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 میاهلل الرحمن الرحبسم

 وزارت ورزش و جوانانهای پییشنهادی  برنامه

های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به عنوان یکی از با حمد و سپاس به درگاه ایزد منان، برنامه

بناک های تاهای نظام مقدس جمهوری اسالمی با توجه به اسناد باالدستی، اندیشهوزارتخانه نیتریتخصص

، قانون اساسی جمهوری "حفظه اهلل تعالی"ای امام خمینی )ره( رهنمودهای حکیمانه امام خامنهحضرت 

 هایساله جمهوری اسالمی ایران، قانون برنامه ششم توسعه کشور، سیاست 02انداز اسالمی ایران، سند چشم

 ، قوانین مصوب"یلالعامدظله"های کلی جمعیت ابالغی مقام معظم رهبری کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست

مجلس شورای اسالمی، مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت 

 بر بیانیه گام دوم انقالب و عدالت محوری تنظیم شده است. دیتأکورزش و جوانان با 

 وندیپ ،ییهستند، همگرا یاسالم شرفتهیکه جوانان، محور تحقق نظام پ یمقام معظم رهبر شیبه استناد فرما

هر  هیسرما نیقرار دارد که ارزشمندتر یاصل راهبرد نیا یو مستمر مقوله ورزش و جوانان در گرو قیوث

 .هستندآن کشور  سازانندهیو جوانان و آ یانسان یرویو ن یاجتماع هیکشور، سرما

از  روند حرکت یبرا یمناسب، بستر یاسالم هنیناب و خالق جوانان م یو پرورش استعدادها ییشکوفا با

 هیروح تیتقو، و و اعتماد دیام یهابارقهگردد و یآل فراهم مدهیمطلوب و ا تیوضع موجود به سمت وضع

 شرطشیشجاعت به عنوان پ وجرات  یسازنهیو نهاد یزشیو تحول انگ یاسالم هنیجوانان م یخودباور

کشور را جوانان  تیجمع بخش اعظمی ازاضر گردد. در حال حیتحول در حوزه ورزش و جوانان م یاصل

 جوانان و ینیو کارآفر ییزاچالش و معضالت در عرصه اشتغال شیدهند که با توجه به افزایم لیتشک

در  سن ازدواج ریچشمگ شیجوانان، افزا یاورهانفس و بضعف در اعتمادبه ،یشتیو مع یمشکالت اقتصاد

اء منش حیصح ییجوانان با شناسا یچالش سالمت جسمو  ،متعدد یاجتماع یهابیجوانان، بروز آس نیب

ان درم یبرا یزیرو برنامه یاجتماع یهابیاز بروز آس یریشگیاصل پ یسازنهینهاد ،یاجتماع یهابیآس

 ربطیذ یها و نهادهاها و سازمانمناسب با کمک وزارتخانه یهاوهیو ش یعلم یهابا روش دگانیدبیآس

 خواهد بود. ریپذامکان
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ایران اسالمی و عزیز با پیشینه درخشان فرهنگی، اسالمی، تمدنی و غنای ارزشمند و خالقیت و نوآوری 

ه امام ک "میتوانیمما "جوانان غیرتمند و توانمند که بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری مظهر و تجلی اراده 

ی عظیم هاتیظرفرسانید، از  هاعرصههمه  بزرگوار به همه ما آموخت، ایران را به عزت و پیشرفت در

ی فکری و معنوی، صنایع دستی و کسب و کارهای مهارتی جوانان هاهیسرمااجتماعی، میراث فرهنگی، 

برخوردار است و مرکز صنایع خالق و کسب و کارهای مهارتی جوانان بستر مناسب و الزم را برای ارتقای 

تماعی جوانان و ایجاد فضای پرطراوت، امیدبخش و شادابی و منزلت اجتماعی و شور و نشاط و امید اج

مان نقش موثری و در شکوفایی استعدادهای ناب جوانان میهن اسالمی سازدیمسرزندگی جوانان فراهم 

 الهام گرفته از ایمان اسالمی میسر خواهد شد. ی جهادیهاتیریمدخواهد داشت که تنها با 

 بانقال دوم گام هیانیب

که امام بزرگوار به همه ما  "میتوانیما م"و اعتقاد به اصل  یاسالم مانیالهام گرفته از ا یجهاد یهاتیریمد

