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 اداره کل ورزش و جوانان استان همدانپژوهشي  های طرحاجرای فراخوان 

 (1401 ماه آذر فراخوان)

ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعة همه جانبة یک کشور است و قدرت و استقالل هر کشوری بر پژوهش یکی از اساسی
های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب های پژوهشی یکی از شاخصسطح فعالیتپژوهش و تولید علم استوار است. بنابراین نوع و 

، اداره کل این رو های پژوهشی بستگی دارد. ازبه نحوی به گسترش فعالیت ،های مربوط به توسعهفعالیت انجامموفقیت در و  شودمی
 با اخذ مجوزهای مربوط، در راستای و اعتالی فرهنگ پژوهش و توسعه خویشتحقق اهداف  وانان استان همدان به منظورجورزش و 

ها و مراکز آموزش عالی، ، اساتید دانشگاهکلیه پژوهشگراناستان، از  ورزش و جوانانرفع مسائل و مشکالت  و کمک به ارائه طریق
توانند نماید. عالقمندان میدعوت به همکاری میخویش، های پژوهشی جهت اجرای طرح امر ورزش،اندرکاران و دست متخصصین

 پروپوزال) اداره ورزش پژوهشی طرحنامهنسبت به تهیه و ارائه  و انتخاب نموده از میان عناوین پژوهشی موضوع مورد نظر خود را

 اقدام نمایند.( پیوست
 : و ضوابطشرایط 
 .دنباش یا باالتر دارای مدرك تحصیلی کارشناسی ارشدپژوهشگران و همکاران اصلی آنها باید  -1

 یا در زمینه مربوط دارای سابقه پژوهشی باشند. بط باشدرشته و گرایش تحصیلی پژوهشگران باید با موضوع پژوهش مرت -2

 پژوهشی بر اساس مدارك و مستندات باشند. -مجریان باید دارای حسن سابقه علمی -3

 .بیش از یک پروژه را اجرا کنند د در هر سالتوانننداشته اما پژوهشگران نمید پیشنهاده پژوهشی وجومحدودیت در ارسال  -4

 با پژوهشگران ساکن استان است. در شرایط مساوی اجرای طرح پژوهشی -5

 .های دولتی باشندمجری/ مجریان پروژه نبایستی کارمند شاغل در دستگاه -6

صورت تامین اعتبار مالی با پژوهشگرانی که پیشنهاده پژوهشی آنان پس از طی مراحل داوری حائز باالترین امتیاز گردد در  -7

 های سازمانی قرارداد منعقد خواهد شد.و احراز شرایط علمی و رجحان مربوطه

 می باشدکل ورزش و جوانان استان همدان پژوهشی به عهده شورای پژوهش و فناوری اداره  نهایی اجرای طرح هایهزینه  تعیین  -8
ها و روش پژوهش، بعد از اخذ تاییدیه مربوط با فرد و این شورا متناسب با موضوع، اهداف مورد نظر، جامعه، حجم کار، فراوانی داده

 نماید.قرارداد منعقد می ،برگزیده

استفاده  )مصوب وزارت ورزش و جوانان( برای تدوین طرح پژوهشی الزم است از فرم پیشنهاده پژوهشی )پروپوزال( این اداره کل  -9
 شود. پیشنهاداتی که در قالبی متفاوت ارسال گردند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. 

مجری، همکاران طرح، اطالعات مربوط به تحقیق، برنامه تکمیل تمام اطالعات مندرج در پروپوزال، اعم از اطالعات مربوط به   -10
 .، الزامی استزمان بندی اجرای تحقیق، اطالعات مربوط به بودجه و اعتبارات

توانند و پژوهشگران می باشدموجود می در وب سایت اداره کل ورزش و جوانان استان همدان پیشنهاده پژوهشیفرم فراخوان و   -11
 مراجعه حضوری، ارسال پستی یا الکترونیکی اقدام کنند.برای ارسال به سه روش 

 باشد.می 17/9/1401تا تاریخ  1401ماه  آذرمهلت ارسال پروپوزال در فراخوان   -12

تماس  190داخلی  –081- 38281012،  38260430های توانند با شماره تلفنپژوهشگران محترم برای کسب اطالعات بیشتر می  -13
 حاصل فرمایند.
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