداف

المللی  با نگاهی به موارد بین های اجتماعی پس از بازنشستگیغلی افراد به فعالیتهای شهارتبازتفسیر مهدف اصلی تبیین مفاهیم 

ای ه، ارائه راهکارها، ساختار و زیرساختها، شناخت شرایط داخلی با توجه به ابعاد تخصصی و فرهنگی بازنشستگانو تجارب موفق آن

های اجتماعی پس از غلی افراد به فعالیتهای شبازتفسیر مهارتالزم برای چنین طراحی و تهیه سازوکار و همپیشنهادی اولیه 

 بازنشستگی

 انتظار مورد یخروج

 پایه و اصلی در ادبیات داخلی و بین المللی میمفاه یبررس 

 کشورهای مشابه و کشورهای پیشرو( یالملل نیبموفق تجارب  یبررس( 

 کشور شناخت شرایط موجود در 

 های اجتماعی پس از غلی افراد به فعالیتهای شارائه راهکار، ساختار و زیرساخت اولیه پیشنهادی برای بازتفسیر مهارت

 بازنشستگی

 مستندات درخواستی

 دیسپ یمطالعات موسسه فرمت چارچوب در مطالعات یاصل اهداف بر یمبتن یلیتفص گزارش ارائه 

 ربطیذ مراجع بهجهت ارائه  یو فارس یسیبه زبان انگل یتیریخالصه گزارش مد نیتدو 
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 دیسپ یمطالعات موسسه نظر مورد هینشرجهت نشر  یجیترو - یعلم مقاله کی نیتدو 

 یتخصص یهانشست و ربطیذ مراجع در موضوع ارائه جهت یریتصو ارائه لیفا هیته 

 قیمت پیشنهادی

 میلیون تومان 01

 زمان پیشنهادی

 ماه 3

 

 


