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

برداري بهينه از توان بالقوه منابع طبيعي و انساني در جهت تحقق اهداف، رشد  فرآيند آمايش سرزمين، روندي است در جهت بهره

برداري پايدار از محيط و  ريزي براي بهره نگري و برنامه به جاي جامع بشر. متاسفانه امروزه ه و منطقهمتعادل و متوازن جامع

برداري از زمين و  گيري و منفعت جويي ناپايدار با دو شيوه، مديريت غلط در رابطه با بهره منابع محدود پيرامونش، به بهره

ريزي  ابراين با توجه به وضعيت منابع زيستي كشور، الزم است هر گونه برنامهبن است.  نادرستي نوع استفاده از سرزمين پرداخته

اي سرزمين و در ه اي با نگرش به استعداد و قابليت هاي ورزشي، توسعه و عمران ملي و منطقه استقرار فعاليت  در خصوص

توسعه كه همانا توسعه متعادل، متوازن چارچوب توان و ظرفيت محيط و با لحاظ كردن دِيدگاه و تفكر آمايشي و اصول پايداري 

 .و مستمر بوده، صورت پذيرد

هاي مورد مطالعه است كه نقش  نياز اصلي اين پژوهش جمع آوري، فراخواني و ورود اطالعات مكاني و توصيفي ورزش استان

شده اثر مستقيمي بر نتايج و اساسي در شكل گيري نتايج و ساختار انجام آن دارد. لذا به روز بودن و دقت اطالعات جمع آوري 

ها دارد. از اينرو در گام اول پژوهش كه شناخت و گردآوري داده است، پيشينه تحقيقات از منابع مختلف علمي و  گزارشگيري

اجرايي بدست خواهد آمد، سپس جهت شناخت بهتر و به روز نيازها مصاحبه با مديران ارشد انجام خواهد شد تا با توجه به 

 نياز شناخت دقيقي صورت گيرد. ها از پژوهش، نسبت به انتخاب داده ها و اطالعات مورد زها و انتظارات آنتعريف نيا

داده هاي مورد نياز پژوهش به دو بخش اطالعات مكاني و اطالعات توصيفي تقسيم بندي شده است. تكميل اطالعات مكاني با 

هاي هوايي يا ماهواره اي انجام خواهد شد.  رستر همانند عكسجمع آوري و تكميل نقشه هاي وكتور موجود و يا تصاوير 

همچنين تكميل اطالعات توصيفي با گرد آوري اطالعات به روز از طريق منابع موجود يا فراخواني بصورت آنالين از طريق 

مورد مطالعه در  هاي وبسايتي كه ايجاد خواهد گرديد انجام خواهد شد تا اطالعات توصيفي مورد نياز توسط ادارت استان

و در يک  ArcGISكمترين زمان از طريق اينترنت ارسال گردد. سپس كليه اطالعات مكاني و توصيفي در محيط نرم افزار 

 يگپارجه خواهد شد تا آماده مرحله بعدي كه گزارشگيري است شود. Geodatabaseپايگاه داده مكاني 

و گردآوري داده، يكپارچه سازي، گزارشگيري، كاربردها و نتايج( به همراه در فرايند طراحي شده زير، چهار گام اصلي )شناخت 

 جزييات آنها نشان داده شده است:

گاه رتبیت  بدنی و علوم ورزشیژپوهش  



 
 

هاي مورد  رويكرد كاربردي و اجرايي اين پژوهش نيازمند دسترسي به اطالعات كافي از كليه امكانات و فضاهاي ورزشي استان

د به طور كامل پاسخ دهد. از اينرو نيازمند مكاتباتي جهت جمع آوري دقيق مطالعه است تا به اهداف و سواالت تحقيق بتوان

اطالعات مورد نياز در مواردي مي باشد كه اطالعات كامل و يا به روز وجود ندارد و اگر در مواردي امكان حصول اطالعات مهيا 

به روز و  WebGISيا با استفاده از سيستم نباشد گزارشگيري هاي برخي از مناطق به صورت تقريبي خواهد بود تا در آينده و 

 تكميل گردد.

