
 

 یورزش علوم و یبدن تیترب پژوهشگاه یفناور و یپژوهش های تیاولو

0011-0010 
 نیبی باالهای  استاندارد به کشورمان دری ورزش علوم حوزه مطالعات شدن کینزد و ایدن دری ورزش علوم دانش توسعه به نظر

 مختلفهای  حوزه در شرفتیپی برا و نموده میتنظی جهان حرکت با همسو را شیخو ریمس کباری سال چند هر تا است زمی، الالملل

های  دستگاه های ازین به ییگو پاسخ منظور هب یورزش علوم و یبدن تیترب ژوهشگاهپییم. نماریزی  برنامه وگذاری  دفش، هدان نیا

ی پاسخگو است داشتهی سع و نموده اجرا رای مل وی کاربرد عمدتا پژوهش 044 از شیب ریاخ دهه دو رد ،شورز عرصه در مختلف

 د. باش نهیزم نیا در کشوری پژوهشهای  ازین

ی، مرکز هسته عنوان به تا است مصممی فناور و قاتیحقم، تعلو وزارت به وابستهی مل پژوهشگاهتنها  عنوان به پژوهشگاه نیا 

 علوم حوزه کالنهای  پژوهش ورزش حوزهی متولهای  دستگاه بای پژوهش وی مطالعات راکزها، م دانشگاه نیبی هماهنگ خصوص رد

 به را مرکز نیا تیامورم ه،پژوهشگا یکل اهداف و ها استیس ز،اندا چشم به ینگاه با نیمچنهید. نما اجرا و تیریمد رای ورزش

 ت. اس کرده برجسته هگذشت از شیب یکنون طیشرا در و یورزش علوم ةحوز در شورک ورزش پژوهش مرجع عنوان

 ز،اندا چشم سند جمله از یدست باال سنادا م،نظا ارشد مسئوالن دیتأک اساس بر 4144-4141سالیپژوهشهایتیاولو

 یراهبرد و کیاستراتژ رنامهب ،یفناور و قاتیحقت م،علو وزارت یراهبرد رنامهب ت،سالم یعلم جامع قشهن ر،کشو یعلم جامع قشهن

هاییفناوروجامعهورزشوش،ورزدریستیزعلومی اصل حوزه سه بر دیتأک اب ،یورزش علوم و یبدن تیترب پژوهشگاه

 وهشگاهپژدیجدگروه9هایتیفعال با استاهمری اصل موضوع 9 درها  تیاولو نیای اصلهای  حورت. ماس شده نیتدو یورزش

 حضور میتقد ادامه در که است (پژوهشگاه بهی عال آموزش گسترش دفتر 0044 سال دری ابالغ دیجد التیتشک ساختار اساس بر)

 شود:  می



  یاصل های محور

 یتندرستویبدنتیفعالمطالعات 

 یقهرمانورزشدرعملکردارتقاء 

 یورزشطب 

 ورزشدریگذار استیسوتیریمد   

 ورزشدریرفتارعلوم 

 ورزششناسیروانوشناسیجامعه 

 یورزشکیومکانیب 

 ورزشیمهندس 

 ورزشدرسازییتجارویابیبازار 
 /http: //ssrc. ac. ir آدرس به یورزش علوم پژوهشگاه رسانی اطالع گاهیپا به شتریب اطالعات کسب یبرا توانند می محترم مندان عالقه *

 هایی پژوهش با پروپوزال افتیدر تیولوا د.نینما مکاتبه omc l.@gmaid r. i.ssr آدرس به یپژوهش معاونت کیالکترون پست با ای نموده مراجعه
 سطح در طرح ای باشد داشته مشارکت زین طرح یاجرا رد ز،این اعالم ضمن ورزش حوزه یمتول دستگاه و داشته یمعنو ای یماد مشارکت جنبه که است

  د.شو اجرا ای همنطق ای و یالملل نیب

mailto:ssri.r.d@gmail.com
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مطالعات

ویبدنتیفعال

 یتندرست

 ورزش و یبدن تیفعال در مردم مشارکت شیافزا جهت یزشیانگ مداخالت یقیتطب و جامع مطالعة 

 یرانیا جامعه مختلف اقشار یبدن سواد توسعه و سنجش  

 نوجوانان و کودکان در یچاق و ورزش 

 یاتیعمل های راهکار ارائه و یرانیا جامعه مختلف اقشار در یحرکت فقر علل یبررس 

 یبدن تیفعال بر دیتاک با عملکرد سنجش های ابزار یاستانداردساز و یابیرزا ،ینیتمر های برنامه یطراح، 

