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 (RFP)یه شنهادیپ یبرا درخواست سند

 

 « برنامه ارتقا و بهبود رفاه بازنشستگانالمللی مطالعه مفاهیم و تجارب ملی و بین »

 )مرحله اول(

 

  مسأله انیب

اتخاذ  و قیدق یزیربرنامه با دیاکنون بااز هم لذاجامعه ما را گرفتار خواهد کرد و  گرید سال چنداست که تا  یتیواقع ،یحران سالمندب

 یهانهیهز تینمود تا در نها فراهم انسالمند یبرا را یمناسب، امکانات یساختارها جادی، ضمن اهوشمندانه و دهیسنج یهااستیس

 رفته سالمندان باال یزندگ یفیگردد تا سطح ک میتنظ یاگونه به دیبا مدنظر یهایزیربرنامه. میموجود را به حداقل برسان مخاطرات

انسان  دنیو رس یشدن عمر کار یبا سپر عتاًینسبت به گذشته داشته باشند. طب یشتری( بشیآرامش و آسا ت،یو احساس رفاه )امن

. دباشیم یمنطق خود، عمر یمابق گذراندن یبرا ،یآرام و به دور از تنش و التهابات روان ییانتظار حضور در فضا ،یبه دوران سالمند

 بر میارناچ باشند،نداشته انزوا احساس یبازنشستگ دوره در و شوند خودجوش و زنده ا،یپو یافراد به لیتبد ما سالمندان نکهیا یبرا

 .میینما تمرکز هاآن( شیآسا و آرامش ت،ی)امن رفاه بهبود و ارتقاء یبرا یاصول و یکارشناس یزیربرنامه یرو

 یهابیآس از یریشگیپ جهت یزندگ سبک رییتغ منظور به و یبازنشستگ از شیپ دوران مختص تواندیم یزیربرنامه نیا از یبخش

 تیحاکم و دولت البته. رندیگیم قرار تیاولو در یبازنشستگ دوره آغاز از پس عتاًیطب زین گرید بخش. باشد ندهیآ در یروح و یجسم

 یاقدامات. تداش خواهد گذارریتأث و پررنگ ینقش یکل یهامش خط نییتع و هایگذاراستیس با بازنشستگان رفاه سطح شیافزا در زین

 دولت اراتیاخت طهیح در زین...  و گرمهیب یهاسازمان تیحما نحوه و تیوضع ،یعموم اماکن در موجود یرفاه امکانات شیافزا مانند

 ندگرد فیتعر هم از مجزا صورت به فیوظا و هانقش هیکل ستیبایم موجود تیوضع اصالح به ازین درصورت اما. باشدیم تیحاکم و

 و همسو شوند.  راستاهم موجود یهالیپتانس و هاتیظرف یتمام و

 رد آرامش و شیآسا ت،یامن حس جادیا به منجر تاًینها که است یاقدامات و هایزیربرنامه سلسله رفاه، از منظور که است ذکر به الزم

 .شودیم افراد

 هدافا

شناخت شرایط  ها،نآموفق و تجارب  یالملل نیبه موارد ب ینگاه با برنامه ارتقا و بهبود رفاه بازنشستگانتبیین مفاهیم  یاصل هدف

های پیشنهادی اولیه الزم برای ارتقاء و راهکارها، ساختار و زیرساخت، ارئه داخلی با توجه به ابعاد تخصصی و فرهنگی بازنشستگان

  بهبود رفاه بازنشستگان

 انتظار مورد یخروج

 پایه و اصلی در ادبیات داخلی و بین المللی میمفاه یبررس 

 کشورهای مشابه و کشورهای پیشرو( یالملل نیبموفق تجارب  یبررس( 

 شناخت شرایط موجود در کشور 

 پیشنهادی برای برنامه ارتقاء و بهبود رفاه بازنشستگان، ساختار و زیرساخت اولیه راهکار ارائه 

 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 



 RE-FR-10-140کد فرم: 

 

 دیسپ یمطالعات موسسه نظر مورد هینشر در 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

 

 


