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 مهورز

 

 

 سوابق تحصیلی

 (1391-1394، دانشگاه ارومیه، )و برنامه ریزی ورزشی مدیریت دکتری :

 (20لی نمره ان)درجه عارزش ایرومدیریت فرانوگرا، اقتصاد مقاومتی و توسعه ورزشی در توسعه اقتصادی صنعت تحلیل علی اثرگذاری  عنوان رساله:

 (1387-1389)، دانشگاه عالمه طباطبائی، مدیریت و برنامه ریزی ورزشی کارشناسی ارشد :

رائه مدل بر اساس ازمانی و ااذگیری سیگانه مدیریتی )ادارکی، انسانی، فنی( مدیران سازمان تربیت بدنی با های سهرابطه مهارت عنوان پایان نامه:

AHP  (60/19)درجه عالی نمره 

 (1382-1386، دانشگاه اراک، )ورزشی تربیت بدنی و علوم کارشناسی:

 (1377-1381ریاضی فیزیک، مدرسه دهخدا، تهران ) دیپلم:

 

 های مطالعاتیزمینه

  و سازمان های ورزشی در ورزش  بازاریابیاقتصاد و 

  سازمان های ورزشی و در ورزشمدیریت راهبردی 

 )تخصص جنبی )آمار، نرم افزارهای آماری و روش شناسی تحقیق 

 

 

 جوایز و افتخارات

  1393ارومیه در مقطع دکتری در سال دانشجوی نمونه دانشگاه. 

 1393در سال  یافت لوح تقدیر از وزیر ورزش و جوانان در زمینه شفاف سازی قراردادها در ورزش حرفه ایدر. 

 1388در سال  دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه عالمه طباطبائی در سازماندهی مسابقات ورزشی دانشگاه. 

 

 دکتر مصطفی افشاری

 ریزی ورزشیاستادیار مدیریت و برنامه

 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

 021-88747796( 577تلفن : داخلی )

 Afshari.ua@gmail.com         پست الکترونیک :

M.Afshari@ssrc.ac.ir 
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 مقاالت علمی

 عه یق و توستحلیل و کاربست عوامل موثر بر تحق. محسن اسمعیلی، علی وفایی مقدم حمیدرضا میرصفیان،، مصطفی افشاریR&D  در

 مدیریت ورزشی )پذیرش(.مجله مطالعات . پژوهشگاه علوم ورزشی

 دی در جهت رویکرت حمایت مالی: رویکردی در جه مرندی، حمیدرضا میرصفیان، فهیمه محمدحسن. ، مرتضی فتاح پورمصطفی افشاری

 . 1397اردیبهشت  . فروردین و47مدیریت ورزشی. شماره مجله مطالعات . های ورزشی استان آذربایجان غربیجذب سرمایه پروژه

 مجله انرزش ایروتحریم و ورزش: تحلیل اثرگذاری تحریم بر . محسن اسمعیلی، مریم رحمانی، فهیمه محمدحسن ،مصطفی افشاری .

 پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت ورزشی. 

  ،مجله . رزشیوسازی دانش مدیریت تحلیل موانع موثر بر تجاری. اکرم اصفهانی نیا، زهرا علم ،مصطفی افشاریمعصومه گلکار حق

 مدیریت و توسعه ورزش. 

  ،ایران. مدیریت و  ای رفهح ورزش توسعه بر موثر ای سایه اقتصاد مصادیق شناسایی مصطفی افشاری.محمد صادق افروزه، حسین زارعیان

 .توسعه ورزش. )پذیرش(

  ،تبال یگ برتر فواگران ل. تحلیل کیفی ارزش ادراک شده تماشاگران: مطالعه موردی تماشمصطفی افشاریفرشته سمیعی، علیرضا الهی

 (.) پذیرش-مطالعات مدیریت ورزشیایران. 

