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حمایت از پژوهشهای منطقه ای، طرح ملی شناسایی اولویت های پژوهشی، 

هدفمند سازی پایان نامه و رساله های دکتری و رفع نیازهای پژوهشی 

 و منطقه ای استانیتاکید بر نیازهای حوزه ورزش با 
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 مقدمه:

علوم ورزشی در راستای توسعه همکاری های علمی و پژوهشی و همچنین حمایت از اعضای هیات علمی و دانشجویان 

های هدفمندسازی پایان نامه ها و رساله سند الزامات»همسو با انجام پژوهشهای کاربردی هدفمندسازی  و به منظور

و آئین نامه پیاده سازی آمایش و  03/04/1399تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی، مصوب 

، «وزارت علوم، تحقیقات و فناورییفناور و تحقیقات علوم، وزارت 21/08/1399 مورخ 176143/11آموزش عالی

دانشگاه  های علوم ورزشی گروه/از دانشکده هر یک با مشارکتقصد دارد تا علوم ورزشی،  تربیت بدنی و پژوهشگاه

 اجرا نماید. در استان های کشور را و نیاز محور کاربردی کشور طرح های پژوهشی سراسر  های

   ف:  اهدا

 کشور مختلف در راستای توجه به ظرفیت های استانهای علوم ورزشی های حوزه هدفمندسازی پژوهش 

 با نیازهای کاربردی پژوهشی نیاز محور   مرتبط حمایت از انجام رساله و پایان نامه های دانشجویی 

 و ها )دانشکدهپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و دانشگاه ها توسعه همکاری های علمی و پژوهشی 

 ورزشی( علوم های گروه

 کشف  و رفع نیازهای منطقه ای و استانی در حوزه ورزش 

 اجرا: فرایند

 فراخوان و بررسی طرح های پژوهشی:الف( 

پس از بررسی ظرفیت ها و کشور، دانشگاه های های علوم ورزشی  گروه/هر یک از دانشکدهدر مرحله نخست 

نیازمندی های پژوهشی در هر استان، با هماهنگی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی اقدام به فراخوان اولویت 

و دانشگاه )در  )در سطح ملی( وی پژوهشگاهاین عناوین طی فراخوانی از ساستان خویش می نماید.  در  پژوهشی های

طرح ، های پژوهشی و بررسی توسط دانشکده/گروه های علوم ورزشیه یشنهادمنتشر و پس از دریافت پسطح استان( 

  گردد. منتخب مشخص می



 ریاست محترم ،تبصره: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی جهت اطمینان از اثر بخشی اجرای این طرح ملی

دانشکده/گروه علوم ورزشی دانشگاه های کشور را به عنوان نماینده تام االختیار خویش در فراخوان، بررسی و انتخاب 

 اولویت های پژوهشی خواهد شناخت. 

  ویژگی های طرح های منتخب:ب( 

 اجرایی ورزشی شهر یا استان باشد. دستگاه یا سازمانمورد نیاز یک  رسماً بایستعناوین پژوهشی منتخب می (1

، مقاله داغ پژوهشی و یا و تجاری سازی فروش پژوهش هایی در اولویت می باشند که منتج به یک  اختراع (2

را در نوین یک محصول قابل ارائه به جامعه باشند و بتوان از طریق کاربست یافته های این پژوهش خدمتی 

 جامعه عرضه نمود.

ضمن در نظر گرفتن ظرفیت ها و توانمندی های موجود در هر استان برای رفع نیازهای هر پژوهش می بایست  (3

 پژوهشی و توسعه علوم ورزشی در همان استان برنامه ریزی و اجرا شود. 

پژوهش هایی در اولویت هستند که بتوانند مشارکت یک دستگاه اجرایی را در تامین بخشی از هزینه های  (4

 صورت مشارکتی اجرا شود.طرح کسب کنند تا طرح به 

پایان  2پیشنهاد پژوهشی می بایست به شکلی تدوین شده باشد که بتوان در دل این طرح پژوهشی حداقل   (5

 نامه کارشناسی ارشد، یا یک رساله دکتری را اجرا نمود. 

