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  شناسايي، انتخاب، معرفي و تجليل از بازنشستگان نمونه  
  ايجاد انگيزه، اميدواري به آينده و نشاط در بازنشستگان  
  ارتقاي منزلت اجتماعي بازنشستگان  

  شمول انتخاب -ب

  . افتخار بازنشستگي نايل شده باشند به ١٣٨١آليه بازنشستگان آشوري و لشگري آه تا پايان سال  

   سطوح انتخاب -ج

باشند آه توسط  آليه بازنشستگان حوزه ستادي و استاني دستگاه مي): نمونه دستگاهي(سطح دستگاهي  
  شوند  ستاد جشنواره دستگاه به عنوان نمونه دستگاهي معرفي مي

في شده از سوي ستاد جشنواره بازنشستگاني هستند آه از ميان افراد معر): نمونه ملي(سطح ملي  
  . شوند ها توسط ستاد مرآزي جشنواره به عنوان نمونه ملي معرفي مي دستگاه

اند به عنوان برگزيده ملي معرفي  بازنشستگان نمونه ملي آه باالترين امتياز را آسب آرده: برگزيدگان ملي 
  . شوند مي

   سازمان آار -د

ها تشكيل و مسئوليت  ستگان نمونه در ستاد جشنواره دستگاهاي تحت عنوان آميته انتخاب بازنش آميته 
انتخاب نهايي در سطح دستگاه توسط ستادهاي ذيربط انجام خواهد . بررسي و انتخاب اوليه را به عهده خواهد داشت

  . شد
هاي بازنشستگي استفاده  ها و آانون ها از مشارآت نمايندگان صندوق شود ستاد جشنواره دستگاه توصيه مي 
  . نمايند

  . باشد هاي دوران بازنشستگي مي مالك ارزيابي، فعاليت 

   فرآيند انتخاب -هـ

هاي انتخاب به آليه بازنشستگان تحت  رساني شاخص ستاد جشنوراه شهيد رجايي دستگاه نسبت به اطالع 
  . دهد بازنشستگان نمونه را در اختيار آنان قرار مي فرم مربوط به اعالم داوطلبي پوشش خود به نحو مقتضي اقدام نموده و

هاي انتخاب، با تكميل فرم اعالم داوطلبي بازنشستگان نمونه، خود را  توانند با توجه به شاخص بازنشستگان مي 
  . براي شرآت در فرآيند انتخاب داوطلب نمايند

هاي اعالم شده را به طريق  س از داوطلب شدن، آليه مدارك و مستندات مربوط به شاخصبازنشستگان پ 
  . نمايند مقتضي به ستاد جشنواره شهيدرجايي دستگاه ارايه مي

ستاد جشنواره شهيد رجايي دستگاه پس از بررسي مدارك و مستندات ارايه شده، نسبت به انتخاب  
اقدام تا طي مراسمي توسط باالترين مقام دستگاه به عنوان بازنشسته نمونه دستگاهي )  نفر١٠حداآثر ( بازنشستگان 

  . مورد تقدير قرار گيرند
ازنشستگان نمونه دستگاهي آه باالترين امتياز را آسب آرده ستاد جشنوراه شهيد رجايي دستگاه يك نفر از ب 

  . نمايد است را به همراه مدارك و مستندات زير به ستاد مرآزي جشنواره شهيد رجايي معرفي مي
  فرم اعالم داوطلبي بازنشسته نمونه  
  هاي انتخاب  مدارك و مستندات مربوط به شاخص 
  ) حداآثر دو صفحه(هاي انتخاب  به شاخصها و اقدامات برجسته مربوط  خالصه فعاليت 
   جديد ٣*٤دو قطعه عكس  
آميسيون انتخاب بازنشستگان نمونه ستاد مرآزي جشنواره شهيد رجايي پس از بررسي مدارك و مستندات،  

نسبت به انتخاب بازنشستگان نمونه در سطح ملي و معرفي آنان به شوراي مرآزي جشنواره شهيد رجايي اقدام 
  . نمايد مي
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شدگان نسبت به انتخاب بازنشستگان برگزيده ملي اقدام  شوراي مرآزي جشنواره شهيد رجايي از ميان معرفي 
نمايد آه در مراسم ملي جشنواره شهيد رجايي معرفي و توسط رياست محترم جمهوري اسالمي ايران مورد تقدير  مي

  .قرار خواهند گرفت

 هاي انتخاب بازنشستگان نمونه شاخص
   

  امتياز سقف امتياز  عنوان شاخص رديف
  مكتسبه
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     10  هاي اداري و اجرايي آشور ائه پيشنهادات يا خدمات مؤثر به دستگاهار  5
     10  ارئه پيشنهادهاي مؤثر در بهبود آيفيت زندگي بازنشستگان  6
     10  تالش در راه خودآفايي، اشتغال و توسعه اقتصادي آشور  7
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