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 به فارسیطرح عنوان 
المپیادهای ورزش دانشجویی و ارائه الگوی کارآمد یکپارچه سازی  گزاریبر وضعیت تحلیل

 مسابقات ورزشی دانشجویان

 به انگلیسی طرح عنوان
Analysis the Situation of Student Sport Holding Olympiads and Present the 

Effective Model for Integration and Association in Events and Sports 

Competitions 

 

 ای از آنچه که باید انجام، بررسی یا تعیین شود()توضیح روشن، صریح و خالصه تعریف پروژه .1

ورزشی باا ضواور و مشاارفت ف اا  و      المپیادهای فرهنگی در قالببرنامه های تربیت بدنی و  فوق برنامه در دانشگاهها 

ارزشمند دانشجويان، فرصت مغتنمی است فه از رهگذر آن موجبات تقويت و گسترش شور و نشاط همراه با توسا ه هار   

 ازديااد مرافا   باه   از اين رو با توجاه چه بیشتر در ت امالت اجتماعی در بین جام ه ورزش دانشجويی فراهم خواهد آورد. 

موجاود در دانشاگاهها واروری مای     ها و پتانسیل هاای  ويژگیورزشی براساس  رويدادهای یضاآموزش عالی، نیاز به طر

و گستردگی اب اد جغرافیايی و منطقاه ای فشاور، هام       ها توجه به توس ه و گسترش ت داد دانشگاه ابدر اين راستا  .باشد

ر، نیاز به برنامه ري ی دقیق و اصاولی بارای پوشاه دهای قشار      های اخی چنین رشد قابل توجه پذيرش دانشجو در سا 

 ايجااد همساويی و ياپاارچگی در رقابات هاای ورزش     بارای   رويادادهای ورزشای دانشاجويی   عظیم دانشجو و گسترش 

تسهیل و تدارک فرصت های مشاارفت بارای دانشاجويان توانمناد ورزشای در رويادادهای باین        و هم چنین  دانشجويی

   از وروريات است.  ی، ملی، بین المللیدانشگاهی، استان

از آنجايی فه اهداف برگ اری رويدادها مانند المپیادهای فرهنگی ورزشی در بخه هاای قهرماانی در دانشاگاهها درگیار     

نمودن ت داد بیشتری از دانشجويان به ورزش و پر فردن اوقات فراغت آنها و همچنین زمینه هاای زز  اسات داديابی باه    

ارائاه الگاو فارآماد و ياپارچاه     در اين راساتا  ا  تیم های ملی دانشجويی به رويداد های بین المللی می باشد، منظور اع 

موجبات توس ه ف الیت های ورزشی، ارتقاای ساالمت شارفت فننادگان و     سازی مسابقات ورزشی دانشجويان می تواند 

ک نظا  غربالگری ملی، دانشجويان نخبه و توانمناد  اف ايه شور و نشاط محیط های دانشگاهی را فراهم می نمايد و در ي

از اين رو ؛ . ورزشی شناسايی و به سوی رقابت های ورزشی سطوح بازتر دانشگاهی، باشگاهی و ملی سوق داده می شوند

نظر به موارد مطرح شده و مشاالت پیشرو در اجرای نظا  هماهنگ مسابقات ورزشای زمیناه ورزش دانشاجويی،  ارائاه     

بایه از پایه    آماوزش عاالی   دانشگاهی و موسساات  و برون اجرای المپیادها و رقابتهای درونی مناسب در جهت الگوي

 گردد مطرح می

 شوند، همراه با تعریف مختصر از هر کدام(هایی که به نوعی به پروژه مربوط میها و واژه)اشاره به کلیدواژه های اصلی و محوریواژه .2

 دانشجويی ورزش  همسويی و ياپارچگی -نظا  هماهنگ مسابقات  - دانشجويی ورزشرقابت های و المپیادهای 