  مردم مختلف اقشار یبرا منتخب ناتیتمر و یبوم و یسنت های رزشو ،یازب

 مختلف یسن های گروه در یکیولوژیزیف و یسمانج ،یحرکت های مهارت سنجش های شاخص سازی نورم 

 جامعه مختلف اقشار در سالمت و نیتمر علم سواد یبررس 

 جامعه اقشار تحرک کم رفتار و یبدن تیفعال بر آن ریتاث و یطیمح ستیز راتییتغ 

 کشور مردم مختلف اقشار یبدن تیفعال و ورزش بر کرونا گیری همه ریتاث مختلف ابعاد یبررس 

 و هیپا های مهارت مختلف انواع یکینتیک و یکینماتیک های یمنحن در عملکرد یابیارز های شاخص ارائة 

 یورزش

 یفتارر ،یکیومکانیب ،یکیولوژیزیف ،یعملکرد های شاخص بهبود بر ها مداخله انواع ریتاث یبررس، 

 مختلف یتیجمع های گروه...و یوانشاختر

 جامعه مختلف اقشار یبدن پیت رییتغ های راهکار و مدل ارائه 

 جامعه مختلف اقشار یبرا خانه در ورزش و یباز یآموزش های بسته نیتدو 

 رانیای مل وی حلی، مومیی، بروستا ورزش وی باز 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
 
 
 
 

عملکردارتقاء

ورزشدر

 یقهرمان

 علوم مختلف های حوزه دگاهید زا آن یمناسب ناتیتمر یطراح اصول و یپرور ستعدادا ،یابیاستعداد 

 یورزش

 کشور طیشرا به توجه با یقهرمان و ای هحرف ورزش یدرآمد منابع توسعه یاتیعمل های راهکار 

 راهکار ارائه و رانیا زنان یقهرمان ورزش های چالش ییشناسا 

 هدفمند نیتمر های پروتکل ارائه و ورزشکاران یورزش عملکرد و یجسمان یآمادگ یابیارز 

 نخبه ورزشکاران در یورزش عملکرد و یجسمان یآمادگ های شاخص سازی نورم 

 یورزش عملکرد ارتقاء در یرفتار و یشناخت وانر ،یده کملم ،ینیمرت ،ای یهتغذ دیجد های راهبرد 

  ورزشکاران

 یقیتلف مطالعات یمبنا بر نهیبه یحرکت عملکرد به دنیرس یبرا ینیتمر و یآموزش های روش ارائه 

 یرانیا نخبه ورزشکاران در یحرکت و یجسمان یآمادگ ارتقاء های وهیش و ابزار سازی یبوم 

 یورزش های دادیرو در حرکات لیتحل و هیپا یحرکت های مهارت یابیارز یبرا هنجار و شاخص ارائة 

  تیموفق مالک و نیب شیپ های ریمتغ ارائة منظور به مختلف

 ورزشکاران عملکرد مختلف های شاخص بر ها مداخله انواع ریتاث یبررس 

 مختلف یورزش های رشته در یباز زیآنال های افزار نرم سازی یبوم و دیولت ه،یته 

 و انیمرب های ازین بر یبتنم ف،مختل یورزش های رشته ورزشکاران عملکرد لیتحل یقطع های مدل ارائة 

 ورزشکاران
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 تیاولو محور فیرد
 کیالمپ های یباز در جهان و رانیا یورزش های کاروان عملکرد یابیارز و لیتحل 

 آنجلس لس 0402 و سیپار 0400 کیالمپ در جهان های کشور عملکرد ینیب شی 

 های فاکتور سکیر ییشناسا و یکیپارالمپ و یکیالمپ ورزشکاران در یورزش های بیآس یرشناسیگ همه 

 یورزش رشته هر در یاصل

 یکیپارالمپ یورزش های رشته بندی السک به توجه با نیتمر و آزمون های پروتکل زیتجو 

o ورزش در یخبرگ بر موثر تالمداخ و عوامل ییشناسا 
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 یورزشطب

 ن،المنداس ن،کودکا در یورزش های تیفعال از یناش یجسمان های بیآس رفع و یریشگیپ های یاستراتژ 

 جامعه اقشار گرید و باردار نانز

 مارانیب مختلف های گروه یزندگ تیفیک و سالمت ارتقاء یبرا ینیتمر های استاندار یطراح 

 ت،ابید ،ی)چاق مزمن های یماریب کنترل در یورزش هیتغذ و ینیتمر های روش توسعه و یاثربخش یبررس 

 (... و اسم ا  ک،یمتابول ندرومس ،یعروق یقلب های یماریب

 یرانیا جامعه مختلف اقشار در یعضالن ـ یاسکلت اختالالت یبازتوان و یریشگیپ ،یشناس وعیش 

