
فراخوان طرح پژوهشى

 نقش ورزش و تربیت بدنى در
 دستیابى به توسعه پایدار



 دفتر منطقه اى یونسکو در تهران، با همکارى کمیسیون ملى یونسکو در ایران و دانشگاه هاى مستقر در تهران، در نظر دارد که از یک
س

برنامه پژوهشى براى دانشجویان رشته تربیت بدنى و علوم ورزشى در ایران حمایت نماید.

 این فراخوان از پژوهشگران  18 تا 26 ساله که عالقمند به  مشارکت از طریق پژوهش در خلق شواهد پژوهش-محور در حوزه تأثیر
 ورزش و تربیت بدنى بر توسعه پایدار  هستند، حمایت مى کند. دفتر منطقه اى یونسکو در تهران از چاپ پژوهش هاى پذیرفته شده

س

حمایت مالى مى کند و آنهایى را که در راستاى رسالت یونسکو در زمینه هاى تخصصى فوق الذکر هستند به اشتراك مى گذارد.

س

توجه: استفاده از لوگوى یونسکو در هیچ یک از نشریات مجاز نمى باشد.

 پروپوزال هاى (طرح هاى) ارسال شده باید در چارچوب معیارهاى مشخص تهیه شوند. این پروپوزال ها توسط هیات کارشناسان ارزیابىپروپوزال هاى (طرح هاى) ارسال شده باید در چارچوب معیارهاى مشخص تهیه شوند. این پروپوزال ها توسط هیات کارشناسان ارزیابى
س

شده و  از میان آنها بیست طرح در پایان انتخاب خواهند شد.



پیشینه و ضوابط 
 برنامــه اقــدام کازان در تاریــخ 15 ژوئیــه 2017 در ششــمین کنفرانــس بیــن المللــى یونســکو بــراى وزرا و مقامات ارشــد حــوزه تربیت

د

بدنى و ورزش تصویب شد.

 برنامه اقدام کازان بر اهمیت همکارى بین بخش هاى سیاست عمومى و همچنین مشارکت بخش خصوصى براى تدوین برنامه هاى اقدام
 ملى موثر تاکید مى کند. تالش هاى جمهورى اسالمى ایران براى طراحى یک گروه متشکل از اعضاى گوناگون در زمینه ورزش و تربیت

د

بدنى، به ایجاد کمیته ملى ورزش و تربیت بدنى انجامید که بخشى از فعالیت هاى بسیار متنوع کمیسیون ملى یونسکو در ایران است.

 فعالیتهاى گسترده پیشین و شایان توجه جمهورى اسالمى ایران در ترویج ورزش و تربیت بدنى همگانى، دفتر منطقه اى یونسکو در
 تهران را بر آن داشت تا گامى به پیش براى همکارى نزدیک تر با دانشگاه هاى تهران، و دیگر شرکاى ملى، از جمله وزارت ورزش و

جوانان، بردارد. هدف این همکارى، برطرف کردن شکاف هاى محلى و جهانى پژوهش در مورد نقش ورزش در دستیابى به
 

د

توسعه پایدار است.

د

شما مى توانید پروپوزال هاى (طرح هاى) خود را به زبان انگلیسى، در زمینه موضوعات ذیل و نیز موضوعات مرتبط، ارائه نمایید:
شششششششششششششششششششششششششششششششششش
ششششششششششششششششششششششششششششششششششش

شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

- ورزش، تربیت بدنى و محیط زیست؛
و

 - ورزش، تربیت بدنى و جمعیت سالمند؛
 - ورزش، تربیت بدنى و افراد داراى معلولیت ؛

 - ورزش، تربیت بدنى و نقش آنها در برقرارى صلح پایدار؛
- ورزش، تربیت بدنى و فواید سالمتى؛

و

ى

- بازیهاى بومى و ورزش هاى سنتى.

 خواهشمندیم نسخه کوتاه پروپوزال خود را به زبان انگلیسى (حداکثر دو صفحه)  تا 15 اردیبهشت 1398 به کارگروه بین دانشگاهى به کارگروه بین دانشگاهى
د

ورزش به نشانى زیر ارسال نمایید:
socialsciences@irunesco.org 

 پس از پایان مهلت ارسال، بیست پروپوزال جهت مراحل تکمیلى و چاپ انتخاب خواهند شد. دانشجویان منتخب باید پژوهش خود را به
 زبان انگلیسى کامل کرده و آن را  جهت بررسى و ارزیابى نهایى به کارگروه بین دانشگاهى ورزش ارسال نمایند. مهلت این کار پس از

د

ثبت نام، توسط گروه فوق مشخص خواهد شد.

ددذذ

پروژه هاى زیر واجد شرایط این برنامه نخواهند بود:

- پژوهش هایى که قبال انجام شده باشند؛- پژوهش هایى که قبال انجام شده باشند؛
- پژوهش هایى که توسط بیش از یک دانشجو انجام شده باشند؛ س
 س

د

با ضوابط ذکر شده نباشند.
 ق 

- پژوهش هایى که پس از مهلت اعالم شده ارسال گردند و یا مطابق 
س




