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 (RFP)یه شنهادیپ یبرا درخواست سند

 

 «بازنشستگان یآموزمهارت یالمللنیب و یمل تجارب و میمفاه مطالعه»

 )مرحله اول(

  مسأله انیب

 .ندینما یاندازراه دیجد یوکارکسب رندیگیم میتصم بازنشستگان از یتعداد ،فراغت اوقات شیافزا و یشستگبازن دوره شروع از پس

 .باشندیم دیجد وکارکسب یاندازدنبال راه لیدل دو به اغلب ،فراغت وقاتا پر نمودن یبرا خود یروح یازهایافراد عالوه بر ن نیا

 دیجد آمددر و شغل دنبال به ،یزندگ یهانهیهز نیتأم به مبرم ازین و یبازنشستگ از پس یافتیدر حقوقکاهش  لیبه دل یتعداد – 0

 گروه نیا تعداد افراد د،یخر قدرت کاهش و یزندگ یهانهیهز باال رفتن و کشور در یاقتصاد مشکالت شیافزا با است یعیطب. هستند

 .گرددیم شتریب روزروزبه

 ارکردنک دنبال به رند،یگ قرار انزوا در و شوند محسوب "ازکارافتاده" خواهندینم نکهیا لیدل به ،یمال یازهاین از فارغ زین یدتعدا – 2

. اننددیم خود یزندگ گذراندن یبرا لهیوس نیبهتر را سَبُک کار و دارند یاجتماع یزندگ در شرکت به یروح ازین افراد نیا. هستند

 هایریگمیدر کارها و تصم رگذاریو تأث دیمف یافراد توانندیو اقتدار گذشته را دارند و م ییباور کنند هنوز هم توانا نکهیا یبرا هاآن

 .دارند  کارکردن به ازین باشند،

 و جادیا جهت الزم یهامهارت کسب یبرا هدفمند و منسجم یهاآموزش از خود یخدمت دوره طول در کارمندان اغلب یطرف از

ا ب شدنمواجهو  یرونیب طیکارکردن در مح یو مهارت الزم را برا ییاساس توانا نیهم بر. اندبوده دور موفق وکارکسب کی یاندازراه

شور که ک در یانسان یروین تیترب یها. بلکه نظامشودینم هامشکل فقط منحصر به دوران خدمت آن نیبازار کار ندارند. البته بروز ا

 یها. توسعه آموزششوندیمشکالت محسوب م گونهنیابروز  یاصل لیاز دال ز،یبازار کار ندارند ن اب یو ساختار کپارچهیارتباط 

 کی  عنوانبه( یجهان بانک و واکیونی ونسکو،ی) یالمللنیب ینهادها یآموزش یهایگذارهیسرما در مهم یهاتیمحور جزء اولومهارت

 کهچنانآن رانیموضوع، در ا نیروزافزون ا تیاهم رغمیعل. اما است شدهگرفته نظر در توسعهدرحال یکشورها یبرا مهم راهبرد

 قرار نگرفته است.  موردتوجه دیدوشایبا

 بهاست.  یاحرفه کار کی انجام یبرا هدفمند و آگاهانه( یو اکتساب ی)ذات یهاییتوانا و هاتیاز اطالعات، قابل یاهارت، مجموعهم

 ؛ندینمایم میتقس یکلدسته  2 به راها اشتغال است. معموالً مهارت جادیا دیکل یآموزمهارت که گفت توانیم یعبارت

 و .... یفرد نیروابط ب جادیا ،یرهبر ،یگروه کار زمان، تیریمانند مد یحوزه عموم یهامهارت - 0

 .هر شغل درخاص  یاو حرفه یفن یهامانند مهارت یحوزه تخصص یهامهارت - 2

 مهم یهاحلراهاز  یکیبازنشستگان  یبرا یآموزمهارت یهادوره یبرگزار رسدیم نظر به کشور، یفعل تیوضع به توجه با درهرحال

 بازنشستگان یاجتماع و یفرد یهایتوانمند ها،دوره نیموفق ا یجهت حل معضالت موجود باشد. در صورت برگزار رگذاریو تأث

 .گردند یمتک دیجد وکارکسب یاندازراه و جادیا یبراخود  یهاییبر توانا توانندیم کهینحوبه ،افتهیشیافزا

 دیجد یاحرفه و شغل یاندازراه یبرا بازنشستگان یازهایباشد و با توجه به ن یعموم یهامهارت یرو بر فقط تمرکزاگر  البته

 . دباش هاآن یرفتار سالمت بهبود و یسبک زندگ رییتغ یمهم و اثربخش برا یگام تواندیم زین ییتنهابه ،نگردد یزیربرنامه

 اهداف

با توجه  یداخل طیشرا شناخت ها،نآ موفقو تجارب  یالمللنیببه موارد  یبا نگاه یبازنشستگ یآموزمهارت میمفاه نییتب یاصل هدف

 شستگان بازن یآموزمهارت یبرا الزم هیاول یشنهادیپ یهارساختیزو   ساختار، راهکارها،ارائه  ،بازنشستگان یو فرهنگ یبه ابعاد تخصص
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 انتظار مورد یخروج

 یالمللنیب و یداخل اتیادب در یاصل و هیپا میمفاه یررسب 

 (شرویپ یمشابه و کشورها ی)کشورها یالمللنیبموفق  تجارب یبررس 

 کشور در موجود طیشرا شناخت 

 در کشور شستگاننباز یآموزمهارت یبرا یشنهادیپ هیاول رساختیز و ساختار ،راهکار ارائه 

 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 موردنظر هینشرجهت نشر  یجیترو - یعلم مقاله کی نیتدو 

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

 یشنهادیپ متیق

 تومان ونیلیم01

 یشنهادیپ زمان

 ماه 3

 

 