گاه رتبیت  بدنی و علوم ورزشیژپوهش  



 های مشابه داخلی و خارجی()اشاره مختصر به سوابق پروژه سوابق پروژه .3

در تحقیقی توسط است.   برگ ار شده ورزش دانشجويیدوره المپیاد ملی  1و  دوره المپیاد فرهنگی ورزشی 21ون تافن

قرار گرفته  یتا المپیاد هفتم مورد ارزياباز اب اد فنی، اجرايی و فرهنگی  برگ اری اين مسابقاترات فتر امیرتاش اثد

اين برگ اری برای الگوی مناسب  و در مجموع خروجی اين المپیاد يه درستی مورد چاله قرار نگرفتهاست ولی 

هم چنین دفتر  و فشوری ارائه نشده است. ، استانیمسابقات در فلیه سطوح درون دانشگاهی، بین دانشگاهی و مناطق 

در طرضی پژوهشی به تدوين اهداف  2811مهرزاد ضمیدی، دفتر علیروا الهی و دفتر ضسن افبری ي دی در سا  

فالن، سیاست ها و راهبردهای ورزش دانشجويی فشور به بررسی زمینه های توس ه مسابقات ورزش دانشجويی 

 پرداخته اند.

 پروژه اهداف کلی و جرئی .4

ياپارچه با رويارد  آموزش عالی ها و موسسات سازماندهی ف الیتهای سراسری ورزش دانشگاه و ري ی برنامه هدف کلی:

و بین  ملی ،گسترش رويدادهای ورزشی دانشجويی در سطوح شهرستانی، استانیو سازی رقابت های ورزشی دانشجويان 

 المللی 

 اهداف اختصاصی:

المپیادهای فرهنگی ورزشی) شرفت فنندگان، نیروی انسانی، ه ينه ها، رشته های  اری توصیف وو یت موجود برگ -

 برگ اری و غیره ...(

 SWOT ت یین نقاط قوت، و ف، فرصت ها و تهديدهای برگ اری المپیادهای فرهنگی ورزشی بر اساس مد   -

 طراضی الگوی مناسب برگ اری المپیادهای فرهنگی ورزشی -

ت تطبیقی در خصوص نحوه طراضی رويدادهای ورزشی با ساير مراف  دانشگاهی فشورهای يررسی تحلیلی مطال ا -

 منتخب

 اجرای غربالگری ملی و شناسايی دانشجويان نخبه و توانمند ورزشی برای عوويت در تیم ملی دانشجويان -

   ايجاد همسويی و مديريت ياپارچه در رقابت های ورزش دانشجويی فشور  -

 استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی، و فالبدی تربیت بدنی بخه های مختلف آموزش عالی فشور -

 بخه های مختلف آموزش عالی فشوراف ايه انسجا  ، هم اف ايی و هماهنگی بخه های  -
 

 آوری اطالعات(منابع جمع)اشاره به گستردگی پروژه در ابعاد سازمانی، مکانی، زمانی و دامنة  قلمروی سازمانی، مکانی و زمانی .5

)فدراسیون ملی ورزش های دانشجویی و اداره کل تربیت بدنی  ورزش دانشجوییو برنامه های ین پروژه در جهت نیل به اهداف ا

ماه )یک  12در مدت زمان  و طراحی نظام یکپارچه و کالن مسابقات ورزشی دانشجویان در سطح ملی سازمان امور دانشجویان(
 واهد شد. اجرا خ سال(

 ها و تجارب مورد نیاز برای اجرای پروژهتخصص .6

 برگ اری رويداد ها و  المپیادهای فرهنگی ورزشی دانشجويان فشورآشنايی با ورزش دانشجويی به خصوص  -

 ظا  تشاالتی ورزش دانشجويی فشور آشتايی با ساختار و ن -

 ای ارانه اگو مناسبآشنايی با نظا  ارزيابی و مديريت عمارد در ورزش دانشجويی بر -

 آشنايی با روش تحقیق در مديريت ورزشی -

 آشنايی زز  در خصوص استفاده از اب ار به روز و روش های تلفیقی مناسب برای مديريت پروژه -

 
 