جوانان با وزارت ورزش و  برنامه پیشنهادی .دیها رساندر همه عرصه شرفتیرا به عزت و پ رانیآموخت، ا

گام دوم انقالب با توجه به  هیانیدر ب یمقام معظم رهبر یحضرت امام )ره( و رهنمودها یهاشهیبر اند دیتأک

 ،یعزت ملی؛ استقالل و آزاد؛ عدالت و مبارزه با فساد؛ اقتصاد؛ و اخالق تیمعنو؛ علم و پژوهش: هاهیتوص

 ی، تنظیم شده و به شرح ذیل تقدیم می گردد.سبک زندگ؛ با دشمن یمرزبند ،یروابط خارج

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 برنامه پیشنهادی در حوزه ورزش

 قهرمانی و حرفه ای
 زمان برنامه سنجه عملکرد شرح برنامه ردیف

 مستمر دوره برگزاری اردوها و دیدارهای تدارکاتی جهت شرکت در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا 1

 ساالنه تعداد شرکت در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا 2

 مستمر رتبه، مدال های جهانی و بین المللیارتقا و تقویت جایگاه ورزش قهرمانی و حرفه ای در عرصه  3

 ساالنه تعداد برگزاری اردوهای داخلی و دیدارهای تدارکاتی خارجی 4

 ساالنه اعتبار کمک به هیاتهای ورزشی 5

 ساالنه دوره/ نفر مسابقات قهرمانی کشور و میزبانی رویدادهای بین المللی 6

 دو ساالنه نفر تجلیل از قهرمانان 7

 ساالنه رشته/ نفر برگزاری المپیاد استعدادهای برتر ورزشی 8

 میان مدت سند تدوین سند ملی آموزش ورزش کشور 9

 میان مدت سند تدوین سند ملی استعدادیابی ورزش کشور ) نظام جامع استعدادیابی ( 11

 ساالنه دوره برگزاری دوره های دانش افزایی ورزش کشور 11

 کوتاه مدت سند باشگاه داری کشور بازنگری نظام جامع 12

 میان مدت رشته/ نفر سرمایه گذاری در رشته های ورزشی پایه، پر مدال و ملی 13

 کوتاه مدت سند توسعه ورزش پاک و مبارزه با دوپینگ 14

 

 

 توسعه ورزش همگانی
 زمان برنامه سنجه عملکرد شرح برنامه ردیف

 ساالنه سامانه همگانیتوسعه سامانه جامع اطالعات ورزش  1

 ساالنه رویداد اجرای طرح ملی افزایش تحرک در اقشار مختلف 2

 ساالنه رویداد/ نفر برگزاری رویدادها و جشنواره های ورزش همگانی، آیینی، سنتی و بازیهای بومی محلی 3

 ساالنه اعتبار هاحمایت از انجام فعالیت های ورزشی همگانی در استان 4

 ساالنه تعداد/ نفر ورزش همگانی در مناطق کم برخوردارتوسعه  5

 ساالنه دوره آموزشی برگزاری دوره های دانش افزایی و ارتقای مهارت های سبک زندگی فعال 6

 ساالنه تعداد/ نفر توسعه فعالیت های خانه های ورزش روستایی 7

 ساالنه اعتبار نوجوانان و سالمندانحمایت از طرح های ملی تربیت مربیان ورزشی ویژه کودکان،  8

 ساالنه اعتبار مشارکت در راه اندازی ایستگاه های ورزش همگانی به ویژه در مناطق روستایی 9

 ساالنه اعتبار حمایت از اجرای طرح ورزش همگانی ویژه معلوالن و توان خواهان و گروه های خاص 11

 ساالنه اعتبار توسعه جاده های تندرستی  11

 ساالنه اعتبار حمایت از تولید و پخش برنامه های رسانه ای با محتوای ارتقای سالمت از طریق ورزش 12

 ساالنه اعتبار توسعه ایستگاه های سالمت و مشاوره ورزشی در کانون های جمعیتی 13

 مستمر پروژه توسعه ورزش همگانی از طریق هم افزایی ظرفیت مساجد، شهرداری ها و سایر نهادها 14
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 امور فرهنگی حوزه ورزش
 زمان برنامه سنجه عملکرد شرح برنامه ردیف

