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 ورزشی -پزشکی 

تدوین و بررسی اثربخشی پروتکل های پیشگیری از آسیب در رشته های ورزشی المپیکی مانند  - پیش گیری از آسیب

 کشتی، والیبال و بسکتبال

 فاکتورهای بروز آسیب در ورزشکاران المپیکیشناسایی ریسک  -

 طراحی سیستم ارزیابی عملکردی جهت بررسی سطح سالمت حرکت ورزشکاران المپیکی ایرانی -

-  

 بررسی شیوع و علل اصلی مرگ ناگهانی قلبی در ورزشکاران ایرانی - عروقی –قلبی 

 شیوع الگوهای غیر طبیعی الکتروکاردیوگرام در ورزشکاران نخبه -

مقایسه شاخص های عملکرد سیستولی و دیاستولی بطن راست در ورزشکاران ایرانی با الگوی طبیعی  -

 و غیر طبیعی الکتروکاردیوگرام

 

بررسی تاثیرات شرایط کرونا و تمرین در منزل بر ترکیب بدنی، عملکرد ایمنی و دریافت های درشت  - ورزشی تغذیه

 حرفه ایمغذی ها و ریز مغذی ها در ورزشکاران 

بررسی دریافت های تغذیه ای و مکمل های ورزشی ورزشکاران اعزامی به مسابقات المپیک در دو دهه  -

اخیر و مقایسه فدراسیون های المپیکی ایران در معیارهای استاندارد تغذیه ورزشی و سالمت با 

 رویکرد الگوسازی تغذیه سالم و حرفه ای

 اکسیدان های سرمی ورزشکاران حرفه ای با ابتال به کرونابررسی و ارتباط سطح ویتامین دی و آنتی  -

 تغذیه ورزشی و استفاده از مکمل ها در رشته ورزشی .... -
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 روانشناسی ورزشی

 بررسی ویژگی های روان شناختی ورزشکاران المپیکی با تاکید بر افزایش عملکرد - 

 بررسی مشکالت ارتباطی، خانوادگی و شغلی ورزشکاران المپیکی به منظور مداخله موثر  -

بررسی شیوه های نوین پشتیبانی روان شناختی از ورزشکاران المپیکی در شرایط قرنطینه، تجربیات  -

 کشورهای پیشرفته

-  
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توسعه سنجش و 

قابلیت های 

 جسمانی

 ابزارها و شیوه های نوین سنجش عملکرد قهرمانانمالحظات و موضوعات مربوط به  - سنجش

طراحی برنامه های تمرینی، ارزیابی و استانداردسازی ابزارهای سنجش عملکرد در رشته هایی مانند  -

 تکواندو

 تعیین شاخص های استعدادیابی رشته ... در سنین پایه  -

-  

 ورزشکاران در رشته های المپیکی و آسیایی مالحظات مربوط به تمرینات برتر برای عملکرد بهینه - تمرینات برتر

-  

 .....بررسی عملکرد بیولوژیکی سیستم تنفسی المپین های ایران در المپیک  - فیزیولوژی

مطالعه ویژگی های فیزیولوژیکی و آنتروپومترکی در زنان و مردان نخبه رشته ورزشی .... و تدوین  -

 شاخص های پایش عملکرد ورزشکاران

-  

بررسی پارامترهای بیومکانیکی در مانیتورینگ خستگی در ورزشکاران در حال آماده سازی برای  - بیومکانیک

 ....شرکت در المپیک 

-  
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 ورزشیمدیریت 

 بررسی تاثیر آکادمی ملی المپیک بر توسعه علمی ورزش قهرمانی کشور - راهبردی

 ورزشی و تیم های ملی ایرانطراحی نظام نظارت و الگوی ارزیابی فدراسیون های  -

-  

 طراحی و ساخت اماکن / تجهیزات ورزشی دوستدار محیط زیست در ایران - اماکن ورزشی

-  

 آینده پژوهی رویدادهای المپیکی با رویکرد سناریو نویسی - رویدادهای ورزشی

تحلیل و ارزیابی مدیریت رویدادهای ورزشی بین المللی )المپیک، آسیایی، ساحلی، داخل سالن،  -

 ...( جوانان، 

تحلیل ابعاد زیبایی شناختی و فنی پوشش ورزشکاران ایرانی در رویدادهای بین المللی و ارائه  -

 راهکارهای بهبود

 ی و آسیایی تدوین مدل یکپارچه مدیریت فرهنگی کاروان های ورزشی المپیک -
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 نقش رسانه های اجتماعی در مدیریت سازمان های المپیکی - رسانه 

 توسعه نهضت داوطلبی در ورزش ایران - منابع انسانی

 تحلیل نیمرخ روانی، اجتماعی و جمعیت شناختی ورزشکاران نخبه زن و مرد ایران -

 )ورزشکاران، کادر فنی و مدیران(تدوین مدل فرآیندی استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور  -

 تحلیل چالش های مدیریت زنان در سازمان های ورزشی المپیکی کشور -

 تحلیل و تدوین مسیر پیشرفت شغلی ورزشکاران نخبه زن و مرد در مدیریت ورزشی ایران -

 پیکی و آسیایی )ورزشکاران، مقامات فنی و مدیران( طراحی نظام جانشین پروری در ورزش های الم -

 تحلیل مدیریت توسعه برند شخصی ورزشکاران نخبه زن و مرد ایرانی -

راهکارهای افزایش عمر قهرمانی زنان  ورزشکار و چگونگی بهره گیری موثر از پتانسیل آن در دوران  -

 پسا قهرمانی 

-  

 کمیته ملی المپیک ایران و ارایه الگوی مناسببررسی شیوه های بازاریابی و جذب سرمایه در  - بازاریابی

