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بسم
ه تعالی

ّ لم
مِن اِجاللِ اهللِ اِجاللُ ذِی الشیبهِ ا ُسلمِ

لخ م
«زبرگدا شت و گرامیدا شت سا ورده سلمان  ،زبرگدا شت خدا ست» ایپمبراکرم (ص)

مقدمه:
یکی از تعالیم حیات بخش دین اسالم که همواره مورد تأکید قرار دارد پاسداشت کرامت انسانی استت ایتن موعتوا تتا
آنجا حائز اهمیت است که پر ردگار متعال در سوره اسراء می فرماید « :ما بنی

دم ا را میب بیدیمدو ن د یا ا بیا

صحا ن ماوا مسلّط رامو ن با بسماای ز میلوقات خووش باتای م مو » از ایتن ر بتا تو ته بته توصتیه هتاا اکیتد در
آموزه هاا دین مبین اسالم همچنین بیانات مقام معظم رهبرا  ،حفظ ارزشهاا االا انسانی با نگهداشتن حرمت بزرگان
سالمندان در خانواده ا تماا  ،بهره گیرا صحیح مناسب از ظرفیتهاا علمی تجارب ارزنده بازنشستتگان کته بختش
مهمی از ذخائر با ارزش کشور محسبوب می گردند با هدف ایجاد انگیزه تقویت ر حیه در ایشتان الگوستازا بتراا
نسل دید که مو ب اعتدال سربلندا ایران اسالمی می باشند  ،صند ق بازنشستتگی کشتورا در نظتر دارد در راستتاا
ارج نهادن به مقام منزلت این عزیزان همسو با راهبردهاا کالن صند ق  ،مراتتب قدرشناستی ختود را نستبت بته ستالها
تالش صادق انه تجارب ارزشمند بازنشستگان خد م کوشا استقامت متادرانی کته ستالها بتار مست ولیت تتأمین معیشتت
خانواده پر رش فرزندان را در فقدان همسرانشان به د ش کشیده اند همچنین بردبارا تالشگرانی که ستالمت ختود را
در انجام ظیفه خدمت فعالیت از دست داده اند  ،ابراز طی مراستم باشتکوهی در ر ز  52ذا الحجته ر ز ختانواده
تکریم بازنشستگان از ایشان تقدیر تکریم نماید .لذا در خصوص اهداف برگزارا بزرگداشت ر زخانواده نحوه انتخاب
بازنشسته نمونه دستورالعملی به شرح ذیل تهیه ارائه می گردد:

اهــداف
 -1بزرگداشت مقام منزلت بازنشستگان در خانواده

امعه

 -5شناسائی نخبگان بازنشسته
 -3معرفی تقدیر از بازنشستگان بر سته

نمونه در همایش ر ز 52ذا الحجه در سطح استانی ملی

 -4معرفی نخبگان بازنشسته به مرا ع علمی ،تخصصی  ،ا رایی  ...به منظور بهره مندا از دانش تجارب آنان
 -2تقویت ر حیه ایجاد انگیزه در زمینه توسعه فعالیتهاا فرهنگی-ا تماعی در بازنشستگان
 -6افزایش انگیزه ترغیب بازنشستگان به ایجاد خالقیت ،کارآفرینی حضور موثر در امعه
 -7فراهم ساختن بسترهاا الزم براا ایجاد تشکل هاا تخصصی بازنشستگان انتقال تجارب آنان به نسل آینده
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ساختار ستادمرکزی
مدیرعامل یا نماینده ا بعنوان رییس ستاد مرکزامدیرکل امور فرهنگی ا تماعی بازنشستگان بعنوان دبیر ستاد مرکزامدیرکل حراست بعنوان عضو ستاد مرکزامدیرکل امور استان ها بعنوان عضو ستاد مرکزامدیرکل ر ابط عمومی اموربین الملل بعنوان عضو ستاد مرکزامدیرکل دفتر برنامه ریزا توسعه سیستم ها بعنوان عضو ستاد مرکزامدیرکل امور ادارا بعنوان عضو ستاد مرکزا-مشا رآموزشی معا نت ادارا مالی بعنوان عضو ستاد مرکزا

ساختار دبیرخانه ستادمرکزی
 نماینده اداره کل فرهنگی ا تماعی بعنوان مسو ل دبیرخانه نماینده اداره کل ر ابط عمومی امور بین الملل بعنوان عضو دبیرخانه نماینده اداره کل امور ادارا بعنوان عضو دبیرخانه نماینده اداره کل امور استان ها بعنوان عضو دبیرخانه نماینده معا نت ادارا مالی بعنوان عضو دبیرخانه -نماینده دفتر برنامه ریزا توسعه سیستم ها به عنوان عضو دبیرخانه

