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 (RFP)یه سند درخواست برای پیشنهاد

  

 « و برند بازنشستگان یذهن ریتصومطالعه مفاهیم و تجارب ملی و بین المللی  »

 

  بیان مسأله

پیامبر  در همین راستا شده است. هاآنرعایت حقوق سالمندان و حفظ کرامت انسانی به  ایتوجه ویژه، در فرهنگ اسالمی و ایرانی

رغم لیاما ع ذارد.گکند و به افراد مسن احترام نمیلمان نیست( کسی که به کودکان رحم نمیاز ما نیست )مس:  دنمی فرمای اکرم )ص(

نسبت به سالمندان وجود ندارد. با وجود تبیین اهمیت جایگاه و  ایسازندهنگاه مثبت و  کشور ایراناهمیت فراوان این موضوع، در 

از و نی ها کافی نبودههای موجود برای بهبود و ارتقاء سطح منزلت آنریزیبرنامه توسط مسئولین مربوطه،نقش بازنشستگان در جامعه 

دوران ه بها پس از ورود ندرست داشته باشیم که آنتوانیم سالمندانی پویا، سالم و ت. در صورتی میبه تجدید نظر و بازنگری جدی دارد

ایر اند رضایت خاطر داشته باشند. سند. نسبت به شرایط جدیدی که در آن قرار گرفتهاحساس افتخار و سربلندی نمایبازنشستگی، 

فق و ان به عنوان افراد مواز بازنشستگ ،ساخت یک تصویر ذهنی مناسب و به مقوله سالمندی نگاه خود نوعاقشار جامعه نیز با تغییر 

ر، فکآید و طرز در زمان مناسب به یاری افراد میدوره بازنشستگی،  ازدر جامعه یاد نمایند. ایجاد یک ذهنیت مطلوب صاحب منزلت 

 د.را تحت تاثیر قرار می ده انسانگفتار، رفتار و حتی احساسات 

 اهداف

ط داخلی ها، شناخت شرایبا نگاهی به موارد بین المللی و تجارب موفق آن بازنشستگان تصویر ذهنی و برندهدف اصلی تبیین مفاهیم 

هنی و تصویر ذهای پیشنهادی اولیه الزم برای با توجه به ابعاد تخصصی و فرهنگی بازنشستگان، ارائه راهکارها، ساختار و زیرساخت

 بازنشستگان برند

 خروجی مورد انتظار

 المللیدر ادبیات داخلی و بین بررسی مفاهیم پایه و اصلی 

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

 شناخت شرایط موجود در کشور 

 ارائه راهکار، ساختار و زیرساخت اولیه پیشنهادی برای پایش زندگی بازنشستگان 

 مستندات درخواستی

 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 

 پیشنهادی قیمت

 میلیون تومان 01

 زمان پیشنهادی

 ماه 2