  ،ات . مطالعرانشرفته و ایمطالعه تطبیقی سیاست گذاری ورزش همگانی در کشورهای پی. افشاریمصطفی فرزان فرزام، علی وفایی مقدم

 (.پذیرش)-مدیریت ورزشی

 نشریه غفوری. بررسی مهارت های سه گانه مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور. فرزاد ، حبیب هنری، مصطفی افشاری

 . 1389 -5علمی پژوهشی حرکت،شماره 

  ،ارتباط مهارت های سه گانه مدیریتی با یادگیری سازمانی در مدیران سازمان تربیت بدنی  حبیب هنری، غالمعلی کارگر.مصطفی افشاری

 . 1390. نشریه مدیریت ورزشی. AHPو ارائه مدل براساس 

  ،ی براساس ابعاد سازمان یادگیرینده و ، غالمعلی کارگر. بررسی نظام یادگیری سازمانی درسازمان تربیت بدنمصطفی افشاریحبیب هنری

 .1390. نشریه مدیریت ورزشی. AHPروش 

  ،نقش و کارکردهای توسعه فرهنگ و جو سازمانی در تعهدسازمانی مصطفی افشارینادیا حمره لویی، جواد شهالیی، حبیب هنری .

 1391. ورزشمدیریت پژوهش در علوم حرکتی و کارمندان اداره کل تربیت بدنی استان همدان. 

  ،بررسی کارکردهای اهتمام بر عوامل مدیریتی در حفظ نیروهای انسانی در وزارت . مصطفی افشاریمحسن کوثری پور، جواد شهالیی

 .1392ورزش و جوانان. مطالعالت مدیریت ورزشی. 

  ،ورزشی.  های فعالیت به مازندران استان فرهنگیان رغبتی بی علل اولویت بندی و . بررسیمصطفی افشاریعلی وفایی مقدم، فرزان فرزام

 . 1392حرکتی.  رفتار و ورزشی مدیریت پژوهشنامه

 مدل یابی معادالت ساختاری ارتباط عوامل موثر بر بهره وری اماکن . مصطفی افشاریولی، وحید ساعتچیان، فریده هادوی، مهدی رس

 . 1392. فصلنامه تحقیقات علوم ورزشیورزشی با رضایتمنذی دانشجویان. 

  ،کاربرد روش مصطفی افشاریحبیب هنری، لیال محمدی .PCA  در ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی بر اساس رویکردهای

EFQM .1392رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. : مطالعه موردی فدراسیون قایقرانی 

  ،ازدارنده گردشگران ورزشی غیرفعال سفر کننده بهشناسایی عوامل جذب کننده و ب تبیین و مصطفی افشاری.فاطمه بهمنی، علی گراوند 

 .1392رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. . کرمانشاه، لرستان و همدان( های غرب کشور )ایالم،استان
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 محسن کوثری پور، حبیب هنری. بررسی کارکردهای سیستم مدیریت مصطفی افشاری ،CM مت سازمانی در در تثبیت شاخصه های سال

 .1393نشریه مطالعات مدیریت ورزشی. سازمان های ورزشی. 

 در ادگیریی فرهنگ و فرایند اب سازمانی المتس اختاریس ظامن دوینت .افشاری مصطفی پور، وثریک محسن زاده، محرم مهرداد 

 .3139 رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. .ایران ورزشی هایفدراسیون

  ،سازی معادالت ساختاری در بررسی ارتباط بین اثربخشی با خالقیت مدیران مدل. مصطفی افشاریاسماء صحرایی، نصراهلل سجادی

 .1393رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. جمهوری اسالمی ایران.  های ورزشیفدراسیون

  ،تاکید با شیورز های فعالیت هب مازندران استان فرهنگیان رغبتی بی علل تحلیل و بررسی. مصطفی افشاریعلی وفایی مقدم، فرزان فرزام 

 .1393. مطالعات مدیریت ورزشی. دهنده سوق عوامل و شخصی های ویژگی متغیرهای بر

  ،مطالعات بررسی نقش ابعاد توانمندسازی شناختی در عادات خالقیت مربیان شهر اراک. . مصطفی افشاریفاطمه بهمنی، غالمعلی کارگر

 1394مدیریت ورزشی. 

