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 و اقتصادي اجتماعي، گوناگون هاي عرصه در هاسازمان سایر و پژوهشگاه ميان ارتباطي پل عنوان به هانگارش طرح

 به گویيپاسخ منظورهب ورزشي علوم و بدني تربيت پژوهشگاه راستا همين در؛ است معتبر و برجسته نقش داراي فرهنگي

 از را ورزش در پژوهش سازيفرهنگ و کاربردي و بنيادي هايپژوهش اجراي ورزش، عرصه در کشور پژوهشي نيازهاي

ها و اهداف کلي پژوهشگاه، ماموریت انداز، سياستهمچنين با نگاهي به چشم ست. ا داده قرار خویش هاي رسالت ترینمهم

 .   کرده استعلوم ورزشي و در شرایط کنوني بيش از گذشته برجسته  ةاین مرکز را به عنوان مرجع پژوهش کشور در حوز

سند  اسناد باال دستي از جملهتأکيد مسئوالن ارشد نظام، ها در راستاي اولویتاین است که شایسته یاد آوري این نکته 

برنامه ، چشم انداز، نقشه جامع علمي کشور، نقشه جامع علمي سالمت، برنامه راهبردي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

با  ورزش کشورتوسعة پژوهش هاي برگرفته از نظام جامع ، استراتژیک و راهبردي پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي

نياز محور ، جامعيت و کالن نگري، ايحرفه قهرماني وو ورزش پرورشي،  تأکيد بر توسعة ورزش همگاني و تفریحي، ورزش

محور  هشتدر  هاي پژوهشي پژوهشگاه(دیدگاه متخصصان )شوراي پژوهشي و گروه، مشارکت در طراحي و هزینه، و بودن

 و در ادامه تقدیم حضور مي گردد.به شرح زیر تدوین 
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 ایرانیـان بدنـی فعـالیت 3

 

 فعالیت بدنی اقشار مختلف .1-1
 آمادگی بدنی اقشار مختلف ایرانیانروزرسانی نورم ملی به .1
 های حرکتیای سنجش رشد مهارتهاستانداردسازی و هنجاریابی ابزار .2
 تعیین سن بیولوژیک جامعة ایرانی و تأثیر فعالیت بدنی بر آن .3

 بررسی علل فقر حرکتی در اقشار مختلف جامعة ایرانی و ارائة راهکارهای عملیاتی .4
  های اصالحیبسته ههای مختلف جامعه ایرانی و ارائهای وضعیتی گروهارزیابی ناهنجاری .5

 

 ورزش و فعالیت بدنی سالمندان .2-1
 های حرکتی سالمنداناستاندارد سازی ابزارهای سنجش و اندازه گیری مهارت .1
 برای زنان و مردان سالمند ایرانی بسته های آموزشی ـ تمرینیتهیه استانداردهای فعالیت بدنی و  .2
 سالمندان در فعالیت های بدنی و ارائة راهکارهای اجراییتحلیل موانع مشارکت  .3

 شناسایی سیر تحول یا افول عملکرد مکانیکی مفاصل و عضالت با افزایش سن .4

های و ورزش هاها، بازیکید بر فعالیتأطراحی و معرفی برنامه های تمرینی برای سالمندان ایرانی )با ت .5
 (سنتی و بومی

 

 آموزانفعالیت بدنی دانش .3-1
 هنجارسازی وزن کوله پشتی برای دانش آموزان ایرانی .1

 نورم ملی آمادگی بدنی دانش آموزان کشور روزرسانیبه .2

آموزان و ارائه های جسمانی و ناهنجاری های وضعیتی دانشهای مرتبط با آسیبفراتحلیل پژوهش .3
 راهبردهای پیشگیرانه

ناهنجاری وضعیتی در کودکان و نوجوانان  های مرتبط با فعالیت بدنی، شاخص چاقی وفراتحلیل پژوهش .4
 ایرانی
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 مهندسی و فناوری در ورزش 2

 

 طراحی پایگاه مدیریت دانش ورزش کشور .1

 گیری در حوزة علوم ورزشیسازی ابزارهای اندازهطراحی، ساخت و بومی .2

 های ورزشیسازی بیومکانیکی کفی و کفشطراحی، ارزیابی و مدل .3

 های مختلف ورزشیمونیتورینگ تمرین و پیشرفت ورزشی رشتهافزار طراحی و ساخت نرم .4

 های تمرینیسازی کامپیوتری تجهیزات ورزشی/داوری و دستگاهطراحی، ساخت و شبیه .5

 طراحی و ساخت توپ و اتاق هوشمند فوتبال .6

 ساخت تجهیزات و البسة ورزشی و بهبود اجرای ورزشکارانطراحی و کاربرد فناوری نانو در  .7

 های تجدیدپذیر در ورزشاز انرژیگیری بهره .8

 های پر تحرک و یا فعالیت در محیط کارساخت پروتزهای مختلف برای ایمنی در ورزش .9

های پزشکی در ترمیم های مهندسی بر پایه بیومتریالطراحی، ساخت و تحلیل بیومکانیکی داربست .11
 ضایعات ورزشی

 ورزشیهای سنجش و کنترل کیفیت تجهیزات طراحی و ساخت دستگاه .11

 های ورزشیافزار شبکة ملی ثبت آسیبطراحی نرم .12

 کفپوش های ورزشیتست و کنترل کیفی منظوره  راه اندازی پایلوت چند .13

 

 ورزش و  توسعه پایدار 1

 

 روزآمد کردن نظام جامع توسعة ورزش کشور  .1

 گذاری(سیاستگذاری در ورزش همگانی ایران )شناسایی فرایندهای موجود و ارائه مدل جدید سیاست .2
 های کالن ورزشی بررسی دالیل فقدان و عدم تحقق برنامه .3

