فراخوان دوم اولویتهای پژوهشی حوزه ورزش و جوانان در سال 89,89
به اطالع پژوهشگران ،اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی می رساند عناوین اولویت های پژوهشی سال
7931وزارت ورزش و جوانان به شرح زیر اعالم می گردد.
عالقمندان می توانند طرح نامه های پیشنهادی خود را حداکثر تا  71اردیبهشت  7931در قالب فرم طرح نامه ضمیمه به همراه در
خواست و رزومه علمی برای مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان ارسال نمایند.
الزم به ذکر است طرح نامه های ارسالی در فضایی رقابتی و پس از طی فرایند داوری انتخاب می گردد.
عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص اولویت های پژوهشی با شماره  66226631داخلی  933حاصل نمایید.
- 7پیمایش ملی ارزشها  ،نگرشها و رفتارهای جوانان ایرانی
- 6مطالعه تطبیقی سازمانهای غیردولتی /مردم نهاد جوانان ایران و مقایسه با کشورهای توسعه یافته با رویکرد ارائه راهکار و اثر
بخشی سازمانهای غیردولتی /مردم نهاد جوانان
- 9پیمایش ملی فعالیت بدنی و ورزش همگانی در ایران
- 4آمایش ورزش قهرمانی( بارویکرد استعدادیابی)
- 1مطالعه و مستندسازی تصویری و اسنادی تاریخ ورزش ایران
- 2مطالعه و مستندسازی ورزش بانوان پس از پیروزی انقالب اسالمی
- 1مطالعه وضعیت ازدواج سفید در ایران
- 1سیاستها و راهبردهای اشتغال پذیری جوانان
- 3فراتحلیل مطالعات و پژوهشهای ورزشهای بومی ،محلی ،روستایی و عشایری ایران
 - 71مطالعه تطبیقی رشد و توسعه ورزش روستایی و عشایری و احیای و ترویج ورزشهای سنتی و بازیهای بومی محلی
- 77طراحی مدل مدیریت جامع هواداران فوتبال؛ بارویکرد اخالقی
- 76طراحی سرزمینی اماکن ورزشی برمبنای GIS
- 79آمایش سرزمینی ورزشکاران ایران
- 74مدل ورزش حرفهای ایران
- 71مطالعه و بروز رسانی پایگاه اطالعات جوانان مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی
 - 72بررسی ،طراحی و تدوین مدل استعدادیابی روانی کشتی گیران فرنگی و آزاد
 - 71مطالعه و طراحی نرم افزار پیش بینی عناوین قهرمانی ایران در المپیک
 - 71بررسی و تدوین برنامه راهبردی فدراسیون بیماریهای خاص و پیوند اعضاء
مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان
http://csrs.msy.gov.ir/

