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 (RFP)یه شنهادیپ یبرا درخواست سند

 

 « یبازنشستگ یها استیو مقررات و س نیقوانمطالعه مفاهیم  تجارب ملی و بین المللی  »

 )مرحله اول(

 

  مسأله انیب

خود  یکاردوره  انیمنتظر پا یو عمر ندینمایم یو زحمات فراوان سپر خالصانه تالش با رادوره خدمت خود  کارمنداناز  یاریبس

 دوره شروع از پس یول .ندینما یطبدون دغدغه  مانده از عمر خود را یباق یهاسال راحت الیو با خبازنشسته شوند  تا هستند

 یایمزا وحقوق  ریدر اثر کاهش چشمگ یمال دهیعد. مشکالت شوندیم روروبه فراوان یهادغدغه و مشکالت از یانبوه با یبازنشستگ

 ،سمج یفرسودگ و سن باالرفتن اثر در یو روح یجسم یهایماریب ،با نرخ تورم انهیحقوق سال شیافزا انیو عدم تناسب م یافتیدر

 نیو ... از جمله ا مسکن و اشتغال فرزندان به مربوط مشکالتدر کشور،  موجود یدرمان یهامهیب بخشتیرضاو  مناسبپوشش  عدم

 موارد هستند.

د و دار یبستگخود  یطول زندگ دربه نوع عملکرد فرد  یحدود تا ،یدر کهنسال مزمن یهایماریببروز  مانند مشکالت نیا از یبرخ

 .انداخت قیتعو به توانیم را آن وقوع و بوده یریشگیپ قابل ،یمراقبت خود یهابرنامه یسازادهیپ ایو  یسبک زندگ رییتغ بامعموالً 

 نحوهو  یتیحاکم نیبا قوان مینداشته و ارتباط مستق یافراد بستگ یزندگ وهیشمشکالت به نوع عملکرد و  نیاز ا گرید یاما برخ

  .هستند دسته نیا از....  و گرمهیب یهاسازمان تینحوه حما ،یسن بازنشستگ نییبه طور مثال تع .دارد هادولت یگذارتسایس

ابع ت زیموضوع ن نیا و بودهآن  یانسان یرویهر سازمان ن هیسرما نیترمهم نکهیا دادن قرار مدنظر با و شده ذکر موارد به توجه با لذا

 شکل به یبازنشستگ یهااستیس و مقرارت و نیقوان است یضرور ،شودیشامل م زینبازنشستگان را  نیبنابراو  باشدینمزمان اشتغال 

 یلاصگفت یکی از وظایف  توانیم گریعبارت د به .ردیگ قرار یبازنگر مورد از،ین صورت در و گردد یبررس یکارشناس و یاصول

 در .و مقررات مناسب در جامعه است نیوضع قوان با بازنشستهفراهم نمودن شرایط زندگی شرافتمندانه برای افراد مسن و  تیحاکم

ر ب تمرکزبازنشستگان و  به ژهیتوجه و و احترامجامعه جهت  یعمومفرهنگ  یایاح با میباش دواریام میتوانیمکه  استصورت  نیا

 .گردد کنترل یقبول قابل حد تا یبازنشستگدوران  یهابیمخاطرات و آس ان،آن یهادغدغه به یدگیرس

 اهداف

ناخت ها، شالمللی و تجارب موفق آنهای بازنشستگی با نگاهی به موارد بینهدف اصلی تبیین مفاهیم قوانین و مقررات و سیاست

رای اولیه الزم ب های پیشنهادی، ساختار و زیرساختشرایط داخلی با توجه به ابعاد تخصصی و فرهنگی بازنشستگان، ارائه راهکارها

 های بازنشستگیقوانین و مقررات و سیاست

 انتظار مورد یخروج

 پایه و اصلی در ادبیات داخلی و بین المللی میمفاه یبررس 

 کشورهای مشابه و پیشرو( یالملل نیبموفق تجارب  یبررس( 

 شناخت شرایط موجود در کشور 

 های بازنشستگیارائه راهکار، ساختار و زیرساخت اولیه پیشنهادی برای قوانین و مقررات و سیاست 

 درخواستیمستندات 

 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 هینشرجهت نشر  یجیترو - یعلم مقاله کی نیتدو 

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

 قیمت پیشنهادی

 میلیون تومان 05

 زمان پیشنهادی

 ماه 3

 

 


