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 چكيده

 بر تحقيقاتي و علمي توسعه در اي عمده نقش رساني اطالع و ارتباط نوين آوري فن امروزه

 اصلي معيارهاي از يكي كنوني جوامع در ارتباطات و اطالعات دليل، همين به .دارند عهده

 از پس جهاني پديده مهمترين عنوان به اينترنت از امروزه .شود مي محسوب پيشرفت و توسعه

 انحاء به بشري ارتباطات گسترش و همگرايي اينترنت نقش .شود مي ياد صنعتي انقالب دوران

 در تسريع و جغرافيايي فواصل حذف براي اي گسترده اتامكان كننده تامين و دربرگيرنده مختلف

 .است ها سازمان و ها انسان مابين ارتباطي عملكرد

 از حاصل نگراني سازمان و مديريتي سطوح در موجود نگراني و چالش داشت اشاره بتوان شايد

 نمي سنتي هاي شيوه و ابزارها به توجه با و توضيح اين با .است سازمان هاي هزينه افزايش

 كاهش در موثري چندان نقش بتوانند سنتي هاي روش و ها سيستم كه داشت انتظار توان

 حذف، گره، اين بازگشايي در كه است نويني ابزارهاي از يكي اينترنت .باشند داشته ها هزينه

 .باشد مي ساز چاره ها سازمان جاري امور در تسريع و ها هزينه از بسياري تعديل و كاهش

 دانشگاههاي دانشجويان ورزش اطالعاتي پايگاه تبيين و طراحي از است عبارت رحط كلي هدف

 :شد خواهد محقق ذيل اهداف آن به عنايت با كه فناوري و تحقيقات علوم، وزارت

 ها دانشگاه ورزش تخصصي اطالعات جامع پايگاه ايجاد 

 ورزش اجرايي دستگاههاي با علوم وزارت بدني تربيت كل اداره ارتباط گسترش و تقويت 

 دانشگاهها

 دانشگاهها بدني تربيت ادارات به مناسب رساني اطالع 

 ،كشور ورزش رساني اطالع نظام تكميل و تعميق تقويت، توسعه 

 علمي هاي ظرفيت تمام از استفاده و ورزشي هاي فعاليت ساختن يكپارچه براي تالش 

 كشور دانشجويان ورزش نظام براي عملي و

 و دانشگاهها كل اداره با بدني تربيت كل اداره ورزشي هاي انجمن بهينه ارتباط 

 كشور عالي آموزش موسسات



 حال در و شد اندازي راه  www.uso.ir اينترنتي آدرس با و تكميل فوق اهداف با پروژه اين

 دغدغه عنوان به كه آنچه. شود مي روز به اطالعات بدني، تربيت كل اداره كاربران توسط حاضر

 به ارتباط عدم داشت، وجود كنون تا دانشگاهها ورزش و بدني تربيت مسئولين و مديران هاي

 اطالعات فناوري انتهاي بي عرصه در موثري گام طرح اين اجراي. بود يكپارچه و فراگير موقع،

 پايگاه يك از استفاده با و شود مي محسوب دانشجويي ورزش ويژه به كشور ورزش توسعه براي

 ارتباط يكديگر با را كشور دانشگاههاي ورزش عملياتي بدنه كاربردي و امعج منسجم، اطالعاتي

 و دانشگاهها كليه فناوري و تحقيقات علوم، وزارت بدني تربيت كالن اهداف راستاي در و داده

 دريافت و جانبه همه ارتباط وجود است بديهي . سازد مي رهنمون را پژوه ورزش كاربران

 موقع، به اجراي همچنين و دانشگاهها ورزش امور ساختن ور بهره در كارآمد و روز به اطالعات

 .بود خواهد كارساز ها برنامه كيفيت با و منظم
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