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 (RFP)یهشنهادیپ یبرا درخواست سند

 

 «ها آن یهاخانواده و بازنشستگان کار و کسب و ینیکارآفرهای آموزشی دوره المللیمطالعه مفاهیم و تجارب ملی و بین »

 )مرحله اول(

 

  مسأله انیب

 و درآمدها اهشک جبران یبرا یبازنشستگ دوران در که کنندیم فکر نیا به رند،یگیم قرار یبازنشستگ آستانه در که یزمان افراد از یاریبس

 یاعده .ندینما یاندازراه دیجد کار و کسب کی توانندیم چگونه گرید یعبارت به ای و دهند انجام یکار چه دیبا خود فراغت اوغات نمودن پر

 اند،نداشته را هاآن به توجه فرصت روزمره یهاتیفعال و ادیز اشتغال لیدل به حال به تا که خود یزندگ عالقه مورد یهاشغل دنبال به زین

 نیهترب گرید طرف از و ستین جالب میکنیم فکر که هم قدرآن شهیهم روز، طول تمام در حیتفر و استراحت گفت توانیم یازطرف. روندیم

 .است کار انجام ،یسرگرم

 اشند،بیم ثابت و کنواختی اغلب که ییهاتیمأمور و فیوظا انجام و یکارمند یهاطیمح در افراد حضور با که است نیا تیاهم زیحا نکته اما

 زمان مامات با موارد اکثر در کهییجا تا افتهی کاهش زمان مرور به هاآن یفکر استقالل و ینگر ندهیآ ،یریپذسکیر هیروح ،ینوآور ت،یخالق

 یراب خود، یهایمندعالقه به دنیرس و بازار یفضا در مستقل حضور د،یجد کار و کسب یاندازراه توان ،یبازنشستگ دوران شروع و خدمت

 رد فراوان معضالت و مشکالت آمدن دیپد و سالمند و ریپ جامعه کی سمت به رانیا شتابپر و عیسر حرکت با. داشت نخواهد وجود هاآن

 لذا. شودیم احساس شیپ از شیب هاآن یهاخانواده و بازنشستگان یساز توانمند یبرا ییهادوره یبرگزار خالء دور، چندان نه یاندهیآ

 دایپ یخوب یهافرصت قطعاً صورت نیا در. گردد یمتک خود یهاییتوانا بر بتواند بازنشسته تینها در که باشد یاگونه به دیبا هاآموزش

 دنیرس یبرا آنها به و دیبرآ موجود یهاچالش پس از تواندیم یکس که شوند مطمئن یوقت گذارانهیسرما و انیکارفرما که چرا شد، خواهد

 .کنندیم باز حساب هاآن یرو کند،یم کمک اهدافشان به

 لذا. وندش یبازنشستگ از بعد دوران به منحصر دینبا شوند، واقع سازنده و اثربخش هاآموزش نیا میبخواه اگر رسدیم نظر به نطوریا البته

 خدمت کارمندان باشد.  یانیپا یهاسال از یآموزش یهادوره آغاز ستیبایم

 اهداف

ها با نگاهی به موارد بین المللی های آنو خانواده های آموزشی کارآفرینی و کسب و کار بازنشستگانمفاهیم دوره نییتب یاصل هدف

ای ه، ارائه راهکارها، ساختار و زیرساختها، شناخت شرایط داخلی با توجه به ابعاد تخصصی و فرهنگی بازنشستگانو تجارب موفق آن

 ها های آنخانوادهآموزشی کارآفرینی و کسب و کار بازنشستگان و های دورهبرگزاری پیشنهادی اولیه الزم برای 

 انتظار مورد یخروج

 یالملل نیو ب یداخل اتیدر ادب یو اصل هیپا میمفاه یبررس 

 (شرویپ یمشابه و کشورها ی)کشورها یالملل نیب موفقتجارب  یبررس 

 موجود در کشور  طیشرا شناخت  

 انبازنشستگ کار و کسب و ینیکارآفر یآموزش یهادورهبرگزاری  یبرا یشنهادیپ هیساخت اول ریساختار و ز ،راهکار ارائه 

 هاآن یهاخانواده و

 مستندات درخواستی

 دیسپ یمطالعات موسسه فرمت چارچوب در مطالعات یاصل اهداف بر یمبتن یلیتفص گزارش ارائه 
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 ربطیذ مراجع بهجهت ارائه  یو فارس یسیبه زبان انگل یتیریخالصه گزارش مد نیتدو 

 دیسپ یمطالعات موسسه نظر مورد هینشردر جهت نشر  یجیترو - یعلم مقاله کی نیتدو 

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

 قیمت پیشنهادی

 میلیون تومان 01

 زمان پیشنهادی

 ماه 3

 

 