 ساالنه نفر تشکیل نهضت داوطلبی با همکاری بسیج مستضعفین 1

 ساالنه پروژه های ورزش همگانیتشکیل گروه های جهادی در ورزش در راستای کمک به فعالیت 2

 کوتاه مدت برنامه داخلی )سخت افزاری و نرم افزاری(تأکید بر گسترش فرهنگ استفاده از تولیدات  3

 کوتاه مدت آیین نامه رعایت عوامل زیست محیطی در فعالیت های ورزشی 4

 میان مدت سند تدوین دستورالعمل فرهنگی ـ ورزشی در فدراسیون ها و باشگاه ها 5

 مدتمیان  رشته طراحی الگوهای استاندارد مناسب برای پوشش ورزشی بانوان 6

 میان مدت سند ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ویژه باشگاه های ورزشی   7

 ساالنه تولید محتوا اخالقی، انقالبی و منش پهلوانی -ترویج ارزشها و موازین اسالمی و ارزش های فرهنگی  8

 ساالنه سمن ایجاد سمن های تخصصی در امور فرهنگی ـ ورزشی 9

 ساالنه اعتبار ورزشیحمایت از تولیدات فرهنگی ـ  11

 ساالنه نفر ایرانی -معرفی قهرمانان ارزشی به عنوان الگوی اسالمی  11

 

 

 توسعه ورزش بانوان
 زمان برنامه سنجه عملکرد شرح برنامه ردیف

 ساالنه رویداد برگزاری جشنواره های فرهنگی ـ ورزشی با رویکرد عفاف و حجاب 1

 ساالنه دوره آموزشی دختران از طریق ورزشارتقای مهارت های دفاعی زنان و  2

 ساالنه فر/ زنانن ی دوره های آموزشی ورزشی ویژه زنان روستاییرابرگز 3

 ساالنه آزمون اجرای طرح سنجش آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی بانوان 4

 ساالنه آزمون اجرای طرح راست قامتی با ورزش )سنجش قامت و حرکت( ویژه بانوان 5

 ساالنه دوره اجرای طرح ملی فراغت با ورزش ویژه بانوان شاغل و خانه دار 6

 ساالنه مجوز توسعه باشگاه های ورزشی اختصاصی بانوان 7

 ساالنه مسابقه اجرای برنامه های ورزش های محله محور ویژه زنان باردار، سالمندان، بیماران خاص 8

 

 

 اقتصاد ورزش
 زمان برنامه عملکردسنجه  شرح برنامه ردیف

 ساالنه اعتبار حمایت از استارت آپ های ورزشی جهت تولید تجهیزات و خدمات 1

 میان مدت سند تدوین برنامه جامع کارآفرینی در حوزه ورزش  

 میان مدت سند تدوین طرح جامع ایجاد فرصت سرمایه گذاری در ورزش 2

 ساالنه تعداد خدماتی مرتبط با ورزشجلب مشارکت سرمایه گذاری در امور تولیدی و  3

 ساالنه نقر استفاده از خیرین ورزش یار در توسعه اماکن ورزشی 4

 ساالنه شرکت توسعه استارت آپ های تخصصی و شرکت های دانش بنیان در ورزش همگانی 5

 میان مدت سند تبیین جایگاه و سهم ورزش از صنایع 6

7 

ارتقاء سطح کیفی و کمی تولید تجهیزات، تدوین سند توسعه صنعت ورزش برای 

 میان مدت سند مراودات و انتقال بازیکن
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 سازی ورزش تخصصی وعلمی 
 زمان برنامه سنجه عملکرد شرح برنامه ردیف

 ساالنه مجلد پژوهش و مطالعات تطبیقی در زمینه ورزش 1

 ساالنه همایش پژوهشی -دهای علمی دایبرگزاری رو 2

 ساالنه اعتبار نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا حمایت از پایان 3

 ساالنه نفر برگزاری نشست های تخصصی 4

 ساالنه مقاله/ تعداد انتشار مقاالت، نشریات و تالیفات تخصصی 5

 

 

 دیپلماسی ورزش
 زمان برنامه سنجه عملکرد شرح برنامه ردیف

 ساالنه بین المللیمجمع  المللی حضور مداوم و فعال در مجامع بین 1

 میان مدت تعداد عضویت در مجامع و کسب و حفظ کرسی های بین المللی 2

 ساالنه تولید محتوا های ورزشیای با استفاده از ظرفیتهای رسانهمقابله با سیاه نمایی و جوسازی 3