  ،العات قدامات. مطازامات، ، حبیب هنری. فرانوگرایی در مدیریت و توسعه ورزش: المصطفی افشاریمیر حسن سید عامری، علیرضا الهی

  1395. 37. شماره مدیریت ورزشی

  ،ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی بر اساس شاخص مصطفی افشاریلیال محمدی، حبیب هنری .EFQMه موردی : مطالع

 .1395فدراسیون قایقرانی. مطالعات مدیریت ورزشی. 

  ،ای ورزشی. عالیت هف. تحلیل عاملی دالیل مشارکت کم فرهنگیان سراسر کشور در مصطفی افشاریعلی وفایی مقدم، فرزان فرزام

 . 1395-مطالعات مدیریت ورزشی

 ر یادگیری د وازمانی مدل سیستم مدیریت سایبرنتیک، سالمت س ، محسن کوثری پور. تدوینمصطفی افشاریضا نیکبخش، شهرام علم، ر

 (.)پذیرش1395-مه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. پژوهشناهای ورزشی ایرانفدراسیون

  ،و کارکنان دماتخ کیفیت از رضایت پرسشنامه سنجی رابطه و یابی اعتبار ساخت،، مهدی رسولی. مصطفی افشاریمحسن اسمعیلی 

 . 1396. مرداد و شهریور 43مدیریت ورزشی. شمارهمجله مطالعات ورزشی.  تفریحی اماکن مشتریان

  ،ازمان ازمانی در ستفاوتی سازمانی، و تصویر سالگوی مسیر روابط حمایت سازمانی ادراک شده، بی. مصطفی افشاریحمیدرضا میرصفیان

 . 1396. تابستان 17. شماره 5دوره  در مدیریت ورزشی. مجله رویکردهای نوینورزش شهرداری اصفهان. 

 ،مازندران استان زشیآمو اقشار فردی شادی و زندگی کیفیت سنجش، مهران جعفری. مصطفی افشاری محمد زلیکانی، علی وفایی مقدم 

  .1396پیاپی(. زمستان  23)3ورزشی. سال ششم. شماره  مدیریت در کاربردی های پژوهش غیرورزشکار(. و )ورزشکار

  ،اده بنیادداس نظریه تحلیل عوامل توسعه ورزش همگانی بر اس. مصطفی افشاریفرزان فرزام، محمد حسین رضوی، علی وفایی مقدم. 

 )پذیرش(.-مطالعات مدیریت ورزشی

 ر دردهای نوین رویکه مجل، میرحسن سید عامری، حبیب هنری. اقتصاد مقاومتی در ورزش، عزت ملی، گره گشایی فعلی. مصطفی افشاری

 )دردست داوری(. مدیریت ورزشی

 وسعه در تقتصاد و ا. ورزش ایرانتحلیل عوامل موثر بر توسعه اقتصادی صنعت ، میرحسن سید عامری، حبیب هنری. مصطفی افشاری

 (.پذیرش)ورزش. 

  توسعه  ومدیریت ی. قشه ادراکجایگاه یابی برند پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با استفاده از فن ن. مصطفی افشاری، رسولیمهدی

 )دردست داوری(. .ورزش

 Mostafa Afshari, habib honari. Gholamali kargar. Applying analytic hierarchy process for 

analyzing the role of managerial skills in developing of organizational learning in physical 
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education organization: a conceptual model. International journal of sports science and 

engineering.2012. 

 Mostafa Afshari, habib honari.farzad ghafouri. Prioritizing managerial skills based on Katz’s 

theory in physical education offices of university in Iran. World applied of science journal 

(ISI).2012. 

 Mostafa Afshari, mohsenkosaripour. Javad shahlaei. The role of cybernetic management in 

organizational health in sport organization. International journal of sports studies (ISC). 2014. 

 Ali vafaei. Farzam farzan. Mostafa Afshari .Examining and prioritizing the Disinterest Causes 

of Teachers towards Sports Activities in Mazandaran Province: Personal Factors and Situational 

Factors. Journal of physical Education and Sport Management (ISC).2013. 

 Mostafa Afshari, habib honari. Gholamali kargar. The role of managerial skills in developing 

characteristics of learning organization in physical education organization. International journal 

of sports studies (ISC).2014. 