 

 :مور دنیاز معرفي بخشي از اطالعات ورودي

 الف( اطالعات مكاني

 مكاني محلي يا  جانمايي كامل، مختصات جغرافيايي :موقعیت جغرافیائيUTMاي،  ، عكس هوايي، عكس ماهواره

 هاي دسترسي. فاصله راهها و فاصله با مركز استان، فاصله با شهرهاي مجاور،

 شكل، مساحت، موقعيت در جانمايي ، نشاني :جغرافیايي مشخصات 

 ب( اطالعات توصیفي



 امكانات و فضاهاي ورزشيتجهیزات،  اطالعات 

 فضاي ورزشي: نوع زمينهاي ورزشي، مساحت زمينهاي ورزشي، . 1

 و تجهيزات ورزشيامكانات . 2

  ، سالن اجتماعات، فضاي سبز،آموزشي فضاياداري،  فضاي رفاهي و خدماتي: فضاي. 3

 رفاهي و خدماتي و تجهيزاتامكانات . 4

 برداري، بالاستفاده. بدون اقدام، امكانسنجي، طراحي، اجرا، بهره :وضعیت امكانات موجود 

 زمين خالي، راكد، ، در حال احداث، در حال بهره برداري، بالاستفاده. :وضعیت كاربري 

 مالي بودجه و امور 

 مدير عامل، رئيس هيات مديره، اعضاي هيأت مديره، كارشناسان، كارمندان شامل نام،   و نیروي انساني: مديريت

 .…مدارك علمي ، تاريخ انتصاب، سوابق و تجربيات و

 شبكه انتقال نيرو، شبكه ) برقسيستم گرمايش، سيستم سرمايش،  :مشخصات شبكه ها و تأسیسات زيربنايي

شبكه كابل تلفن، مركز  ) مخابرات (، نياز، نوع فاز، تجهيزات برقي و مشخصات پست برقروشنايي، ميزان برق مورد 

شبكه ، شبكه تحت فشار آب(، شبكه گاز، حجم مصرفي، طول شبكه، دبي) گاز (، تلفن، فيبر نوري، دسترسي به اينترنت

  (…مشخصات شبكه، دبي طراحي، شيب و ) آوري رواناب سطحي شبكه جمع، جمع آوري فاضالب

 :نام، نوع، پهنا، عمليات خاكي و زيرسازي، آسفالت، نوع پوشش، جدول كشي و .. خیابان 

  مدير ، اعضاي هيأت مديره، سهامداران، شامل: نام، مدارك علمي يا صنعتي، تاريخ : منابع انساني ورزشاطالعات

همچنين  …مي ، جنسيت، مهارت و انتصاب، سوابق و تجربيات و تعداد پرسنل كارمندي و كارگري به تفكيک مدارك عل

 يژگي هاي خاصوو  هاي ورزشي كميته ،داوران ،قهرمانان ،مربيانوضعيت 

 
آنچه مسلم است  هر چه اطالعات مورد نياز با جزئيات بيشتر و دقت و روز آمدي بهتري تهيه گردد قطعا نتايج هم با جزئيات و 

اي بسياري براي طراحي كاربري اراضي و مديريت منابع طبيعي در ه سيستمدقت بيشتري همراه خواهد بود در همين زمينه 

هاي موجود  هاي نقشه ها بر مبناي داده اند. اغلب اين سيستم اي، استاني يا ملي به وجود آمده و توسعه يافته سطوح شهري، منطقه

ها كه شامل گردآوري،  ين سيستمترين نوع ا اند. كامل هاي كه به راحتي قابل تبديل به نقشه هستند، شكل گرفته يا داده

هاي مناسب )به صورت  هايي كه وابستگي جغرافيايي دارند و در نهايت توليد خروجي سازي، پردازش و تجزيه و تحليل داده ذخيره

اضر بنابراين در پژوهش ح ( هستند.GISهاي اطالعات جغرافيايي ) سازند سيستم ها را فراهم مي نقشه، جدول و گزارش( از اين داده

استفاده GIS جهت جمع آوري اطالعات در خصوص وضعيت پروژه هاي ورزشي در سطح كشور از سيستم اطالعات جغرافيايي 

اطالعات مي باشد و با  (post-processing) و پس پردازش (pre-processingابزاري براي پيش پردازش )GIS خواهد شد.

