
 به نام خدا
 

 

 
 (RFPسند انتظار پژوهش )

 شناسه:

 تاریخ:

 شماره:

 

 روزآمد کردن نظام جامع توسعه ورزش کشور به فارسیطرح عنوان 

  به انگلیسی طرح عنوان

 

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

تنها سند راهبردی تاریخ ورزش کشور محسوب می شود. هدف از  (جامع) طرح توسعه ورزش کشور  سند راهبردی نظام جامعه -
باشد که  یتنظیم آن تعریف دقیق مفاهیم، اهداف، راهبردها، و رئوس برنامه های عملیاتی برای توسعه هدفمند ورزش کشور م

سال قبل تهیه شده و باید  11شش می دهد. این سند حدود ساختارها و تقسیم کار ملی و مولفه های دوازده گانه ورزش را نیز پو
بنابراین آنچه باید انجام بشود همان عنوان پروژه یعنی روزآمد کردن نظام جامع توسعه  شود.« روزآمد» بطور وسیع و همه جانبه 

 ورزش کشور است و در پروپزال باید بیاید.
 

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

  
 ، توسعه، چشم انداز، برنامه ریزیشکاف ها، راهبردها و راه کارها، رئوس برنامه های اجراییتحلیل وضع موجود ، وضع مطلوب، 

 

 رجی(های مشابه داخلی و خا)اشاره مختصر به سوابق پروژه سوابق پروژه -3

 در بسیاری از کشورهای جهان این پروژه انجام شده است که دسترسی به آنها میسر است.  -

 در ایران سوابق این پروژه وجود دارد.  -

 در ایران پروژه های مشابهی برای سایر بخش ها ) علوم، صنعت، اقتصاد و ...( انجام شده است.  -
 

 اهداف کلی و جرئی پروژه -4

یا / هان و ایران روز آمد شده و برای بهره برداری و اجرا به دولت و جح جامع منطق با شرایط روز هدف اصلی آن است که طر -
 مجلس ارایه شود. 

 

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

 اطالعات(

 بخش ورزش کشور را پوشش دهد  -1

 ر گستره جغرافیایی کشور باید انجام شود. د -2

 ساله را پوشش دهد. 11ماه تا یکسال می تواند باشد و نتایج طرح باید افق  9زمان اجرایی پروژه  -3
 

 ها و تجارب مورد نیاز برای اجرای پروژهتخصص -6

 تم ها سمدیریت و برنامه ریزی و طراحی سی -1

 یریت اجراییتمامی تخصص های مرتبط با علوم ورزشی و مد -2

گاه رتبیت بدنی و علوم ورزشی  ژپوهش



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

ضروری است و می تواند بسیار راهگشا باشد که برای جلب آن باید راهکار داده برای مرحله تدوین طرح حمایت دولت و مجلس  -
 شود. 

 یت نماید.حماو تدوین طرح پژوهشگاه باید از اجرای این پروژه  -
 

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

 سند روز آمد شده نظام جامع توسعه ورزش کشور خروجی اصلی پروژه خواهد بود. -1

 ند. اسناد پشتیبان نیز باید به شکل مناسبی دسته بندی و ارایه شو -2

 سند نیز باید تهیه شود. « اجرایی شدن» دستورالعمل یا راهنمایی -3
 

 های خارجی و خارجیانتظارات پروژه در موضوع پیوند با سازمان -9

این پروژه باید با همراهی و هماهنگی کلیه دستگاههای ذیربط ورزش کشور از جمله وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، فدراسیون  -
 انجام شود.، بهداشت و درمان و ... ارت خانه های دیگر بویژه آموزش و پرورش، علوم، کارها، باشگاه ها، وز

 

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

 ترین متخصصان مجرب برای اجرای پروژهقوی استفاده از  -1

 استفاده از تیم اجرایی بسیار گسترده برای کاهش زمان اجرا -2

 دقیق برای اجرای پروژه رعایت زمانبندی  -3

 بهره گیری از جدیدترین شیوه های علمی برای تدوین این گونه اسناد  -4
 

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

س یا .... برای اجرای پروژه پیش با توجه به دستاوردهای مالی و پیامدهای ملی این پروژه، باید شیوه کمک گرفتن از دولت، مجل -
 بینی شود. 

 

 پیش بینی زمان و هزینة انجام پروژه -12

 بیش از دو سال  بین یک تا دوسال    ■کمتر از یکسال
 

 

 

 