 Mohammad Hosein RAZAVI, Vahid CHUPANKAREH, Mohsen SMAEILI, Mostafa 

AFSHARI. THE JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH. (ISI). 

(Accept).  

 Fereshteh Samiei, Alireza Elahi, Mostafa Afshari. Developing and Validation of a Scale for 

Measuring the Perceived Value of Sport Spectators. International Journal of sports 

marketing & sponsorship. (listed, Scopus). (Accept). 

 

 طرح های پژوهشی

  مجری(. 1398ورزش و جوانان. وزارت . کارهافراتحلیل مطالعات اقتصاد ورزش کشور، چالش ها، موانع و راهملی طرح(. 

 و روش آذربایجان غربی با تاکید بر جذب حامیان مالی ورزشی استان ررسی روش های نوین تامین مالی پروژه هایب PCA .ورزشکلاداره 
 .. )مجری(1393آذربایجان غربی. استانجوانانو

  کل ورزش و جوانان استان  . اداره(1396تا  1393ورزشی دولتی در سه سال اخیر در استان البرز) اماکنبررسی وضعیت خصوصی سازی طرح
 . . )مجری(1397البرز. 

 ( تحلیل و کاربست عوامل موثر بر توانمندی های تحقیق و توسعهR&Dدر پژوهشگاه علوم ورزشی. پژوهشگاه ) علوم ورزشی. بدنی و تربیت
 )مجری(.. 1396

  1396ان تهران. زشی استمیزان اثر بخشی و ارائه راهکارهای بهینه در خصوص جایگاه سازمانی بانوان در ساختار هیئت های ورطرح .
 )مجری(. 

  علوم  وبدنی ربیتتژوهشگاه پژوهشگاه علوم ورزشی. پ .تحلیل عوامل موثر بر حمایت از کاال و خدمات ورزشی در صنعت ورزش ایرانطرح
 (.مجریدر دست اجرا. ) .ورزشی

  .مکار ت اجرا. )هی. در دسبدنی و علوم ورزشپژوهشگاه تربیتطراحی مدل تجاری سازی محصوالت پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 .اصلی(

  رب غهای شمال  استان در بررسی میزان موفقیت مدارس مجری رشته های تخصصی ورزشی و موانع موجود در راستای پیشبرد آنطرح ملی
 )مجری(.  PCA.1396با استفاده از روش  ایران

 پژوهشگاه  .نش آموزاندنی دابو ارائه راهکارهای توسعه فعالیت  طرح ملی ارزیابی و پیامد سنجی اجرای طرح حیاط پویا در مدارس کشور
 علوم ورزشی. )در حال اجرا(. بدنی و تربیت

  همکار اصلی( و پرورش مدارس ورزش ارزشیابی عملکرد آموزشطرح ملی(. 
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 همکار اصلی(.1393بدنی و علوم ورزشی. پژوهشگاه تربیتپژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.  -نمایه نشریات علمی( . 

  تحلیل مدل ساختاری تاثیرگذاری سیستم مدیریتCM ان. اسیون های ورزشی ایربر فرایند و فرهنگ یادگیری و سالمت سازمانی در  فدر
 . )همکار اصلی(.1393دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب. 

 همکار اصلی(.1393بدنی و علوم ورزشی. تعیین جایگاه برند پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی. پژوهشگاه تربیت( . 

 های آزاد منطقه های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاهمندی دانشجویان در دانشکدهوری اماکن ورزشی بر رضایتبهره ارتباط عوامل موثر بر
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر. )همکار اصلی(.تهران.  8

  (.اصلی در دست اجرا. )همکاروزارت آموزش و پرورش. ارزشیابی مدارس ورزش. طرح ملی 

  همکار(.1392برنامه راهبردی حوزه علوم ورزشی ایران. وزارت علوم تحقیقات و فن آوری. طرح ملی( . 

  همکار(.1392وزارت علوم تحقیقات و فن آوری. . 2و1بازنگری دروس تربیت بدنی طرح ملی( . 