 های یناهنجار در درد یموضع و جامع های کردیرو با مختلف یاصالح ناتیتمر تداخل ریتاث یبررس 

 یتیوضع

 مختلف اقشار یتیوضع های یناهنجار های نورم یروزرسان به و نیتدو 

 مدارس یتندرست رانیسف عنوان به کودکان به یاصالح حرکات آموزش 

 مختلف های رشته یورزش های بیآس با مرتبط یخطرزا عوامل ییشناسا 

 انکودک یورزش های بیآس از یریشگیپ های لکپروت نیتدو 

 یورزش مختلف های رشته در بیآس از پس ورزش به بازگشت های لکپروت نیتدو 

 ها آن یبدن تیفعال و آموزش توسعه و یتوان کم یدارا افراد یبرا یبدن تیفعال یراهنما نیتدو 

 یورزش مختلف های رشته های بیآس نیآنال تیریمد و شیپا ستمیس یاجرا و توسعه 

 شیب ن،داو ندرمس م،سیاوت) ژهیو طیشرا و اختالالت یدارا افراد در برداری گام و پاسچر کنترل مطالعات 

 .( .و CP ،یفعال
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وتیریمد

یگذار استیس

   ورزشدر

 یقهرمان و یتیربت ،یانگهم ورزش توسعه در یارذگ تسایس   

 یورزش های سازمان کالن و یراهبرد های برنامه نیتدو 

 رانیا ورزش در اشتغال توسعه نظام نیتدو 

 ورزش در نینو های کار و کسب توسعه 

 رانیا ورزش مختلف ابعاد در فساد تیریمد و یشناس بیآس 

 ورزش جامعه در یارتباط سواد و یورزش ارتباطات 

 یورزش تیریمد در یفناور توسعه 

 یورزش علوم مختلف های هحوز در یپژوهش ندهیآ 
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یرفتارعلوم

 ورزشدر

o آن توسعه های راهکار و مختلف های تیجمع یحرکت های رفتار و یبدن تیفعال های الگو یبررس 

o یرانیا جامعه یحرکت های مهارت رشد توسعه و سنجش های ابزار سازی یبوم و سازی ستانداردا ت،ساخ 

o مختلف جوامع در ینیتمر های برنامه زیتجو و یابیرزا ش،سنج های مهارت توسعه 

o موثر التمداخ ارائه و یرانیا جامعه در یحرکت رشد تالالاخت وعیش یبررس 

o رشد کشور کودکان یرشد مختلف ابعاد بر هدفمند یحرکت های یباز و یآموزش های بسته نیتدو( 
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 تیاولو محور فیرد
 (یجسمان و یجتماعا ،یرکتح ،یشناخت

o های دانشگاه و دارسم ک،کود های مهد در یبدن تیترب و رزشو ،یباز آموزش یمحتوا نیتدو و یطراح 

 کشور

o و مختلف رمداخالتیاثت ،یفرد های فاوتت ،یکیژنت عوامل نقش یررسب ش:ورز و کیژنت... 

o سطوح در ورزشکاران یورزش فیتکال یاجرا یهماهنگ و یحرکت های والگ بر مختلف عوامل نقش یبررس 

 مختلف یمهارت

o یحرکت های مهارت یریادگی و کنترل با مرتبط های مدل نییتب و نیتدو  

o جامعه مختلف اقشار در یرفتار و یشناخت عصب مطالعات 

o س،ام ا  ت،ابید ،یمغز )سکته حرکات کنترل یحرکت -یعصب های کارکرد بر ها یماریب هیثانو اثرات یبررس 

 (... و نسونیارکپ ر،میلزاآ

o یبوم های الگو نیتدو و یهمگان ورزش و یبدن تیفعال توسعه های مدل و ها هینظر یبررس 

o ریفراگ ورزش و یبدن تیترب توسعه  

o یاستثنائ و یعاد مدارس در یاستثنائ آموزان دانش ژهیو یبدن تیترب درس برنامه نیتدو 

o ژهیو های ازین با افراد نیتمر و یبدن تیفعال یراهنما خطوط نیتدو 

o ژهیو های ازین با افراد در ورزش و یبدن تیفعال توسعه نهیبه مدل ارائه و یابیارز 

o ژهیو کیالمپ یجهان های برنامه آموزش و ژهیو های ازین با افراد یهمگان ورزش توسعه 

o ورزش در مواد مصرف 
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شناسیجامعه