 .نيازس به مدل سازي آماري در اين مرحله وجود نداردتوجه به انجام آمايش فضاهاي ورزشي در اين پژوهش 

شوند، همراه با تعريف مختصر از هر هايي كه به نوعي به پروژه مربوط ميها و واژه)اشاره به كليدواژه هاي اصلي و محوريواژه .2

 كدام(

داث مي شوند اين فضاها شامل به مكان هايي گفته مي شود كه براي انجام فعاليت هاي ورزشي مختلف اح ( فضاهاي ورزشي:1

 .مكان هاي ورزشي سرپوشيده و روباز است

 مجموعه درميان جديد يا تجهيز وسيله مجموعه استقرار مختصات تعيين و گيري تصميم عمل يابي مكان تعريف( مكان يابي: 2

 امكاني تجهيزبه يا وسيله تعريف اين در موردنظراست معيارهاي و درنظرگرفتن محدوديتها بارعايت ، مفروض هاي موقعيت از اي

 .شوند مند مي بهره ، مفروض هاي موقعيت و نقاط از اي مجموعه ، آن سرويس واسطه به كه ميشود اطالق

 مي ساكنان به ها كاربري از هر يک از متوسط طور به كه زميني مقدار از است عبارت سرانه سازي شهر اصطالح در ( سرانه:3

 .رسد

 و افزار نرم افزار، سخت از منسجم نظام يک از عبارت جغرافيايي اطالعات هاي سيستم GIS): غرافیايي)ج اطالعات ( سیستم4



 صورت به و شده بازيابي و ارزيابي انتقال، تحليل، و تجزيه ذخيره، رايانه، به شده وارد هاي داده دهد مي امكان كه هاست داده

 .شوند منتشر ياييهايجغراف پهنه از مدلي و جدولي اي، نقشه اطالعات

به مفهوم اصلي، بر آماده كردن سرزمين يا به عبارتي، آماده كردن زمين داللت دارد البته آماده  فضاآمايش ( آمايش فضا: 5

اي از زمين براي ساخت يک واحد مسكوني مورد  كل متفاوتي دارد؛ چنانچه آماده كردن قطعهش و معنا و  كردن در ارتباط با هدف

ايش بعد كالبدي و هم بعد معماري به خود خواهد گرفت. اما اگر آمايش محله مسكوني، حوزه شهري يا يک منطقه نظر باشد، آم

شهري يا روستايي و مانند آن مطرح باشد ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و مانند آن از اهميت بيشتري برخوردار خواهند. در 

محوري در كشور براساس شناخت عناصر توسعه فضايي، اهميت بسيار و نقش بعد ملي، تدوين راهبردهاي مناسب براي توسعه 

 .ريزي خواهد داشت برنامه

 

 هاي مشابه داخلي و خارجي()اشاره مختصر به سوابق پروژه سوابق پروژه .3

 داخلي:هاي مشابه پروژهسوابق 

 "(GISاده از سيستم اطالعات جغرافيايي )بررسي اماكن ورزشي شهر رشت با استف"(، در تحقيقي به 1331تاجي فايندري). 1

مورد بود.  141پرداخته است. نمونه آماري تحقيق شامل كليه مكان هاي ورزشي شهر رشت اعم از دولتي و خصوصي،  به تعداد 

و( را مورد يک، دو يا سه حريم )رودخانه، لوله هاي گاز و خطوط انتقال نير 22مكان ورزشي  141نتايج تحقيق نشان داد كه از 

درصد مي  12مكان كه معادل  122درصد از كل مكان هاي ورزشي شهر رشت مي باشد و  11رعايت نكرده بودند، كه معادل 

باشد هر سه حريم را رعايت كرده بودند. از نظر شعاع كاربري تعداد كمي از اماكن، استاندارد هاي مورد نظر را رعايت كرده بودند و 

 .تي توزيع اماكن ورزشي بزرگ نسبت به اماكن كوچک و متوسط نامناسب بودندهمچنين از جنبه تراكم جمعي

  

