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رئیس محترم دانشگاه شهرکرد
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری

رئیس محترم دانشگاه پیام نور استان 
رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد

رئیس محترم جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری
رئیس محترم دانشگاه علمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری

سالم علیکم؛
      احتراما"؛ به استحضار می رساند این اداره کل به منظور تحقق اهداف متعالی ورزش و جوانان و اعتالی فرهنگ 
پژوهش و ارائه طریق و کمک به رفع مسائل و مشکالت این دو حوزه ، از کلیه اساتید دانشگا ه ها و مراکز آموزش 

عالی و متخصصین امر جهت اجرای طرح های پژوهشی با عناوین ذیل دعوت به همکاری می نماید. عالقمندان                
می توانند موضوع مورد نظر خود را از میان اولویتهای ذیل انتخاب نموده و نسبت به تهیه و ارائه پیشنهاد  پژوهشی            

( proposal ) حداکثر تا تاریخ ١٤٠٠/١٢/١٠ اقدام نمایند. بدیهی است به پروپزالهایی که بعد از تاریخ مذکور ارسال 
گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

یادآوری می گردد هر پژوهشگر تنها مجاز به ارسال یک پیشنهاد پژوهشی می باشد و برابر مقررات هیچ مجری 
نباید در هنگام عقد قرارداد طرح پژوهشی ، قرارداد دیگری با شورای پژوهش این اداره کل داشته باشد.

با پژوهشگرانی که پیشنهاد پژوهشی آنان پس از طی مراحل داوری حائز باالترین امتیاز گردد در صورت تامین 
اعتبار مالی مربوطه و احراز شرایط علمی و رجحان های سازمانی قرارداد منعقد خواهد شد.

برای تدوین طرح پژوهشی استفاده از فرم پیشنهادنامه پژوهشی پیوست الزامی است و به پیشنهاداتی که در قالبی 
متفاوت ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

پروپزال ها در قالب word و قلم BNazanin تهیه و یک نسخه چاپی نیز به این اداره کل ارسال گردد. 
پژوهشگران محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به سرکارخانم مختاری دبیر شورای پژوهش و فناوری این 
اداره کل مراجعه و یا باشماره ٣٢٢٢٤٢٤٤ تماس حاصل نمایند و همچنین فرمهای پروپزال تکمیل شده خود را به 

آدرس الکترونیکی minamokhtari43@yahoo.com  ارسال نمایند.
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عناوین اولویت های پژوهشی ورزش و جوانان  ١٤٠٠

طراحی الگو ی توسعه استعدادیابی در ورزش قهرمانی استان چهارمحال و بختیاری در  ورزش های مدال آور آسیایی و  .١
المپیکی

بررسی موانع و انگیزه های مشارکت مردم در فعالیت های ورزشی مردم استان  .٢
بررسی وضعیت استانداردها و طراحی نظام رتبه بندی  اماکن ورزشی  .٣

بررسی نقش شهرداری ها در حمایت از حقوق شهروندی و توسعه ورزش همگانی .٤
مطالعه بهزیستی روانی، نشاط، رضایت از زندگی و فعالیت بدنی و ورزشی گروه های سنی مردم استان چهارمحال و  .٥

بختیاری  
مطالعه اکتشافی کمی   و کیفی علل روانشناختی،جامعه شناختی و فرهنگی مرتبط با فقر حرکتی در مردم استان .٦

تحلیل الیهای علل (C.L.A) اعتیاد در بین جوانان در استان چهارمحال و بختیاری و ارائه راهکارهای خالق پیشگیرانه .٧
آیندهنگاری توسعه کسب و کارهای خالق ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری در افق ١٤١٤ .٨

روند و علل کاهش ازدواج و فرزند آوری در جوانان استان و تدوین راهبرد هایی برای بهبود روند .٩
ارائه راهکارهای غنی سازی ازدواج جوانان در سال های اول زندگی مشترک با تاکید بر پیشگیری از طالق .١٠