شناسیروانو

 ورزش

 معاصر ورزش توسعه نگاه با رانیا در ورزش یخیتار یمبان و ها ارزش مطالعه 

 یورزش قهرمانان یشناخت روان مشکالت بندی طبقه 

 کشور ورزشکاران در یشناخت روان های یژگیو تیریمد و کنترل های وهیش و یروان های مهارت 

 ورزشکاران یشناخت روان سالمت ابعاد های هنجار و ها نورم یروزرسان به و نیتدو 

 09 -دیکوو یشناس ریگ همه دوران در جامعه مختلف اقشار و ورزشکاران یشناخت روان مطالعات 

 یرانیا ورزشکاران روان سالمت سنجش های دستگاه و ها ابزار سازی یومب و ساخت 

 کشور یمل و یمحل و یبوم های یباز مختلف ابعاد مطاله 

 رانیا ورزش یحقوق نظام نیتدو و لیتحل 

 رانیا در زنان ورزش های چالش و ها فرصت ییشناسا 

 بدن گفتمان و ورزش 

 رانیا ورزش یفرهنگ توسعه جامع یالگو یطراح 

 کشور ورزش در اخالق توسعه و اخالق حوزه مطالعات 
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کیومکانیب

 یورزش

 یعلم نینو های روش و یمصنوع هوش از استفاده با یباز لیتحل و حرکت لیتحل های افزار نرم یطراح 

  ورزشکاران بیآس با مرتبط های شاخص یابیارز جهت یمصنوع هوش از استفاده 

 همگن های گروه در دهید بیآس و سالم ورزشکاران بندی خوشه جهت یمصنوع هوش از استفاده 

 ورزشکاران یورزش های بیآس با مرتبط های پارامتر گیری اندازه های روش سازی مدل 

 یکیومکانیب های پارامتر نگیمدل جهت یمصنوع هوش از استفاده 

 یحرکت عملکرد بهبود های راهکار و مختلف سطوح ورزشکاران یورزش های مهارت و حرکات لیتحل 

  
 

 یحرکت عملکرد یساز نهیبه های افزار نرم یطراح 

 یارگونوم و یعلم اصول تیرعا با یورزش لوازم انواع ساخت و یطراح 
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یمهندس

 ورزش

 رینظ یورزش یکمک های ابزار از حاصل های داده ریتفس و لیتحل GPS ها سنج شتاب و 

 هوشمند های یگوش امکانات از یریگ بهره با حرکت لیتحل های ابزار و ها شنیکیاپل یطراح 

 یاسکلت های یناهنجار بهبود یبرا یکمک های ابزار ساخت و یطراح  

 یورزش علوم مختلف های حوزه در سنجش و گیری اندازه های ابزار سازی یبوم و اختس ،یطراح 

 افزاری نرم و افزاری سخت زاتیتجه دیتول کردیرو )با یورزش علوم ختلفم های حوزه در یفناور توسعه 

 د(یجد یعملکرد های آزمون و ینیتمر و یشگاهیآزما

 های مهارت یریادگی و یورزش یتوانبخش حوزه در یآموزش کمک های ابزار سازی هیشب و اختس ،یطراح 

 یحرکت

 توسعه و رشیانگ شیافزا جهت در افزاری نرم و افزاری سخت زاتیتجه یهوشمندساز و ساخت و یطراح 

 جامعه مختلف اقشار در یبدن تیفعال

 انجام توسعه به کمک یبرا برخط یورزش های شنیکیاپل و افزاری نرم و زاتیتجه ساخت و یطراح 

 منزل در یورزش های تیفعال

 انیرانیا یبدن تیفعال شیپا و ثبت نیال آن فرم پلت جادیا و یطراح 

 برداری گام نینو ینیتمر زاتیتجه ساخت و یطراح 

 ای هحرف و یقهرمان ورزش ازین مورد افزاری نرم و افزاری سخت زاتیتجه ساخت و یطراح 
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ویابیبازار

سازییتجار

 ورزشدر

 ورزش در گذاری هیسرما و ییدرآمدزا های روش 

 یورزش های سازمان و ها ونیفدراس ژهیو یابیبازار های بسته هیته  

 ورزش در برند گذاری ارزش های مدل 

 یاتیعمل های راهکار ارائه و یورزش های آپ استارت و ها کار و کسب توسعه 

 یورزش های دادیرو و ها ازمانس ن،ورزشکارا در برند توسعه 

 ورزش در یمال انیحام جذب نحوه ییشناسا  

 
 

 یورزش ومعل و یبدن تیترب پژوهشگاه

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 (0010-0011های پژوهشی  و فناوری  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی )اولویت           
 



 

 

 
 
 
 
 


