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   (RFP)یه شنهادیپ یبرا درخواست سند

 

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

 )مرحله اول(

 

  مسأله انیب

 افراد در موضوع نیا. شودیم محسوب جوامع شرفتیپ مهم ارکان از جامعه در افراد سالمت نیتأم و یروح و یجسم بهداشت ارتقاء

 و یجسم یهایماریب دچار زمان مرور به موارد اغلب در و هستند مواجه یکیزیف یهاییتوانا کاهش و سن شیافزا با که بازنشسته

 ریرواگیغ یهایماریب زمره در اغلب یسالمند دوره یهایماریب کهییآنجا از. کندیم دایپ مضاعف یتیاهم شوند،یم یفراوان یروح

 هایماریب نیا بروز از توانندیم سالمت یارتقا و یمراقبت خود یهابرنامه ای و بوده یریشگیپ قابل هایماریب نگونهیا عتاًیطب و باشندیم

 به الزم .باشدیم یضرور بازنشستگان سالمت بهبود و ارتقاء جهت یکارشناس و یاصول اقدامات یرو بر تمرکز لذا ند،ینما یریجلوگ

 شود. یدارو ودرمان م یهانهیهزحقوق بازنشستگان صرف  از یاعظم بخش متأسفانه حاضر حال در است ذکر

 دیدپ آن تبع به و درمانی و بهداشتی هایهزینه شتابپر شیافزا به منجر که کشور در سالمندان جمعیت رشد با فوق موضوع تیاهم

مرحله جدیدی  ،یهرچند دوره بازنشستگ .شودیم احساس شیپ از شیب شد، خواهد دولت یبرا مالی و اقتصادی هایبحران آمدن

 نحوه و تیفیک و یزندگ سبک با میمستق ارتباط دوره نیا در موجود معضالت و مشکالت اما شودیدر چرخه زندگی انسان محسوب م

 گانبازنشست سالمت بهبود و ارتقاء یبرا یابرنامه است یهیبد. دارد یبازنشستگ از قبل و یجوان دوران در روزمره یهاتیفعال انجام

 اصل و نموده ژهیو توجه زمان آن در افراد یزندگ نحوه و تیفیک و یبازنشستگ از قبل دوران به که باشد جامع و کامل تواندیم

 .باشد داده قرار مدنظر را درمان از بهتر یریشگیپ

 هر یابتدا در هاآن یایمزا و حقوق شیافزا دنبال به فقط دینبا بازنشستگان، مشکالت حل یبرا ما که است نیا تیاهم زیحا نکته

 مهم یهاراه از یکی بازنشستگان سالمت بهبود و ارتقاء. میینما یاساس توجه زین هاآن یهانهیهز کاهش به ستیبایم بلکه. میباش سال

 باشدیم هاآن یهانهیهز کاهش یبرا رگذاریتآث و

 اهداف

شرایط ناخت ش ها،نآموفق و تجارب  یالملل نیبه موارد ب یبا نگاه ارتقا و بهبود سالمت بازنشستگانبرنامه تبیین مفاهیم  یاصل هدف

ء و قابرای ارت های پیشنهادی اولیه الزمو زیرساخت و فرهنگی بازنشستگان، ارائه راهکارها، ساختار داخلی باتوجه به ابعاد تخصصی

 بهبود سالمت بازنشستگان 

 انتظار مورد یخروج

 المللیپایه و اصلی در ادبیات داخلی و بین میمفاه یبررس 

 کشورهای مشابه و کشورهای پیشرو( یالملل نیبموفق تجارب  یبررس( 

 شناخت شرایط موجود در کشور 

 ساختار و زیرساخت اولیه پیشنهادی برای برنامه ارتقاء و بهیود سالمت بازنشستگان ،راهکار ارائه 

 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 هینشرجهت نشر  یجیترو - یعلم مقاله کی نیتدو 

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

 پیشنهادی متیق

 میلیون تومان 01

 زمان پیشنهادی

 ماه 3

 

 


