فراخوان اولویتهای پژوهشی وزارت ورزش و جوانان در سال 1400
به اطالع روسای دانشگاهها و دانشکدها ،اعضای هیات علمی دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،موسسات علمی و پژوهشی و پژوهشگران
میرساند عناوین اولویتهای پژوهشی وزارت ورزش و جوانان به شرح زیر اعالم میگردد.
عالقمندان میتوانند طرح نامه های پیشنهادی خود را در قالب فرم طرح نامه مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی (فایل ضمیمه)
در بخش فراخوان به آدرس http://csrs.msy.gov.irتدوین و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه  1400به این مرکز ارسال
نمایند.
الزم به ذکر است طرح نامه های ارسالی در فضایی رقابتی و پس از طی فرایند داوری و تصویب در شورای پژوهش انتخاب میگردد.
عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص اولویتهای پژوهشی با شماره  22662295داخلی  399تماس حاصل نمایید.
 .1مطالعه و بازنگری برنامههای سند توسعه فرابخشی امور جوانان بر اساس بیانیه گام دوم انقالب
 .2مطالعه و بازنگری سیاستهای ملی جوانان
 .3مطالعه تطبیقی سیاستها ،برنامهها و شیوههای نوین گذران اوقات فراغت در ایران و جهان
 .4بررسی تاثیر کرونا بر روابط خانوادگی و فرایند ثبت طالق در بین جوانان ایران
 .5پیمایش ملی وضعیت مشارکت اجتماعی جوانان
 .6طراحی سرزمینی اماکن ورزشی برمبنای GIS
 .7شناسایی عوامل خطر و بررسی ارتباط آنها با آسیبهای ورزشی ورزشکاران رشتههای المپیکی
 .8مطالعه مستندسازی مدیریت ورزش ایران(با تاکید برسازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش و جوانان)
 .9بررسی و تحلیل علل ،عوامل و تاثیر قومیت گرایی در ورزشگاهها و رویدادهای ورزشی
 .10بررسی و تحلیل رفتار چهرههای مشهور ورزشی در فضای مجازی و ارائه راهبردها و راهکارهای مدیریت چهرهها
 .11بررسی نیازها ،انتظارات ،چالشها و موانع در ورزشگاهها و رویدادهای ورزشی از نظر تماشاگران و هواداران
 .12مطالعه ،شناسایی و راهکارهای توانمند سازی آموزشی کارکنان ورزش کشور
 .13بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت مدیریت و رهبری در وزارت ورزش و جوانان
 .14مطالعه و ارائه الگوی فعالیتهای خیرخواهانه در توسعه زیرساختهای ورزش کشور
 .15مطالعه جاذبههای تفریحی ورزشی در مجموعههای ورزشی با رویکرد جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی(با لحاظ ظرفیت
ماده)27
 .16کیفیسازی اوقات فراغت زنان و دختران در خانواده با رویکرد مبتنی بر فعالیتهای جسمانی و ورزشی
 .17بررسی و تحلیل نقش رسانه ملی و رسانه های گروهی در آگاهی بخشی و افزایش گرایش زنان به ورزش و ارائه راهبردهای
رسانهای
 .18بررسی و تحلیل آسیب شناسی پروندهها و شناسایی چالش های حقوقی وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل استانها(موانع و
راهکارها)
 .19مطالعه و طراحی اطلس گردشگری ورزشی ایران
 .20مطالعه استاندارد سازی و تعریف مشاغل ورزشی ایران

 .21آیندهنگاری صنعت ورزش ایران
 .22نظرسنجی در حوزههای عملکرد وزارت ورزش و جوانان
 .23تدوین استاندارد شاخصهای اختصاصی بینالمللی ورزش و جوانان ناظر بر مأموریت دستگاه
 .24بررسی ابعاد و اثرات کرونا بر فعالیتهای ورزشکاران حرفهای و قهرمان در ایران
 .25بررسی موانع و راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دوران کرونا و پسا کرونا