و ارزیابی عملکرد کاروان ورزشی ایران تا کنون در بازی های المپیک و آسیایی و ارایه  SWOTتحلیل  -

 الگوی مناسب

  تدوین برنامه راهبردی مدیریت روابط عمومی و برند سازی در کمیته ملی المپیک -

-  

  - منابع مالی

 ( در حوزه ورزش قهرمانیMISطراحی و مدیریت سیستم های اطالعاتی مدیریت ) - آوری اطالعاتفن 

-  

دیپلماسی و روابط بین الملل 

الزامات و  – در ورزش

کارکردهای فرهنگی، سیاسی، 

  مذهبی

 ، سیاسی، فرهنگیجایگاه ورزش در دیپلماسی عمومی -

 ارایه راهکارهای بهینه سازی آنبررسی وضع موجود ارتباطات بین المللی ورزش و  -

  تدوین راهبردی کسب و حفظ کرسی های بین المللی موثر در مجامع بین المللی ورزشی -

 مقایسه دیپلماسی ورزشی با دیپلماسی سیاسی -

 دیپلماسی ورزشی و روابط موثر بین نهادهای فرهنگی بین کشورها -

 مذهبی بین کشورهادیپلماسی ورزشی و روابط موثر بین نهادهای  -

 راهکارهای تقویت توان دیپلماسی فدراسیون های ورزشی ملی -
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 ابعاد دیپلماسی فرهنگی در ورزش -

-  
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 ارزش ها در ورزش و

 المپیک

 علمی مبارزه با دوپینگ -عناوین مرتبط با ابعاد فرهنگی - دوپنیگ -ورزش پاک 

- ... 

مختلف حفاظت از ورزشکاران در مقابل سوء استفاده و آزار و اذیت مالحظات و موضوع مرتبط با ابعاد  - ورزش امن

 در ورزش

-  

 با الگوهای توسعه پایدار.... بررسی میزان سازگاری اماکن ورزشی، تاسیسات و تجهیزات ورزشی شهر  - محیط زیست –توسعه پایدار 

 ورزش کشوربررسی و امکان سنجی روش های پیاده سازی اصول توسعه پایدار در ساختار  -

 سنجش میزان آالینده های محیط زیستی در محیط های ورزشی )مطالعه موردی: ...( -

-  

 

 

OVEP 
برنامه های توسعه ارزش های 

 المپیک

 

 

 مقایسه نگرش دانش آموزان نسبت به ارزش های المپیک در مدارسی که اجرا نموده و اجرا نمی کنند -

آموزش المپیک در سیستم آموزشی: مطالعه موردی در استراتژی جنبش المپیک برای ادغام مفهوم  -

 مدارس سه استان بزرگ ایران

 تاثیر آکادمی ملی المپیک بر ترویج ارزش های المپیک  -

و ارزش های ادراک شده در رابطه با بازی های المپیک: مطالعه موردی فدراسیون  آشنایی با المپیزم -

 های المپیکی ایران

-  

)ورزشکار، مدیر، مربی، با تاکید بر کلیه ابعاد ورزشی   جنسیتی در جنبش المپیکبرابری  - برابری در ورزش

 داور،...(
 تدوین برنامه جامع توسعه ورزش قهرمانی زنان ایران با رویکرد آینده پژوهی -

 آسیب شناسی و تحلیل چالش ها و فرصت های فعالیت زنان در ورزش های المپیکی -

-  
-  

 مسئولیت اجتماعی ورزشکاران و قهرمانان - سیاست اجتماعی در ورزشجامعه شناسی  6

 نشاط اجتماعی و ورزش توانمند سازی گروه های اقلیت اجتماع از طریق ورزش -
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دکتر  – ورزشی

 صالحی

  - سرمایه اجتماعی در ورزش

 مسئولیت اجتماعی در ورزش
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 حقوق ورزشی

 ورزشکاران در مقابل سوء استفاده، آزار و اذیت در ورزشابعاد حقوق ملی محافظت از  - ابعاد ملی

 آسیب شناسی قرارداد با مربیان و ورزشکاران خارچی و ارایه راهکارهای اصالحی -

-  

  - ابعاد بین المللی

 -  

 

8 

 

 

 فرهنگ و ورزش

 

 

 

 تدوین تاریخ شفاهی ورزش کشور در ابعاد مختلف - تاریخ شفاهی ورزش

 )جنسیتی، قومی، فرهنگی، نژادی، مذهبی، سیاسی، ...(نفی تبعیض در ورزشی  -

 کارکردهای فرهنگی ورزش با تاکید بر انسجام و هویت ملی -

 برجسته نمودن ورزشکاران از میان اقوام مختلف ایرانی -

 حفاظت از ورزشکاران ملی در مقابل تعرض و سوء استفاده -

 تعامل فرهنگ، ارزش، ورزش )موسیقی، لباس، تئاتر، ...( -

 ی هتر در ورزشتجل -

 توسعه اخالقی در ورزش

 امنیت اخالقی در ورزش

 اقوام و ورزش

فن آوری در ورزش  1

 قهرمانی

 

تمرین و پایش عملکرد 

 ورزشکاران

 کاربرد فن آوری در توسعه ورزش قهرمانی ، به ویژه تمرین و عملکرد ورزشکاران -

 مانند تکواندو فن آوری و نوآوری در رشته های المپیکی -

 

    قابل بررسینکته: عناوین فوق مشخص کننده محورهای اصلی مورد نیاز سازمان های المپیکی کشور بوده و قطعا موضوع ها و عناوین مرتبط پیشنهادی جدید 

 می باشد.


