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اداره کل ورزش و جوانان استان همدانپژوهشی طرحاجراي فراخوان 
)1397ماهبهمنفراخوان(

ترین نیازها براي نیل به پیشرفت و توسعۀ همه جانبۀ یک کشور است و قدرت و استقالل هر کشوري بر پژوهش یکی از اساسی
هاي اصلی توسعه و پیشرفت محسوب هاي پژوهشی یکی از شاخصفعالیتبنابراین نوع و سطح . پژوهش و تولید علم استوار است

، اداره این رواز. هاي پژوهشی بستگی داردبه نحوي به گسترش فعالیت،هاي مربوط به توسعهفعالیتانجامموفقیت در و شودمی
با اخذ مجوزهاي مربوط، در وو اعتالي فرهنگ پژوهشتوسعه خویشتحقق اهداف وانان استان همدان به منظورجکل ورزش و 

ها و مراکز ، اساتید دانشگاهکلیه پژوهشگراناستان، از ورزش و جوانانرفع مسائل و مشکالت و کمک بهارائه طریقراستاي
. نمایددعوت به همکاري میخویش، هاي پژوهشی جهت اجراي طرحامر ورزش،اندرکاران و دستآموزش عالی، متخصصین

نسبت به تهیه و ارائه پیشنهاده پژوهشی وانتخاب نمودهاز میان عناوین پژوهشیتوانند موضوع مورد نظر خود راعالقمندان می
.مربوط اقدام نمایند) پروپوزال(

: و ضوابطشرایط 
.دنباشیا باالترداراي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشدپژوهشگران و همکاران اصلی آنها باید -1
.یا در زمینه مربوط داراي سابقه پژوهشی باشندبط باشدپژوهشگران باید با موضوع پژوهش مرترشته و گرایش تحصیلی -2
.پژوهشی بر اساس مدارك و مستندات باشند-مجریان باید داراي حسن سابقه علمی-3
.اجرا کنندد در هر سال بیش از یک پروژه را توانننداشته اما پژوهشگران نمید پیشنهاده پژوهشی وجومحدودیت در ارسال -4
.با پژوهشگران ساکن استان استدر شرایط مساوي اجراي طرح پژوهشی-5
.هاي دولتی باشندمجریان پروژه نبایستی کارمند شاغل در دستگاه/ مجري-6
با پژوهشگرانی که پیشنهاده پژوهشی آنان پس از طی مراحل داوري حائز باالترین امتیاز گردد در صورت تامین اعتبار مالی مربوطه-7

.هاي سازمانی قرارداد منعقد خواهد شدو احراز شرایط علمی و رجحان
بینی هزینه اجرایی در پیشنهاده پژوهشی به عهده شوراي پژوهش و فناوري اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گذارده پیش-8

و روش پژوهش، بعد از اخذ تاییدیه مربوط هاشده و این شورا متناسب با موضوع، اهداف مورد نظر، جامعه، حجم کار، فراوانی داده
.نمایدقرارداد منعقد می،با فرد برگزیده

پیشنهاداتی که در قالبی . استفاده شوداین اداره کل) پروپوزال(براي تدوین طرح پژوهشی الزم است از فرم پیشنهاده پژوهشی -9
. متفاوت ارسال گردند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت

اطالعات مندرج در پروپوزال، اعم از اطالعات مربوط به مجري، همکاران طرح، اطالعات مربوط به تحقیق، برنامه تکمیل تمام-10
.زمان بندي اجراي تحقیق، اطالعات مربوط به بودجه و اعتبارات

توانند هشگران میو پژوباشدموجود میدر وب سایت اداره کل ورزش و جوانان استان همدانپیشنهاده پژوهشیفرم فراخوان و -11
.براي ارسال به سه روش مراجعه حضوري، ارسال پستی یا الکترونیکی اقدام کنند

.باشدمی23/11/1397تا تاریخ 1397ماه بهمنمهلت ارسال پروپوزال در فراخوان -12
195داخلی –081-38281012، 38260430هاي توانند با شماره تلفنپژوهشگران محترم براي کسب اطالعات بیشتر می-13

.تماس حاصل فرمایند
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اداره کل ورزش و جوانان استان همدان1397بهمن ماه پژوهشیعناوین اولویت

آنبهبودراهکارهايوموانعوضعیت،:ازدواجبههمداناستانجوانانگرایشبررسی- 1

بررسی مشارکت اجتماعی و سیاسی جوانان استان همدان و عوامل موثر بر آن- 2

آنکاهشوپیشگیري، کنترلجهتمناسبراهکارهايارائهوهمداناستانجوانانفضاي مجازي در بینهايآسیب شناسایی-3

.همداناستانورزشدر)دوپینگ(نیروزاغیرمجازموادمصرفشیوعوضعیتبررسی- 4

.آیندهشناسایی ورزش هاي داراي پتانسیل توسعه گردشگري در استان و ارایه راهکارهاي توسعه آن در - 5

.ه آن با استانداردهاي موجودسبررسی وضعیت ایمنی و بهداشتی اماکن ورزشی استان و مقای- 6