 ها و . . . برای انجام پروژه()اشاره به ابزارها، امکانات، حمایت ابزارهای پروژه .7

در طرضهاای  اسات.   شاده  اساتفاده  هاا  روش فمّی -فیفی توالی با وع افتشافیآمیخته از ن در اين پژوهه تحقیق روش

در اين پژوهه اولاین هادف،    میباشد. «موق یت نام ین » يابی درباره تحقیق آمیخته افتشافی، پژوهشگر درصدد زمینه

 ها، داده برخاسته از نظريه موردی، مطال هپس با س.  و مولفه های اساسی در تدوين الگو بهینه می باشدشناسائی عوامل 

گرديد و عوامل، ماالک هاا و نشاانگرها شناساائی و     های فیفی گردآوری  دادهانجا  مصاضبه گروه فانونی  و پژوهی اقدا 

فمی، فرویه)ها( را ماورد   های تواند از طريق گردآوری داده پژوهشگر میتحقیق است فه  در مرضله ب دی اضصاء گرديد.

 پرسشنامه برای جمع آوری نظرهای گروه نمونه استفاده خواهد شد.از اب ار آزمون قرار دهد. 

 ای نتایج پروژه(نامهدادهای مختلف عملی، اجرایی، مستندسازی و آیین)اشاره به برون ها و مستندات نهاییها، کاربستخروجی .8

 المپیادهای فرهنگی ورزشیتحلیل وو یت موجود برگ اری  -

المپیادهای فرهنگی ورزشی از ضیث شرفت فنندگان، نیروی انسانی، ه ينه اد ها و وو یت برگ اری رويدآسیب شناسی  -

 ها، رشته های برگ اری و غیره ...

 SOWT ت یین نقاط قوت، و ف، فرصت ها و تهديدهای برگ اری المپیادهای فرهنگی ورزشی بر اساس مد   -

 دانشجويی فشور رقابت های ورزش ارائه راهبردهای مناسب در خصوص طراضی نظا  فالن  -

 فارآمد ياپارچه سازی مسابقات ورزشی دانشجويانمناسب و ارائه الگوی   -

 استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی، و فالبدی تربیت بدنی بخه های مختلف آموزش عالی فشور -

 بخه های مختلف آموزش عالی فشوراف ايه انسجا  ، هم اف ايی و هماهنگی بخه های  -

 های خارجی و خارجیدر موضوع پیوند با سازمان انتظارات پروژه .9

 و مديريت ياپارچه در رقابت های ورزش دانشجويی فشور  بخه های مختلف آموزش عالی فشور ايجاد همسويی -

 استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی، و فالبدی تربیت بدنی بخه های مختلف آموزش عالی فشور -

 بخه های مختلف آموزش عالی فشورهنگی بخه های اف ايه انسجا  ، هم اف ايی و هما -

 

 مالحظات اساسی )اقدامات مورد انتظار( در انجام پروژه .11

 گسترش فعالیت های ورزشی دانشجویی در سطوح شهرستانی، استانی و ملی -

 استفاده بهینه ار منابع انسانی، مالی و کالبدی ورزش دانشجویی -

 زی مسابقات ورزشی دانشجويانارائه الگوی مناسب و فارآمد ياپارچه سا -

 ملی دانشجویی اجرای غربال گری ملی و شناسایی دانشجویان نخیه برای عضویت در تیم های -

 

 سازی و درآمدزایی برای پژوهشگاه()اشاره به دستاوردهای تجاری سازی و درآمدزاییتجاری .11

 موزش عالی فشوربخه های مختلف آو بهره گیری از منابع مالی  در ه ينه هایهم اف ايی  -

 فاهه ه ينه های ياپارچگی برگ اری المپیاد های ورزش دانشجويی -

 بهرگیری مناسب از  منابع انسانی، مالی تربیت بدنی بخه های مختلف آموزش عالی فشور -

 

 پیش بینی زمان و هزینة انجام پروژه .12

 بیش از دو سال  بین یک تا دوسال  کمتر از یکسال
 

 

 


