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 (RFP)یه درخواست برای پیشنهاد یسند
 

 «بازنشستگان  یابیکانون ارز المللیمطالعه مفاهیم و تجارب ملی و بین »
 

  بیان مسأله

. لذا دباشانداز هر سازمان می چشم در دستیابی به نتایج مورد انتظار و پیاده سازی راهبردها و تحقق مولفهسرمایه انسانی مهمترین 

مدنظر قرار داده و ها باید آن را است که سازمان اقداماتی تریناساسیعظیم، یکی از این سرمایه های توانمندیی توسعهتقویت و 

نه تنها در توانمندسازی و افزایش دانش و  امراین نمایند. طبق با معیارهای تخصصی اصولی منریزی جهت دستیابی به آن برنامه

ر د سازمان نقش موثرتری ایفا نمایند.سطح کارایی و اثربخشی  شود که افراد در ارتقاءد نقش بسزایی دارد، بلکه باعث میمهارت افرا

های منسجم و کارآمدی برای آینده تربیت مان، تیمساز داخلتا با شناسایی و پرورش استعدادهای مدیریتی  شودتالش می این بخش

ست بازنشستگان ا ها و ترسیم مسیر پیشرفتکشف و پرورش استعداد ریزی برایبرنامه درحال حاضر. به همین دلیل است که گردد

 هایونتوسعه کانتقویت و  های تأثیرگذار در این مسیر،ولفهاست یکی از م. بدیهی مدنظر قرار گیردو کارشناسی به صورت اصولی 

ت ، شناخآزمون های روانسنجی های گروهی وشغلی، بازیهای گیری از شبیه سازیاست که با بهره ایدورههای کانونباشد. ارزیابی می

ها و حصول نتایج با اجرای صحیح و شایسته این آزمون نماید.معرفی مید افراشخصیتی های ای را از استعدادها و ویژگیچندجانبه

ندگی ای برای ادامه زتوانیم مسیر روشن و مطمأنی را پیش روی بازنشستگان ترسیم نماییم و پیشنهادات سازندهمربوطه، اکنون می

 ارائه نماییم. به ایشان شخصی و یا ورود به عرصه کاری جدید

 اهداف

با  یاخلد طیشرا شناخت ها،آن موفقو تجارب  یالملل نیبه موارد ب یبا نگاه کانون ارزیابی بازنشستگان میمفاه نییتب یاصل هدف

 یکانون ارزیاب یالزم برا هیاول یشنهادیپ یهارساختیو ز ساختار، راهکارها،ارائه  ،بازنشستگان یو فرهنگ یتوجه به ابعاد تخصص

 .بازنشستگان

 خروجی مورد انتظار

 المللیمفاهیم پایه و اصلی در ادبیات داخلی و بین بررسی 

 کشورهای مشابه و کشورهای پیشرو( بین المللی بررسی تجارب موفق( 

 شناخت شرایط موجود در کشور 

 اولیه پیشنهادی برای کانون ارزیابی بازنشستگانو زیرساخت  ، ساختارارائه راهکار 

 یدرخواست مستندات

 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 

 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 0