 ج( حمایت و شرایط پژوهشگاه:

میلیون تومان برای  15پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با توجه به ظرفیت های هر استان و متناسب با نوع کار، تا 

پروژه سفارش محور که در هر یک از آنها چند پایان نامه و یا رساله دانشجویی نیز اجرا  3-1رفع نیازهای استانی )

 ات ویژه استفاده از ابزار های آزمایشگاهخفیفانشجویان می توانند از ت. با این رویکرد دحمایت مالی خواهد داشتشود( 

 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز بهره مند شوند. و چاپ مقاله در نشریات

درصد  50: چنانچه در یک طرح پژوهشی، دستگاه های اجرای کشور یا استان، حاضر به مشارکت شده و 1 تبصره

  بودجه طرح پژوهشی را تامین نمایند مبلغ فوق قابل افزایش خواهد بود. 

ام تبصره دو: پژوهشگاه در انتخاب دانشگاه های همکار در هر استان، عناوین پیشنهادی و طرح های پژوهشی اختیار ت

 دارد. 



پژوهشی توسط دانشکده/گروه علوم ورزشی دانشگاه های کشور،  پس از انتخاب بهترین پیشنهاد د( انعقاد قرارداد:

 وهشی اقدام به انعقاد قرارداد طرح سفارش محور خواهد نمود. ژمجری هر طرح پدانشگاه پژوهشگاه با 

استان ارزیابی نمایند تجمیع و به عنوان طرح ملی معرفی و طرح هایی که متغییرهای یکسانی را در سطح چند تبصره: 

 اجرا خواهند شد.

 ل انتظارنتایج و خروجی قاب

 کشور رشته علوم ورزشی در سطحپایان نامه و رساله در  100  بیش از اجرای جهت دهی و هدفمند سازی 

 ترده در کشورسایجاد یک شبکه تحقیقاتی گ 

  از هر طرح حداقل یک مقاله علمی پژوهشی می بایست  و پژوهشی مقاله علمی 30نگارش و چاپ بیش از(

 استخراج شود(

  و تعامل بین پژوهشگاه و  عضو هیات علمی در سراسر کشور، در اجرای این طرح ها 30مشارکت بیش از

 دانشگاه ها در رفع نیازهای استانی

  علوم ورزشیحوزه اثر بخش و کاربردی در توسعه پژوهشهای 

  اعضاء هیات علمی پژوهشگاه و دانشگاه های کشور در اجرای طرح های پژوهشی، پایان نامه و تعامل بیشتر

 رساله های دوره دکتری دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 



 

 زمانبندی اجرا

تا آمادگی خویش را برای اجرای این طرح ملی  ماه فرصت دارند 1پس از ارسال این فراخوان از طریق پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ها به مدت 

پژوهشی و یک ماه برای بررسی  هاعالم نمایند. پس از اعالم آمادگی دانشکده/گروه علوم ورزشی یک ماه برای اعالم اولویت ها، یک ماه برای دریافت پیشنهاد

 و اعالم طرح های منتخب به پژوهشگاه فرصت دارند. 

 راخوان تا عقد قراردادنمودار کارنما)گانت(اعالم ف

 (1400تا آذر 1399زمانبندی اعالم فراخوان تا اجرا )آذر 

 

 ردیف

 

 شرح وظایف

1399 1400 

 آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر
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 طریق از ملی طرح  فراخوان اعالم 1

  پژوهشگاه

                          

 گروه/اعالم آمادگی دانشکده 2

 و پیشنهاد عنوان ورزشی علوم

                          

فراخوان و دریافت طرح در  3

 استانها

                          

                           نظردانشکده ها اعالم و بررسی 4

                           بررسی در پژوهشگاه 5

                           انعقاد قرارداد و شروع طرح 6

رساله های تصویب و اجرای  7

 سال 2یا پایان نامه ها تا دکتری 

                          

 


