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 مبتکر در حوزه اقتصاد و صنعت ورزش انپیشگامارزیابی 

 وزن شرح ردیف
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 شناسایی فرصت هاي ناب در حوزه اقتصاد و صنعت ورزش:
 تحلیل اقتصادي راهگشا در حوزه ورزش با توجه به تجربیات کشورهاي دیگر •
 مردمتحلیل اقتصادي تاثیرگذاري حوزه ورزش در ارتقاي امید به زندگی  •
 ارائه راهکارهاي مناسب براي پیکربندي عوامل تاثیرگذار در اقتصاد و صنعت ورزش •
ارائه راهکارهاي مناسب براي مدیریت هیجانات مردم به ویژه نوجوانان و جوانان و نیز  •

 بزرگساالن با هدف ایجاد و توسعه شادي و نشاط در جامعه

9  

 ارتقاي امید به زندگی:ارائه استراتژي توسعه اقتصاد ورزش با هدف 
 ي مردم نهاد در حوزه اقتصاد و صنعت ورزش )هاتاسیس سازمان( •
 ارائه راهکار براي توسعه ورزش همگانی به عنوان ناجی کشور  •
 افزایش سهم حوزه ورزش در تولید ناخالص داخلی •

9  
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اقناع افکار عمومی مردم و مسئوالن به ویژه شرکت هاي طراحی و تولیدکنندگان توانمندي در 
براي مشارکت در تاسیس سازمان هاي مردم نهاد براي مشارکت آنان در طرح تجهیزات ورزشی 

 هاي اقتصادي و اجتماعی 
9  

پیامدهاي مهمی پیشگام شدن در ارائه و برنامه ریزي و اجراي طرح(ها)ي ناب در حوزه ورزش که 
 در اقتصاد و صنعت ورزش دارد.
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  9 ایجاد و توسعه سبک مدیریت نوین تحول در حوزه ورزش و الگوسازي 
درك درست از محدودیت ها و موانع پیش روي حوزه ورزش و تالش مداوم و ایجاد روحیه امید 

 براي پیشگام شدن و جا انداختن سبک مدیریت نوین تحول 
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  9 تیم سازي و سازماندهی و پرورش نیروهاي مستعد 

  9 متقاعدسازي مردم به ویژه سرمایه گذاران براي سرمایه گذاري در حوزه اقتصاد و صنعت ورزش

4 

 همراه سازي دستگاه هاي اجرایی :
 وزارت ورزش و جوانان ، وزارت صمت و وزارت بهداشت و ........... •
 مجلس شوراي اسالمی •
 تشخیص مصلحت نظاممجمع  •
 اتاق اصناف •
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ایجاد ساختار و سازمان دهی مناسب براي راهبري و برنامه ریزي و اقدام مناسب و مقتضی در 
 راستاي اهداف و چشم اندازهاي حوزه ورزش به ویژه اقتصاد و صنعت ورزش
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توانمندي در برگزاري مسابقات ورزشی و نمایشگاه هاي تخصصی ورزشی و یا مرتبط با اقتصاد و 
 صنعت ورزشی   

9  

  9 و به کارگیري استعدادهاي نیروهاي خالق و نوآور در این حوزه کشف

  9 توانمندي در تاثیرگذاري رسانه هاي عمومی در انعکاس برنامه هاي اقتصاد و صنعت ورزشی
 امنیاز این پرسشنامه توسط داوران با توجه به خوداظهاري شما مشخص می گردد.    
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