تحليل مكان يابي فضاهاي ورزشي شهر كرمانشاه با استفاده از سيستم "(، در تحقيقي با عنوان 1331حيدر آبادي و همكاران). 2

مكان ورزشي اعم از دولتي و خصوصي  143، به بررسي كليه فضاهاي ورزشي شهر كرمانشاه كه شامل "(GISاطالعات جغرافيايي)

سرانه ورزشي براي شهروندان شهر كرمانشاه، بر اساس استانداردهاي  -1بود پرداخته است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه، 

ده توزيع مكاني فضاهاي ورزشي شهر كرمانشاه با توجه به تراكم جمعيت و استاندارد هاي ارائه ش -2تعيين شده نمي باشد. 

بسياري از مناطق شهر پتانسيل تاسيس  -4همه مردم شهر كرمانشاه امكان استفاده از اماكن ورزشي را ندارند.  -3مطابقت ندارد. 

 .فضاهاي ورزشي جديد و يا گسترش مكان هاي ورزشي موجود را دارا مي باشند

 

بنا و مناسب سازي )دسترسي( اماكن ورزشي  بررسي وضعيت جانمايي"(، در مقاله اي با عنوان 1331سهرابي و همكاران). 3

به اين نتيجه رسيد كه، اماكن ورزشي در شهرستان اروميه وضعيت متوسطي  "اروميه با توجه به استانداردهاي ملي و بين المللي

. همچنين محقق از نظر استاندارد، همجواري و مكان يابي دارند. نتايج در مورد استاندارد دسترسي نيز وضعيت ضعيفي را نشان داد

در تحقيق خود به اين نتيجه دست يافت كه، اماكن ورزشي شهرستان اروميه از نظر استاندارد زيبايي شناختي نيز ضعيف و غير 

استاندارد بوده و از نظر ايمني و نظارت، استاندارد نبوده و وضعيت ضعيفي دارند. همچنين از نظر معيار اطالع رساني و سرويس 

 .ردهاي الزم برخوردار نيستدهي از استاندا

 
مكان يابي بهينه فضاهاي ورزشي شهر زنجان با استفاده از مدل تحليل "(، در تحقيقي با عنوان 1313فاضل نيا و همكاران). 4

، به بررسي وضع موجود فضاهاي ورزشي شهر زنجان با استفاده از "( (GISو سيستم اطالعات جغرافيايي (AHP)سلسله مراتبي 

ذكور، جهت مكان يابي بهينه فضاهاي ورزشي شهر زنجان پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه، توزيع فعلي فضاهاي دو روش م

ورزشي در سطح سلسله مراتب شهري مناسب نبوده به طوري كه تفاضل سطح و سرانه بين وضع موجود و استاندارد فضاي 

فضاهاي ورزشي  13متر مربع است. از مجموع  51/1و  33/1و 33/1و  15/1ورزشي به ترتيب محله، ناحيه، منطقه و شهر برابر با 

فضاي ورزشي در مقياس منطقه، يک فضاي  3فضاي ورزشي در مقياس ناحيه،  2فضاي ورزشي در مقياس محله،  3شهر زنجان، 

همجوار با كاربري  درصد از كاربري هاي 35ورزشي در مقياس شهر، خدمات رساني مي كنند. همچنين نتايج نشان داد كه، 



 .درصد كاربري هاي همجوار با كاربري ورزشي نسبتا ناسازگار هستند 25ورزشي، كامال سازگار و 

 

شهر تهران با استفاده از  13بررسي توزيع فضاهاي ورزشي منطقه "(، در پايان نامه خود تحت عنوان 1313شكوريان عشق آباد). 5

ن نتايج دست يافت كه، توزيع كاربري هاي ورزشي در اين منطقه از لحاظ سازگاري با ، به اي"(GISسيستم اطالعات جغرافيايي )

درماني، فرهنگي، مراكز سوخت رساني و پارك ها در وضعيت نسبتا  -كاربري هاي همجوار در بخش كاربري هاي بهداشتي

ل وسعت محوطه بازار آهن، ضايعات و كوره هاي آجرپزي، مناسبي بوده و فقط از لحاظ همجواري با مراكز صنعتي و آالينده به دلي