3 

ها و مسابقات مشترک فرهنگی ورزشی بومی با کشورهای ها، همایشبرگزاری جشنواره

 میان مدت جشنواره/مسابقه همسایه و مسلمان

 میان مدت ثبت ملی و جهانی های سنتی المللی ورزشریزی در جهت ثبت ملی و بینبرنامه 4

 

 

 فناوری و ساختاریحوزه 
 زمان برنامه سنجه عملکرد شرح برنامه ردیف

 ساالنه اطالعاتبانک  توسعه بانک اطالعات جامع ورزش کشور )ورزشکار، مربی، داور( 1

 ساالنه سالنامه تولید سالنامه آماری ورزش و جوانان 2

 ساالنه پروژه استقرار نظام مدیریت بهره وری 3

 ساالنه سامانه شفاف سازی قراردادهای ورزشی  4

 ساالنه پروژه اجرای طرح تحول ورزش دیجیتال 5

 ساالنه پروژه اجرای طرح مدیریت دانش در حوزه ورزش 6

 میان مدت تشکیالت اصالح ساختار مدیریتی ورزش به ویژه در فدراسیون ها 7

 میان مدت تشکیالت ( قانون خدمات کشوری92اصالح ساختار وزارت و ادارات کل در راستای ماده ) 8

 ساالنه نفر کاهش سن مدیران و افزایش استفاده از مدیران جوان 9

 ساالنه نفر مدیران جوانکاهش سن مدیران و افزایش استفاده از  11

 میان مدت سند توسعه و تقویت صندوق حمایت از پیشکسوتان و بازنگری مقررات 11

 کوتاه مدت سند تهیه آیین نامه های اجرایی اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی 12

 مستمر تعداد سات شورای عالی ورزشپیگیری احکام و تشکیل مستمر جل 13

 میان مدت سند اجرایی کاهش تصدی گری در حوزه خدمات ورزشیتهیه برنامه  14

 کوتاه مدت سند طراحی و اجرای مکانیزم های حقوقی جهت عقد قراردادهای بین المللی 15

 



 

6 
 

 ها، اماکن و تجهیزاتتوسعه و تکمیل زیرساخت
 زمان برنامه سنجه عملکرد شرح برنامه ردیف

 ساالنه پروژه آمایش سرزمین از منظر ورزش 1

 ساالنه پروژه تمامهای نیمهتکمیل پروژه  2

 ساالنه مکان/محل توسعه اماکن ورزشی با رویکرد مناطق کم برخوردار 3

 ساالنه سرانه ورزشی افزایش سطح سرانه فضاهای ورزشی 4

 ساالنه اعتبار کمک به تجهیز اماکن عمومی محالت و مساجد در جهت استفاده ورزشی 5

 ساالنه مکان/محل های ورزش روستاییامکانات و زیرساختتوسعه  6

 میان مدت اعتبار توزیع عادالنه منابع، امکانات و تجهیزات 7

 میان مدت مکان ورزشی های ورزشی ویژه بانوان جهت استفاده همزمان مادران و فرزنداناحداث مجموعه 8

 ساالنه پروژه سازی و استانداردسازی اماکن ورزشیبازسازی، مقاوم 9

 ساالنه اسناد مالکیت تعیین وضعیت حقوقی و مالکیت بر امالک و اماکن ورزشی 11

 ساالنه سازه/ هزینه هاهای نوین جهت توسعه فضاهای ورزشی و کاهش هزینهاستفاده از سازه 11

12 

بروز رسانی و مناسب سازی امکانات و زیرساخت های ورزشی جهت استفاده اقشار 

 ساالنه مکان/ محل جانبازان و ... خاص نظیر

 ساالنه تفاهم نامه های ورزشی ها جهت استفاده چندمنظوره از سالننامه با سایر دستگاهتفاهم 13

 ساالنه اعتبار توسعه خانه های ورزش روستایی 14
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 برنامه پیشنهادی در حوزه جوانان

