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 (RFP)یه شنهادیپ یبرا درخواست سند

 

 « ان به شاغلینبازنشستگو انتقال تجربه دانش  تیریمدمطالعه مفاهیم و تجارب ملی و بین المللی  »

 )مرحله اول(

 

  مسأله انیب

تك افراد و در ذهن آنها که نزد تك ندینمايمشده خود، از مجموعه دانشي استفاده  يطراح شیپ ازبراي دستیابي به اهداف  هاسازمان هیکل

ییر ها با تغسازمانهاي اقتصادي در عصر حاضر، دانش است. ها و بنگاهسازمان ۀجانبرشدِ همه يهاترین متغیراز مهم يکیانباشته شده است. 

 که گردد يزیربرنامه يبه صورت دیلذا با .که دانش دارایي کلیدي آنها است نددریافت ،جهت رقابت در بازار به سمت افزایش نرخ نوآوري

 يروزمره با بازده ياز آن استفاده شده و کارها ازیتا به هنگام ن ردیرار گدر دسترس افراد ق مندنظام صورت به يعلم يهااندوخته و اطالعات

. به میستدانش ه تیریقدرتمند به نام مد يدستیابي به مزیت رقابتي ناچار به استفاده از ابزار يانجام گردد. لذا ما برا شتریب يو اثربخش

 تیریدم با هدف، نیا به يابیدست باشدکهيم اطالعات و دانش از يبرخوردار در ها سازمان اتیح تداوم و تیموفق گفت توانيم گرید يعبارت

 .است ریپذ امکان آن يسازادهیپ يبرا مناسب مدل يریبکارگ و دانش

 و راوانف زحمت و رنج با يمتماد يهاسال يط که هستند گوناگون يهااندوخته و اتیتجرب از بهاگران یيهانهیگنج بازنشستگان يطرف از

ربه تجکم افراد هنگام زود تیبه موفق بازنشستگان دانش و اتیتجرب از استفاده. اندنموده کسب را هاآن خود ارزشمند عمر نمودن يسپر

 باشد،يم مجموعه هر ياصل يهاهیسرما از يکی که قدرگران راثیم نیا. دهديم شیافزا را هیعال اهداف به دنیرس سرعت و نمودهکمك 

 و میمفاه در. گردد فراهم عتریسر سازمان هر بلوغ و یيشکوفا يهانهیزم تا گردد منتقل زهیانگ با و جوان يروهاین به کامل طور به دیبا

 در. است شده فراوان دیتأک گذشتگان احوال از عبرت و پند آوردن دستبه و گرانید اتیتجرب از استفاده تیاهم بر زین ياسالم يهاآموزه

د آمده است که خردمن شانیاز ا گرید يشیدر فرما ایآموزگارانند )کتاب غررالحکم( و  نیبهتر هاتجربه که است آمده)ع(  يعل امام از يتیروا

 کسى است که تجربه ها او را پند دهد )کتاب تحف العقول(.

روز،  يتیریهوشمندانه و با استفاده از علوم مد دیکه با باشديم يموانع و مشکالت گران،ید به اتیتجرب انتقال موضوع در تأمل قابل نکته اما

ها به سوي جهاني شدن . اما امروزه که سازماناست هوگوهاي رو در رو بود، گفتاتیدانش و تجرب انتقالسنتي  يهامرتفع گردد. روش

ي گردش برا دانش تیریمدوماً باید از . بنابراین، لزاندشدههاي سنتي بسیار کند و غیرمؤثر ، روشاندکردهو شکل مجازي پیدا  نمودهحرکت 

 ستیبايم ن،یشاغل ریسا به بازنشستگان از اتیتجرب انتقال و دانش تیریمد ستهیشا و حیصح ياجرا يبرا البته. برد بهره موجود يهااندوخته

 و يآگاه فقدان و کارمندان نیمابیف مناسب چندان نه تعامالت و ارتباطات اعتماد،)فقدان  يسازمان فرهنگ به موجود يهايزیربرنامه در

 .نمود ژهیو توجه زین( دانش تیریمد ضرورت از کامل درک

 اهداف

 ها،جارب موفق آنو ت يالملل نیبه موارد ب يبا نگاه نیدانش و انتقال تجربه بازنشستگان به شاغل تیریمد ساختار میمفاه نییتب ياصل هدف
اي هاي پیشنهادي اولیه الزم بربازنشستگان، ارائه راهکارها، ساختار و زیرساخت تخصصي و فرهنگيشناخت شرایط داخلي باتوجه به ابعاد 

 مدیریت دانش و انتقال تجربه بازنشستگان به شاغلین

 انتظار مورد یخروج

 يالملل نیو ب يداخل اتیدر ادب يو اصل هیپا میمفاه يبررس  

 کشورهاي مشابه و پیشرو( يالملل نیبموفق تجارب  يبررس( 

 کشور در موجود طیشرا شناخت 

 راهکار، ساختار و زیرساخت اولیه پیشنهادي براي مدیریت دانش و انتقال تجربه بازنشستگان به شاغلین ارائه 



 RE-FR-10-150کد فرم: 

 
 

 درخواستیمستندات 

 دیسپ يمطالعات موسسه فرمت چارچوب در مطالعات ياصل اهداف بر يمبتن يلیتفص گزارش ارائه 

 ربطيذ مراجع بهجهت ارائه  يو فارس يسیبه زبان انگل يتیریخالصه گزارش مد نیتدو 

 دیسپ يمطالعات موسسه نظر مورد هینشرجهت نشر  يجیترو - يعلم مقاله كی نیتدو 

 يتخصص يهانشست و ربطيذ مراجع در موضوع ارائه جهت يریتصو ارائه لیفا هیته 

 قیمت پیشنهادی

 میلیون تومان 01

 زمان پیشنهادی

 ماه 4

 

 