داراي مشكل است كه با تعطيلي كوره ها و انتقال بازار آهن به خارج از شهر، اين مشكل تا حد زيادي رفع خواهد شد. از نظر معيار 

مراكز ورزشي واحد  مطلوبيت، در بحث شعاع دسترسي تقريبا تمامي نقاط منطقه، تحت پوشش شعاع عملكردي حداقل يكي از

همسايگي، محله، ناحيه و يا شهر مي باشد. از نظر شبكه دسترسي نيز، كليه اماكن ورزشي منطقه تحت پوشش شبكه دسترسي 

بوده و تنها از نظر طرح تفصيلي است كه به نظر مي رسد، درصد فضاهاي موجود در پهنه هاي مجاز و مشروط، كم تر از درصد 

درصد از جمعيت  12/2شد. از نظر معيار ظرفيت، مراكز ورزشي واحد همسايگي ظرفيت خدمات رساني به فضاهاي غير مجاز مي با

درصد جمعيت اين منطقه را  14/41درصد و مراكز ورزشي ناحيه  77/13را دارد. در حالي كه مراكز ورزشي محله،  13منطقه 

مي توانند از ظرفيت مراكز ورزشي استفاده كنند. درصد كل جمعيت اين منطقه،  37/23تحت پوشش دارند، كه در مجموع 

متر مربع به دست آمده كه تا  57/1همچنين در بررسي سرانه ورزشي اين منطقه، سهم هر نفر از فضاهاي ورزشي موجود، 

 .متر مربعي فاصله زيادي دارد 2استاندارد حداقل 

 

 :خارجيهاي مشابه پروژهسوابق 

1 .Nathalie Billaudeau(2111 ،) امكانات  در دسترسي مكاني و ويژگي هاي ها بررسي نابرابري"در مقاله اي تحت عنوان

، مطالعه اي محيطي بر روي رعايت عدالت در توزيع فضايي "با درآمد منطقهمكان فضايي  هيسا، قدرت و مقجهت)مسير(ورزشي: 

اطالعات  قه پاريس در فرانسه انجام داده است.امكانات ورزشي به عنوان منابعي عمده و اساسي جهت فعاليت هاي بدني در منط

 هاي ويژگيو دسترسي فضايي  زمينه درنابرابري ها، به ما اجازه بررسي در كشور فرانسه  از آمار امكانات ورزشي و كامل جامع

وجود امكانات و  ،كه ارتباط بين درآمد منطقه مشخص گرديد ،امكانات و ويژگي هاي مورد بررسي با توجه به را مي دهد. امكانات

ميزان تعريف جهت تحليل  تجزيه ودر حساسيت مي كند.  از مثبت به منفي تغيير مربوط به اين نوع امكانات،مطلوب  ويژگي هاي

، سبب شناسايي دقيق مناطق محروم در منطقه مورد نظر جهت ساخت اماكن منطقه مردم در شعاع هاي مختلف يک مدآدر

 .ورزشي جديد مي گردد

 

(، به مطالعه اي درباره مكان يابي تغييرات سطح زمين، در حوضه درياچه بيسهير تركيه با استفاده 2111از سنر و همكاران)سهن. 2

 .انجام دادند GISو  AHPاز روش تركيبي 

 

ي و تحليل هاي تصميم گيري چند معياري برا GIS(، پژوهشي با استفاده از روش تركيبي 2111دي.اس.فرناندز و همكاران). 3

 .منطقه بندي خطرات سيل در نواحي شهري استان توكيمان آرژانتين انجام دادند

 

براي ارزيابي مناسب  GISو  AHP(، به منظور تحليل ميزان حساسيت مكاني از روش چند معياري 2111واي.چين و همكاران). 4

 .سازي زمين استفاده نمودند

 .براي توسعه طرح جامع كاربري زمين در روندا مطالعه جامعي داشتند AHPو مدل  GIS(، با استفاده از 2113تايمز ويلم). 5

 

از اين سيستم براي انتخاب مكان دفن  "مدلي براي انتخاب مكان دفن زباله GIS "(، در مقاله اي با عنوان 2117دسپوتاكيس) .2

