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 سیاست گذاری در ورزش همگانی ایران  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

ت است از اینکه برای توسعه ورزش همگانی در ایران چه باید کرد؟ موانع اصلی کدامند؟ مشکالت و اشکاالت سئوال اصلی این پروژه عبار
کدامند؟ چه سیاست هایی باید در پیش گرفته شوند؟ بهترین مدل کدام است؟ آیا ساختارها مناسب هستند؟ آیا تقسیم کار ملی می تواند بهتر 

 لذا در پروپزال باید به این موارد توجه شود.   انشگاه و .... معلوم است؟بشود؟ آیا نقش حکومت، مردم، رسانه، د
 

 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

 ال حاضر مدلی حاکم است؟: آیا در حمدل مناسب برای تسریع در توسعه ورزش همگانی در کشور -

 : بنظر می رسد که مدیریت ورزش همگانی در کشور با آشفتگی همراه است. تقسیم کار ملی مناسب در این حوزه  -

 : سیاست هایی وجود دارند ولی انسجام، هماهنگی و کارآمدی آنها مورد تردید است.سیاست گذاری در ورزش همگانی  -
 

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

  زش کشور مناسب ترین کار قبلی است که باید چراغ راه تدوین طرح جدید باشد. طرح جامع ور -1

 دهها پروژه دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاه ها در این زمینه انجام شده است.  -2

 شده است. در پژوهشگاه، وزارت ورزش، شهرداری تهران چندین تحقیق مرتبط انجام -3

 پروپزال باید این سابقه گسترده و ارزشمند را مد نظر قرار داده و استفاده نماید.
 

 اهداف کلی و جرئی پروژه .4

هدف اصلی طرح خواهد بود. بدیهی است سایر موارد نیز  تعیین سیاست ها و راهکارهای توسعه پرشتاب ورزش همگانی در کشور -
 حسب ضرورت مطرح خواهند شد.

 

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

پروژه باید کل کشور و تمامی دستگاه های ذیربط و نهادهای دولتی و غیردولتی ، رسانه و حتی نهادهای خارجی را مد نظر قرار دهد و برای  -
بشود که نقش، مسئولیت ها و سهم هر کدام از بخش های  در این زمینه باید به نحوی سیاست گذاریطریق نماید. ه ساله ارای 11یک افق 

 فوق الذکر روشن و شفاف باشد. 
 

 ها و تجارب مورد نیاز برای اجرای پروژهتخصص .6

قتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجزیه و تحلیل تخصص های مختلف و گسترده ای که تمام مولفه های مدیریتی، اتیم اجرای پروژه باید  -
 سیستم ها و طراحی مدل ها و سیستم های مدیریتی و اجرایی و البته علوم ورزشی را پوشش دهد. 

 بهره گیری از نظرات مدیران با تجربه ای که طی سالیان متمادی در این حوزه تالش کرده اند ضروری است.  -
 

گاه رتبیت بدنی و علوم ورزشی  ژپوهش



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

مشارکت می توانند مالی یا اجرایی یا به شکل های دیگری راه کارهای جلب مساعدت و مشارکت دستگاههای مختلف باید پیش بینی بشود. 
ذیربط در ورزش همگانی پیش بینی شاید بهتر باشد که در پروپزال رویه ای برای جلب مشارکت نهادها و و احدها و دستگاه های باشند. 
 شود. 

 
 

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

 ارایه مدل و تدوین سیاست های توسعه ورزش همگانی کشور -

 ی شدن مدل و سیاست ها تدوین فرآیندها و ارایه راه کارهای عملیاتی و اجرای -
 

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

 تمام سازمان ها و نهادهای داخلی، مردم و نهادهای مردمی، شهرداری ها ، باید مد نظر باشند.  -

 نهادهای خارجی مرتبط باید در کانون توجه قرار گیرند.  -

 عملیاتی و متناسب با مدیریت کالن کشور باشد. دست آوردهای طرح باید واقع بینانه،  -
 

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

 تعریف دقیق مساله و ابعاد آن باید صورت بپذیرد و موضوع پروژه باید بخوبی تعریف شود. در پروپزال  -

 کافی را داشته باشند درگیر اجرا بشوند. ترکیبی از علوم و تخصص های مختلف بهمراه تجارب هتیم مجرب و کارآمد ک -
 
 

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

ارایه راه کار برای جلب حمایت مالی شهرداری ها ، دستگاه های دولتی و مراکز پژوهشی و حتی بخش خصوصی می تواند راهگشا  -
 باشد. 

 ه نیز در این زمینه باید سرمایه گذاری نماید. البته پژوهشگا
 

 پیش بینی زمان و هزینة انجام پروژه .12

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

 


