اولویتهای پژوهشی وزارت ورزش و جوانان در سال 8931
پژيَطگشان ،اعضای َیات علمی داوطگاٌَا ي مًسسات علمی ي پژيَطی عىايیه ايلًیت َای پژيَطی يصاست يسصش ي خًاوان بٍ
ضشح صیش اعالم می گشدد:
عالقمىذان میتًاوىذ عشح وامٍَای پیطىُادی خًد سا حذاکثش تا پایان آبان ماٌ سال خاسی دس قالب فشم عشح وامٍ ضمیمٍ بٍ َمشاٌ دس خًاست
ي سصيمٍ علمی بشای مشکض مغالعات ي پژيَص َای ساَبشدی يصاست يسصش ي خًاوان اسسال ومایىذhttp://csrs.msy.gov.ir .
الصم بٍ رکش است عشح وامٍ َای اسسالی دس فضایی سقابتی ي پس اص عی فشایىذ دايسی ي تػًیب دس ضًسای پژيَص بشگضیذٌ خًاَىذ ضذ.
عالقمىذان بشای کسب اعالعات بیطتش دس خػًظ ايلًیت َای پژيَطی می تًاوىذ با ضماسٌ  66226692داخلی  999تماس حاغل وماییذ.
 - 1پیمایص ملی اسصشَا  ،وگششَا ي سفتاسَای خًاوان
 - 6سىدص اثشبخطی آمًصشَای پیص اص اصدياج يصاست يسصش ي خًاوان
 - 9پیمایص ملی يضعیت مطاسکت اختماعی خًاوان
 - 4بشسسی فشآیىذَای اضتغالصایی ي کاسآفشیىی خًاوان ي ضىاسایی وقاط ضعف ي تعاسضات مًخًد دس فشآیىذ ي ساختاسَا ي قًاویه
 - 2بشيصسساوی ي تذيیه گضاسشَای ملی يضعیت خًاوان کطًس(آمًصش ي تحػیالت ،سالمت ،گزسان ايقات فشاغت ،اصدياج ي
عالق ،فضای کسب ي کاس ي ضاخع تًسعٍ خًاوان)
 - 2مغالعٍ يضعیت اصدياج سفیذ دس ایشان
 - 7سغذ ي پایص آسیبَای اختماعی خًاوان
 - 8تذيیه استاوذاسد ضاخعَای اختػاغی بیهالمللی يسصش ي خًاوان واظش بش مأمًسیت دستگاٌ
 - 9وقص سساوٍ ملی ي سایش سساوٍَای گشيَی دس آگاَی بخطی ي افضایص گشایص صوان بٍ يسصش
- 11مغالعٍ ي تذيیه وظام استاوذاسد ساصی فضاَای يسصضی باوًان دس ایشان
- 11آیىذٌوگاسی غىعت يسصش ایشان
- 16فشاتحلیل مغالعات ي پژيَصَای يسصشَای بًمی ،محلی ،سيستایی ي عطایشی ایشان
- 19مغالعٍ تغبیقی سضذ ي تًسعٍ يسصش سيستایی ي عطایشی ي احیای ي تشيیح يسصشَای سىتی ي باصیَای بًمی محلی
- 14اسصیابی میضان سضایتمىذی سيستائیان اص میضان ي کیفیت خذمات خاوٍ يسصش سيستایی
- 12مغالعٍ ي تحلیل علل کىصَای قًمیتگشایی دس استادیًمَای فًتبال
- 12مغالعٍ تغبیقی يسصش َمگاوی (میضان مطاسکت ،ساختاس تطکیالتی ،بشوامٍَای تًسعٍ ي غیشٌ)
- 17مغالعٍ ي عشاحی ساختاس تطکیالتی يسصش َمگاوی دس کطًس ي تعییه وقص َشیک اص دستگاٌَا دس تًسعٍ يسصش َمگاوی
- 18عشاحی ضُشی ي تًسعٍ صیشساختَا ي فضاَای يسصش َمگاوی دس کطًس
- 19بشسسی تًسعٍ فعالیتَای يسصش حشفٍای دس کطًس
- 61عشاحی سشصمیىی اماکه يسصضی بشمبىای GIS
- 61آمایص سشصمیىی يسصضکاسان ایشان
- 66آسیب ضىاسی پشيوذٌَا ي چالصَای حقًقی يصاست يسصش ي خًاوان ي اداسات کل استانَا
- 69مغالعٍ تغبیقی ي تذيیه بشوامٍ ساَبشدی سيابظ بیه الملل يصاست يسصش ي خًاوان
- 64عشاحی ي ساٌ اوذاصی سغذخاوٍ يسصش ي فعالیت بذوی ایشاویان