 طراحی نظام نظارت و ارزیابی نهادهای ورزشی کشور .4

هایی برای بررسی و ارزیابی عملکرد ورزشی ورزشکاران جمهوری اسالمی ایران در مسابقات تدوین شاخص .5
 آسیایی و جهانی

 عالی و ارائة پیشنهادات راهبردی تحلیل عملکرد ورزش آموزش و پرورش و آموزش .6
المپیادهای ورزش دانشجویی و ارائه الگوی کارآمد یکپارچه سازی مسابقات  گزاریتحلیل وضعیت بر .7

 ورزشی دانشجویان

 تحلیل توسعة کمی و کیفی تحصیالت تکمیلی در حوزة علوم ورزشی .8
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 صنعت و ورزش 1

 

 ایران ورزش سازی خصوصی جامع نظام .1
 امکان سنجی تأسیس بازار سرمایه در فوتبالمطالعه  .2

 های برتر ورزش ایراننشان سازی )برندینگ( در لیگ .3

 اندازی بورس کاال و خدمات ورزشیمطالعات راه .4

 تبیین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در ورزش .5

 ة اشتغال ورزشیراهکارهای توسعکارآفرینی در ورزش و  .6

 منتخبهای ای شدن ورزشراهکارهای حرفه .7

 

 

 توسعه فرهنگی و اجتماعی ورزش 9

 

 فلسفة ورزش در جمهوری اسالمی ایران  .1
 ها و رویکردهای نهادینه سازی فرهنگ اخالق مدار در ورزش کشورتدوین طرح جامع سیاست .2

 بررسی نقش ورزش در سبک زندگی مردم بر مبنای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت .3

ها و سازوکارهای مقابله و اخالقی در ورزش کشور و تدوین سیاستشناسی علل وقوع فساد مالی و آسیب .4
 کنترل آن

 ای ایرانهای اخالقی در ورزش قهرمانی و حرفهمشکالت و چالش .5

 های فوتبال جهت فرهنگ سازیمطالعه و طراحی نمادهای ملی باشگاه .6

 جمهوری اسالمی ایرانهای گروهی ورزشی با تأکید بر برنامه های صداو سیمای تحلیل محتوای رسانه .7
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 توسعه ورزش بانوان 6

 

 بررسی چالش های توسعة ورزش بانوان در کشور  .1

 ای و قهرمانی بانوانراهکارهای توسعه ورزش همگانی، حرفه .2

 راهکارهای توسعه حقوقی، منابع مالی و مدیریت ورزش بانوان .3

 و توسعه ورزش همگانی در بین زنان عوامل مؤثر بر رشد شناسایی .4
 های جمعی در توسعة ورزش بانواننقش رسانه .5

 تبیین راهکارهای توسعة بین المللی ورزش بانوان .6

 

 

 ورزش قهرمانی و حرفه ای 7

 

 ایطراحی نظام جامع توسعة ورزش قهرمانی و حرفه .1

 طراحی نظام جامع استعدادیابی در ورزش قهرمانی .2
 مطالعات پیامدهای میزبانی مسابقات جهانی و بین المللی .3

 مطالعات تطبیقی ورزش قهرمانی .4

 شناسی ورزش ساخت انواع ابزارهای سنجش در روان .5

 شناختی قهرمانان و بازنشستگان ملی ورزش کشورکیفیت زندگی و بهزیستی روانمطالعه .6

 منظور ارزیابی و توانمندسازی آنانتدوین مدل شایستگی برای ورزشکاران، مربیان و مدیران ورزش به .7
 های انجام شده دربارة منابع استرس ورزشکارانفراتحلیل پژوهش .8
 های انجام شده دربارة خشونت و پرخاشگری در ورزشفراتحلیل پژوهش .9

 های فیزیولوژیکی برای پایش عملکرد ورزشی قهرمانانتدوین شاخص .11

 بررسی جامع وضعیت سوء مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران .11

 های جسمانی ناشی از فعالیت های ورزشیآسیببررسی و تدوین راهبردهای کالن پیشگیری از  .12
 مسابقات رسمی  های پزشکی حاضر دربررسی کمیت و کیفیت تیم .13
 های ورزشی های پیشگیری از آسیبارزیابی پیش از فصل ورزشکاران و ارائة پروتکل .14
 های بدنسازی کشور باشگاه تحلیل وضعیت .15

 الگوی بهینة حرکتی های مختلف ورزشی و استخراجتحلیل بیومکانیکی تکنیک .16

های مناسب های جسمانی و عوامل ایجادکننده آن در ورزش و ارائه پروتکلبررسی پاتومکانیکی آسیب .17
  پیشگیری و توانبخشی ورزشی

 های ورزشی در تعامل با ورزشکارانتجهیزات و محافظ ارگونومیکی تحلیل بیومکانیکی و .18
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 خاص()معلوالن و بیماران  تربیت بدنی ویژه 8

 

 های مربوطه دانش آموزان معلول و تدوین نورم های وضعیتیناهنجارینیمرخ آمادگی جسمانی و  .1
های پیشگیری از آسیب های جسمانی ناشی از فعالیت های ورزشی در گروه های مختلف استراتژی .2

 معلوالن

و  های مختلف معلوالنبرای ارتقاء کیفیت زندگی گروه طراحی فعالیت های حرکتی متناسب با نوع معلولیت .3
 های آنانخانواده

تهیه استانداردهای تمرینی برای فعالیت بدنی افراد دارای بیماری های خاص )ام. اس، سرطان، دیابت،  .4
 های روانی، اعتیاد و...(چاقی، بیماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