ساختار کمیته داوری
 مدیرکل دفتر برنامه ریزا توسعه سیستم ها بعنوان رییس کمیتهرییس اداره آموزش پژ هش بعنوان عضو کمیته مشا ر آموزشی معا نت ادارا مالی بعنوان عضو کمیتهنماینده مدیر کل دفتر مرکزا حراست بعنوان عضو کمیته نماینده مدیر کل فرهنگی ا تماعی بازنشستگان بعنوان عضو کمیته یک نفر بازنشسته هیات علمی به انتخاب مشترک رئیس کمیته دبیر ستاد یک نفر بازنشسته قهرمان در حوزه رزش به انتخاب مشترک رئیس کمیته دبیر ستادیک نفر بازنشسته متخصص در حوزه فرهنگ هنر به انتخاب مشترک رئیس کمیته دبیر ستاد2

ساختار ستاد استانی

 استاندار یا یکی از معا نین استاندار بعنوان رییس ستاد مدیرصند ق بازنشستگی کشورا در استان بعنوان دبیر ستاد مدیرکل آموزش پر رش استان یا نماینده ا بعنوان عضو ستاد مدیرکل فرهنگ ارشاد اسالمی استان یا نماینده ا بعنوان عضو ستاد مدیرکل تعا ن  ،کار رفاه ا تماعی استان یا نماینده ا بعنوان عضو ستاد مدیرکل رزش امور وانان استان یا نماینده ا بعنوان عضو ستاد رییس شوراا موقت کانون بازنشستگی استان بعنوان عضو ستاد د نفر بازنشسته با تجربه متخصص در زمینه هاا علمی  ،فرهنگی  ،اقتصادا ،ا تماعی (...به انتخاب دبیرستاد) بعنواناعضاا ستاد

نحوه اطالع رسانی فراخوان

 -1از طریق سایت صند ق بازنشستگی کشورا www.cspf.ir
 -5از طریق سایت پایش www.payesh8523.ir
 -3از طریق شوراا موقت کانونهاا بازنشستگان سراسر کشور
 -4از طریق مدیریتهاا استانی صند ق
 -2از طریق ارسال پیامک()SMS
 - 6از طریق مکاتبه با زارتخانه  ،سازمانها ادارات
 -7از طریق رسانه هاا ارتباط معی(تلویزیون-ر زنامه هاا کثیراالنتشار سراسرا-محلی )
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فرایند انتخاب بازنشسته نمونه
-1پس از فا خو

عموم

« تیاب باز دسیته مو یه»  ،راهنمتاا ثبتت نتام اینترنتتی در «با ی

الععیات یانیا »

(پیوست) در پایگاه اطالا رسانی صند ق بازنشستگی کشورا درج گردیده تا در اختیار دستگاههاا ا رایی  ،کانون هتاا
بازنشستگان سراسر کشور  ،شوراا موقت کانون هاا بازنشستگی دا طلبین قرار گیرد.
 -5دا طلبین می بایست پس از ثبت نام تکمیل اطالعات خود در «با

الععات یانا » بر اساس عتوابط مصتادیق

محورهاا ششگانه اعالم شده در بند «ب» «ج»  ،متدارک مستتندات ختود را در صتورت نیتاز اعتالم از ستوا کمیتته
دا را یا ستادهاا استانی در مهلت مقرر به مدیریتهاا استانی صند ق ارسال نمایند.
-3ستاد استانی می بایست عمن بررسی اطالعات ثبت شده دا طلبتین در«با