 ترویج فرهنگ خانواده
 زمان برنامه عملکرد سنجه شرح برنامه ردیف

 مستمر تعداد مراکز ریزی جهت ساماندهی مراکز مشاوره در خصوص ازدواجبرنامه 1

 مستمر تعداد/نفر الحسنه ازدواجاعطای تسهیالت قرض 2

 ساالنه پروژه تحکیم نهاد خانواده و ترویج ازدواج آگاهانه، بهنگام و آسان 3

 ساالنه تولید محتوا خانوادهترویج فرهنگ نشاط و شادابی در  4

 ساالنه تولید محتوا توجه ویژه به موضوع جمعیت و تالش به منظور ترویج فرزندآوری 5

6 

حمایت از برگزاری دوره های دانش افزایی مدیران مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و 

 ساالنه اعتبار خانواده

 ساالنه مرکزتعداد  توسعه مراکز مشاوره تعالی ازدواج و خانواده 7

 

 

 مشارکت جوانان
 زمان برنامه سنجه عملکرد شرح برنامه ردیف

1 

جانبه پذیری و مشارکت همهسازی مسئولیتهای اجتماعی، نهادینهتقویت سرمایه

 ساالنه تولید محتوا جوانان

 ساالنه نفر تقویت مشارکت داوطلبانه مردمی در امور جوانان 2

 ساالنه مجوز نهاد )سمن(مردم هایایجاد و توسعه سازمان 3

 ساالنه تعداد ایجاد و توسعه خانه های جوانان مستقر در مراکز استان و شهرستان ها  4

 ساالنه برنامه ربطبرگزاری برنامه های مشارکتی با همکاری نهادهای ذی 5

 ساالنه اعتبار کمک به اجرای طرح ها و برنامه الگویی امور جوانان 6

 

 تعمیق باورهای مذهبی و انقالبی جوانانهویت و 
 زمان برنامه سنجه عملکرد شرح برنامه ردیف

 ساالنه تولید محتوا ارتقای هویت دینی، انقالبی و ملی جوانان 1

 ساالنه تولید محتوا تالش در جهت ارتقاء هویتی و سطح شناخت جوانان 2

 ساالنه تعداد ایرانی -های جوان برجسته و متعالی اسالمیمعرفی و تبیین شخصیت 3
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 اوقات فراغت جوانان
 زمان برنامه سنجه عملکرد شرح برنامه ردیف

 ساالنه تعداد سازی اوقات فراغت جوانان ساماندهی و غنی 1

 میان مدت سند تعریف سبک زندگی جوانان با توجه به الگوی ایرانی و اسالمی 2

 ساالنه تعداد های فراغتی هویت آفریناجرای برنامه 3

 ساالنه تعداد ایجاد و توسعه جوان سراها 4

 ساالنه سامانه راه اندازی پورتال جامع اوقات فراغت 5

 

 

 ساماندهی امور جوانان
 زمان برنامه سنجه عملکرد شرح برنامه ردیف

 ساالنه تعداد نخبه انقالبی برخوردار از روحیه جهادیتشکیل اتاق فکرمتشکل از جوانان  1

 میان مدت سند های جوانانسازی فعالیتریزی و مدیریت یکپارچه و هماهنگاستقرار نظام برنامه 2

 میان مدت سند های اجرایی کشور(طرح مدیران آینده )تربیت مدیران جوان برای حوزه 3

 ساالنه تعداد ها و نوآوری آنانخالقیتکارگیری استعدادهای جوانان و به 4

 ساالنه اعتبار حمایت، تقویت و رفع موانع استارت آپ ها با محوریت جوانان 5

 ساالنه تعداد ایجاد و تأسیس مرکز صنایع خالق و کسب و کار جوانان  6

 مدت کوتاه سند سازی رویکرد سالمت جسمی و روحی جوانان ریزی و حمایت از نهادینهبرنامه 7

 میان مدت سند بررسی اثر بخشی برنامه های حوزه جوانان و توسعه اجتماعی  8

 ساالنه سامانه ایجاد پایگاه داده جوانان کشور 9

 ساالنه سامانه ایجاد سامانه نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در موار جوانان 11

 کوتاه مدت سند مبنای گام دوم انقالبتدوین و بازنگری برنامه ساماندهی امور جوانان بر  11

 ساالنه اعتبار حمایت از برنامه ها و فعالیت های ستاد های ساماندهی امور جوانان سراسر کشور 12

 


