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 (RFP)یه شنهادیپ یبرا درخواست سند

 

 «مراقبت از سالمندان یهاراه حلالمللی مطالعه مفاهیم و تجارب ملی و بین »

 )مرحله اول(

 

  مسأله انیب

 ژهیو توجه و مراقبت به ازین و شده مواجه یروح و یجسم یهاییتوانا کاهش با زمان مرور به یسالمند دوره به ورود از پس انسان

 اهشک یاجتماع یهاتیمسئول رشیپذ و روزمره امور انجام یبرا بازنشستگاندوره استقالل  نیدر ا نکهی. با توجه به اکندیم دایپ

 ،یرانیو ا ی. در فرهنگ اسالمشودیم احساس شیپ از شیبها آنمراقبت از  یبرا یمناسب و اصول یهاحلراه ارائه تیاهم ابد،ییم

 و یکمال، حکمت، خردمند انگریب تواندیم که یادوره عنوانبلکه به  شودیمحسوب نم ندیناخوشا دوره کیبه عنوان  یسالمند

 و بوده یانسان کرامت اصول تیرعا با ستیبایم یمراقبت یهاحلاساس راه نی. بر همشودیم ادی آن از باشد، یانسان هر یفرزانگ

 به .باشندیم یموثر انسان گذشته مانند همچنان کنند احساس سالمندان کهیطور به باشد هاآن یروح و یجسم یازهاین یپاسخگو

 .گردد ستادهیبازا به لیتبد بازنشسته تا باشد یاگونه به دیبا ما اقدامات سلسله گرید عبارت

 اهداف

 شناخت شرایط ها،نآموفق و تجارب  یالملل نیبه موارد ب یبا نگاه مراقبت از سالمندان یهاراه حل ارائه میمفاه نییتب یاصل هدف

های اه حلرهای پیشنهادی اولیه الزم برای ارائه راهکارها، ساختار و زیرساخت داخلی با توجه به ابعاد تخصصی و فرهنگی بازنشستگان،

 مراقبت از سالمندان 

 انتظار مورد یخروج

 المللیپایه و اصلی در ادبیات داخلی و بین میمفاه یبررس 

 کشورهای مشابه و کشورهای پیشرو( یالملل نیبموفق تجارب  یبررس( 

 رشناخت شرایط موجود در کشو 

 های مراقبت از سالمندان، ساختار و زیرساخت اولیه پیشنهادی برای راه حلراهکار 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 

 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 متیق

 تومان ونیلیم  05

 زمان پیشنهادی

 ماه 3

 