 .حي صنعتي، ورزشي، آموزشي را حفظ كندزباله در جزيره كريت استفاده كرده و بيان داشته، مكان انتخابي بايد فاصله تا نوا

 



چند شهر در انگليس  GIS(، انجام گرديد با استفاده از 2112توسط شركت اشلي گودفري) "طرح پژوهشي كه در انگليس"در . 7

ورزشي محل هاي مورد مطالعه جمع آوري شد كه بوسيله آن كميت و  -بررسي گرديد و اطالعاتي در مورد فضاهاي تفريحي

اين فضاها مشخص گرديد و نيز استانداردهاي اين فضاها كه توسط ارگان هاي مختلف اعالم شده بود بررسي شده و كيفيت 

  .استانداردهاي مناسب براي ساخت فضاهاي جديد، براساس نيازهاي محلي مورد بررسي قرار گرفت

 اهداف كلي و جرئي پروژه .4

 هدف كلي پروژه:  

مي  كشور ررسي آمايش فضاها و تدوين نظام ساخت و ساز و بهره برداري پروژه هاي ورزشيب پژوهش،ق در اين يحقتيم تهدف 

 باشد.

 اهداف جزئي پروژه )سؤاالت تحقیق(:

 ورزش كشور كدامند؟  (GIS)( اليه هاي موردنياز براي پياده سازي سيستم اطالعات مكاني 1

 استانهاي مورد مطالعه موردنياز است؟ (Geodatabase)مكاني ( چه اطالعات مكاني و توصيفي براي تكميل شدن پايگاه داده 2

( سرانه اماكن ورزشي موجود )سرپوشيده و روباز( به تفكيک فضاها و نوع امكانات ورزشي در مناطق مختلف )استان، شهر( 3

 چيست؟

در مناطق مختلف )استان،  ( سرانه اماكن ورزشي در دست ساخت )سرپوشيده و روباز( به تفكيک فضاها و نوع امكانات ورزشي4

 شهر( چيست؟

 ( فاصله و درجه محروميت دسترسي مناطق مختلف استانهاي مورد مطالعه به تفكيک امكانات ورزشي چيست؟5

جهت به روز رساني به هنگام اطالعات امكانات و فضاهاي ورزشي در مناطق WebGIS ( وضعيت امكان سنجي پياده سازي2

 مختلف كشور چگونه است؟

 اولويت هاي مكاني جهت تخصيص بودجه و ايجاد امكانات ورزشي جديد در استانهاي مورد مطالعه چگونه است؟( 7

 فرضیه تحقیق:

GIS  ابزاريست كارآمد براي آمايش فضاهاي ورزشي براي بهره برداري بهينه از امكانات و پتانسيل هاي ورزشي كه مي تواند

ش كشور در مكانها و زمينه هاي مختلف باشد. اين زمينه ها در قالب شناسايي، پاسخگوي بسياري از پرسشهاي موجود در ورز

 گزارش گيري، برنامه ريزي، مديريت و نظارت عبارتند از:

 

 شناسايي -الف

 ( شناسايي وضعيت اماكن ورزشي سرپوشيده و روباز.1

 تانداردهاي اعالم شده ( شناسايي وضعيت اماكن ورزشي بر حسب نوع ورزش و امكانات ورزشي و يا نوع اس2

 ( شناسايي تعداد و نحوه توزيع مربيان، داوران، قهرمانان و پيشكسوتان در مناطق مختلف كشور3

 اماكن ورزشيدر توسعه بخش خصوصي و شرايط مناسب براي سرمايه گذاري ميزان مشاركت ( شناسايي 4

 الكيت آنها )دولتي، عمومي و خصوصي(به تفكيک نوع موضعيت اماكن ورزشي سرپوشيده و روباز  ( شناسايي5

 تفريحي در فصول مختلف -( شناسايي مكان هايي با امكانات و آب و هواي مناسب براي اردوهاي ورزشي 2

اماكن و  مكاناتعاليق مردم، ا جمعيت،كشور حسب نوع ورزش،  مختلفورزش قهرماني در مناطق  رشدوضعيت  ( شناسايي7