الععات یانا » متدارک مستتندات

مورد نیاز دریافتی از سوا مدیریت استانی صند ق ،از بین دا طلبین ا د شرایط  6نفر(یک نفتردر هتر یتک ازمحورهتاا
ششگانه انتخاب) را بعنوان «باز دسته مو ه ستا » انتخاب در همایش  52ذا الحجه استان مورد تجلیل قرار دهنتد در
صورت یژه بودن احدا از منتخبین عمن معرفی به دبیرخانه ستاد مرکزا در انتخاب نمونه ملی مشارکت نمایند.
-4دبیرخانه ستاد مرکزا مدارک مستندات را به محض صول به کمیته دا را ارسال می نماید.
 -2اطالعات آثار ثبت شده افراد معرفی شده از استان ها توسط کمیته دا را ستاد مرکتزا متورد ارزیتابی قترار خواهتد
گرفت صرفا در صورت نیاز با حائزین شرایط هت هماهنگی هاا الزم تماس گرفته میشود.
-6کمیته دا را با بررسی مدارک مستندات اصله از بین دا طلبین ا د شرایط 15نفر را انتخاب پس از ارزیابی هاا
نهایی  6نفر(یک نفر در هر یک از محورهاا ششگانه انتخاب) را بعنوان بازنشستته نمونته قابتل تقتدیر بته دبیرخانته ستتاد
مرکزا معرفی می نماید.
-7دبیرخانه ستاد مرکزا  ،بازنشستگان منتخب نمونه را هت تقدیر در همایش  52ذا الحجه به دبیر ستاد مرکزا معرفتی
می نماید.
-8دا طلبینی که در ستاد استانی بعنوان بازنشسته نمونه استانی انتخاب می شوند در صورت عدم انتخاب معرفتی در ستطح
ملی در همایش استانی مورد تجلیل قرار می گیرند.
لف-شا وط تیاب:
 -1دا طلبین می بایست بازنشسته مشترک صند ق بازنشستگی کشورا بوده تا تتاری  52/15/33بته افتختار بازنشستتگی
نائل شده باشند.
 -5مالک انتخاب  ،فعالیت هاا ارزنده تاثیرگتذار در د ران بازنشستتگی در زمینته هتاا علمتی  ،ا تمتاعی  ،فرهنگتی ،
اقتصادا  ...به صورت مستند می باشد.
 -3مدارک مدارج علمی دا طلبین می بایستی معتبر به تایید مرا ع مربوطه ذیصالح رسیده باشد.
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-4ثبت نام مجدد بازنشستگان منتخب همایشهاا گذشته(52ذا الحجه)درصتورت ارائته آثتار فعالیتت هتاا دیتد در
حول محورهاا انتخاب بعد از تاری همایش هاا مذکور ،بال مانع است.
 -2ثبت نام معرفی آثار تنها از طریق «با

الععات یانا » بر ر ا پایگاه اطالا رسانی بته نشتانی www.cspf.ir

امکان پذیرمی باشد.
 -6دا طلبین می بایست حداکثر تا تاری  3131/4/13نسبت به ثبت نام تکمیتل اطالعتات ختود در «با ی

الععیات

یانا » اقدام نمایند.در غیر اینصورت افرادا که فقط اطالعات هویتی خود را ارد نموده اند پس از بازه زمانی مذکور از
بانک نخبگان حذف خواهند شد.
ب-محواهای تیاب:
-1علوم  ،آموزش پژ هش
-5فرهنگ هنر
-3کارآفرینی ایجاد اشتغال
–4فعالیتهاا ا تماعی عام المنفعه
 –2فعالیتهاا رزشی تندرستی
-6ایثار فداکارا
ج-مصاموق محواهای شدنا ه:
 -1علو  ،دموزش ن پژنهش

 سخنرانی در مجامع علمی  ،آموزش پژ هشی عضویت در مجامع علمی ،آموزش پژ هشی انجام پر ژه هاا علمی ،آموزش پژ هشی تدریس عضویت هیأت علمی ،آموزش پژ هشی مشا ره راهنمایی نظارت کیفی بر پر ژه هاا علمی  ،آموزشی پژ هشی نمایشگاه اختراعات  ،اکتشافات -2فاهنگ ن هنا

علوم قرآنی(حفظ ،قرائت  ،تقسیر )...سینما  ،ت اتر ،تلویزیون رادیوصنایع دستیعکاسی فیلمبرداراشعر ادبموسیقیطراحی گرافیک  ،نقاشی مینیاتور5

 -3راادفاون

ن وجام شتغال

ایجاد مراکز تولیداایجاد مراکز خدماتیارائه پیشنهاد یا طرح سازنده–4فعالمتهای جتماع

ن عا لمنفعه

ایجاد  ،عضویت یا مشارکت در نهادها  ،کانون ها  ،تشکل ها ...–5فعالمتهای نازش

ن تنداست

متخصصپیشکسوتقهرمانمربی رزشکار حرفه اامفسر گزارشگر رزشی -6وثاا ن فد راای

ایثارگر (خانواده شهید ،انباز،آزاده،رزمنده) داراا تألیف ،نقدآثار،مقاله،تر مه،پایان نامه پر ژهبازنشستگان ایثارگر فعال در سایرمحورهاا ذکر شدهنماد فداکارا در عرصه هاا فرهنگی ا تماعی خانوادهخانواده بازنشسته شهید درحادثه مناخانواده بازنشسته شهیدمدافع حرمپدر مادر شهیدان*سوابق ایثارگرا می بایست به تأیید بنیاد شهید امور ایثارگران  ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی رسیده باشد.
*کد شهید :شماره اا  6رقمی که توسط بنیاد شهید امور ایثارگران بر ر ا کارت شناسایی منسوبین ثبت گردیده است.
*کد انبازا :شماره اا  13رقمی که توسط بنیاد شهید امور ایثارگران بر ر ا کارت شناسایی انباز ثبت گردیده است.

م-فعالمب های مدتاک ما رلمه محواها:
تألیفنقد آثارمقالهتر مهپایان نامه-پر ژه علمی
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