 ورزشي

 بر اساس نوع ورزشهاي مختلف كشور مندي نژاد فيزيكي و عالقه ،سميتوانمندي ج ( شناسايي1

 

 گزارشگیري -ب

 ( گزارشگيري از ميزان تراكم جمعيت و هرم سني هر منطقه و ميزان تناسب آن با امكانات و پتانسيلهاي ورزشي موجود1

 كانات و منطقه يا ناحيه( گزارشگيري از سرانه امكانات ورزشي در نقاط مختلف شهر به تفكيک نوع ورزش، ام2

 ( گزارشگيري از فاصله هاي دسترسي به امكانات و تجهيزات ورزشي در نقاط مختلف كشور3



 تجهيزاتو  امكاناتداوران، يا تمركز نيروهاي انساني متخصص در كشور حسب نوع ورزش، مربيان،  ( گزارشگيري از نحوه توزيع4

 مختلف كشورت ساخت ورزشي )سرپوشيده و روباز( در مناطق اماكن در دس و مساحت تعداد( گزارشگيري از 5

 و شهرستاني و تناسب آن با جمعيت، نيازها و امكانات موجودملي، استاني  ( گزارشگيري از سرانه بودجه هاي تخصيص داده شده2

 ( گزارشگيري از سرانه مصرف آب، برق، انرژي و ... حسب بزرگي و امكانات در حال بهره برداري7

 WebGISامكان گزارشگيري آنالين از برنامه ها و امكانات ورزشي هر مجتمع در مناطق مختلف كشور در محيط ( 1

 

 برنامه ريزي -پ

 ( برنامه ريزي در تعيين اولويت هاي مكاني پيشنهادي جهت ايجاد امكانات در طرح هاي توجيهي جديد1

 بومي هر منطقه ( برنامه ريزي نحوه توزيع امكانات ورزشي بر اساس عاليق2

 ( برنامه ريزي نحوه توزيع امكانات ورزشي بر اساس سوابق قهرماني هر منطقه3

 ( برنامه ريزي جهت تمركز زدايي امكانات ورزشي و تناسب بخشي به توزيع مكاني امكانات4

 مديريتي و ... هر منطقه ،افزاري نيازهاي آموزشي، سخت بندياولويت ( برنامه ريزي جهت 5

 با توجه به شرايط محيطي هر منطقه)تفريحي، گردشگري و ...( هاي درآمدزاي جانبي  رشد فعاليتمه ريزي جهت ( برنا2

 جديد ورزشي يمجتمع هاساخت و سازهاي اماكن و مكان يابي مناسب ( برنامه ريزي جهت 7

 لي( برنامه ريزي در انتخاب شهر ميزبان جهت برگزاري رويدادهاي ورزشي كشوري و بين المل1

 

 مديريت -ت

 امكاناتيتوزيع عادالنه امكانات ورزشي مناطق كشور براساس پارامترهاي مختلف انساني و ( 1

 تربيت مربيان، داوران و عمومهاي كوتاه مدت آموزشي  دوره ( تعيين محل برگزاري2

 اضرو توصيفي ح ي واقعي و اطالعات مكانيبراساس معيارها ويژههاي ورزشي  قطب ( تعيين مرزهاي3

 گذاري كلي كشور با توجه به مشاركت و ميزان استقبال هر منطقه تعيين خط مشي و سياست( 4

 پويا سازي پتانسيلهاي بالقوه با توجه به سوابق قبلي بالفعل شده هر منطقه( 5

 ( سياستگذاري و مديريت بهره برداري از تاسيسات جانبي، تجهيزات و مواد مصرفي2

 بر اساس امكانات و نيازهاي هر منطقه يخصوص اماكن ورزشي به ارايه مجوز در( سياستگذاري و مديريت 7

 هر منطقه استفاده و نياز سرانهمجتمع ها براساس  ينگهدار تخصيص اعتباراتميزان  تعيين( 1

 

 نظارت -5

 زمان تعويض و برداري بيني نيازهاي نگهداري و بهره طول عمر تجهيزات و امكانات ورزشي موجود و پيشبر  ( نظارت1

 پيشرفته با توجه به سرانه كاربران هر منطقهتجهيزات و امكانات گران قيمت و بر ميزان بهره برداري از  ( نظارت2

 اعتباردهي ارگانهاي زيربط رزشي ومنطقه بندي امكانات وبر نحوه كاركرد قطب سازي و  ( نظارت3

از روي نقشه به روز  WebGISي با گزارشگيري آنالين به كمک شورز ماكنبندي پيشرفت احداث ا هاي زمان كنترل برنامه( 4

 شده

آوري )اشاره به گستردگي پروژه در ابعاد سازماني، مكاني، زماني و دامنة منابع جمع قلمروي سازماني، مكاني و زماني .5

 اطالعات(

 انجام خواهد پذيرفت. و گلستان( )گيالن، مازندران در سه استان هاي شمالي كشور بصورت پايلوت براي استان اين پژوهش

 ها و تجارب مورد نیاز براي اجراي پروژهتخصص .2

گروه پژوهشي حاضر مجموعه اي از متخصصين در حوزه هاي تربيت بدني و علوم ورزشي، مديريت ورزشي، مهندسي عمران و 

 مهندسي كامپيوتر مي باشند.



 ها و . . . براي انجام پروژه()اشاره به ابزارها، امكانات، حمايت ابزارهاي پروژه .7

 از محل اعتبار طرح تامين مي شود(كه  افراد در پروژه)هزينه همكاري  هزينه هاي پرسنليحمايت از 

 ( )تهيه بليت، اسكان، غذا، حق مأموريت و سوخت و مانند آنمرتبط با پروژه  مسافرت هاي هزينهحمايت از 

 ي تحت وبهاستينگ و برنامه نويس هزينه هايحمايت از 

ير ثتايپ و تكنقشه ها، عكس هاي هوايي و ماهواره اي و خريد  پالت نقشه، اينترنت، خريد كتاب و منابع، هاي هزينهحمايت از 

 ،اوراق

  بيني نشده هاي پيش هزينهحمايت از 

اي نتايج نامهييندادهاي مختلف عملي، اجرايي، مستندسازي و آ)اشاره به برون ها و مستندات نهاييها، كاربستخروجي .1

 پروژه(

 وكاربرد آن در ورزش GISبا  ييآشنا يكارگاه مل يبرگزار

 ها يريو گزارشگ ازهاين قيدق نييجهت تع يارشد ورزش رانيبا مد مصاحبه

 (ياطالعات مكان  ليموجود )تكم ينقشه ها واطالعات مكان يروز رسان به

 GIS طيبه مح يانو اطالعات مك يماهواره ا رينقشه ها، تصاو يفراخوان

 (يفياطالعات توص  لي)تكم تيوب سا جادياطالعات به روز با ا Onlineيگردآور

 كشور يشمال يها اطالعات همه ادارات ورزش استان نياز آخر GISيفيجداول توص ليتكم

     GIS ليوتحل هيو تجز يآمار يكمک ابزارها يفيو توص يمكان يداده ها پردازش

 يو نمودار يجدول يگزارشهاو نقشه  ديتول

 و كارشناسان رانينقشه در دو سطح مد ديو تول  GISكار با يآموزش كارگاه

 WebGIS يساز ادهيپ يامكانسنج

 هاي خارجي و خارجيانتظارات پروژه در موضوع پیوند با سازمان .3

از و بهره برداري پروژه هاي ساخت و سسازمان هاي مرتبط با امر  سياست گذاري هايدر  انتظار آن است تا نتايج اين تحقيق

گيرد و اطالعات مكاني و توصيفي پروژه هاي ورزشي ساير استان هاي  قرارمورد استفاده در استان هاي شمالي كشور  ورزشي

 كشور نيز در برنامه تحت وب تنظيم شده در پژوهش حلضر بارگذاري گردد.

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

 

 

 سازي و درآمدزايي براي پژوهشگاه()اشاره به دستاوردهاي تجاري سازي و درآمدزاييتجاري .11

 

 

 پیش بیني زمان و هزينة انجام پروژه .12

 بيش از دو سال  بين يک تا دوسال  كمتر از يكسال

 

 

 

 