  

 کتاب

 1396 -انتشارات طنین دانش، فهیمه محمد حسن. اثر برند در کسب و کارهای ورزشی. مصطفی افشاری. 

 ،فزار ه از نرم اا استفادبپژوهش های ورزشی: راه حل های تحلیل . مسعود میر معزی و ماندانا سنگاریمصطفی افشاری دکتر امیر شمس

SPSS .1397 -انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی. 

 (. داوری)در دست  مدیریت پروژه در ورزش.. زهرا علم، دنیا پاداش، مصطفی افشاری، میر محمد کاشف 

  .(.داوری)در دست  هم آفرینی در مدیریت ورزشی.مصطفی افشاری 

 

 های علمی همایشسمینارها و 

 فتمین سر کشور. ههای سرا های سه گانه مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاههنری، غفوری فرزاد. بررسی مهارت، حبیب مصطفی افشاری

 . 1388همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

 ازمان سدر توسعه  راتژیک، حبیب هنری، غالمعلی کارگر. ارتباط مهارت های مدیران سازمان تربیت بدنی با نگرشی استمصطفی افشاری

 . 1389های تربیت بدنی یادگیرنده. دومین همایش ملی گرایش

 وش رتاکید بر  نده با، حبیب هنری، غالمعلی کارگر. بررسی سازمان تربیت بدنی براساس ویژگی های سازمان یادگیرمصطفی افشاری

AHP1390های تربیت بدنی . دومین همایش ملی گرایش . 

 ه و تحکیم فنی( درتوسع سازمان تربیت بدنی)ادراکی، انسانی، های مدیرانی کارگر. نقش مهارت، حبیب هنری، غالمعلمصطفی افشاری

 .1390سازمانی. همایش ملی تربیت بدنی، آمل یادگیری

 ان ی های سازمس ویژگ، حبیب هنری، غالمعلی کارگر. بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی بر اسامصطفی افشاری

 .1390. ششمین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی،AHPو روش  یادگیرنده

 زمان گیری در ساهنگ یادتدوین مدل ساختاری سالمت سازمانی با فرایند و فر، محسن کوثری پور، مهرداد محرم زاده. مصطفی افشاری

 1393هشتمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی. های ورزشی. 

 هدانشگابدنیدارات تربیتا مدیرانمدیریتی  هایمهارتمیزان  بندی،تحلیل واولویتبررسی، حبیب هنری، فرزاد غفوری. مصطفی افشاری-

 . 1390همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، گرگان، کاتز. نظریهبراساس کشورهای

 لوم ع اولین همایش توکلی. ورزش در سبد خانوار، اقتصاد بهینه، سالمت.، فهیمه محمد حسن، سجده مرادی، مهدی مصطفی افشاری

 .1394کاربردی در ورزش. 
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  ،ربیت بدنی تاداره کل  ارمندان. رابطه فرهنگ و جو سازمانی با تعهدکاری ک مصطفی افشارینادیا حمره لویی، جواد شهالیی، حبیب هنری

 . 1390استان همدان. همایش ملی تربیت بدنی، آمل 

  ،ا. همایش ر رشته کاتاراته د. بررسی و اولویت بندی معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی کمصطفی افشاریمرجان امینی، حبیب هنری

 . 1390ملی تربیت بدنی، آمل 

  ،یته. اولین ومر رشته کاراته د. بررسی و اولویت بندی معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی کمصطفی افشاریمرجان امینی، حبیب هنری

 . 1390همایش ملی کاراته، 

  ،ید بر شی  با تاکهای ورز بررسی و  اولویت بنی علل عدم رغبت فرهنگیان به فعالیت. مصطفی افشاریعلی وفایی مقدم، فرزان فرزام

 . 1390ششمین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی، متغیرهای ویزگی های درون شخصی و موانع بازدارنده.

  مین ششر کشور. جویی سراسهای داوطلبان دردهمین المپیاددانش. بررسی انگیزهمصطفی افشاریمیرزاپور، سید عماد حسینی، علی اکبر

 . 1390همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی،

  ،ران ندستان مازارهنگیان نقش عوامل سوق دهنده و جاذبه های ورزشی در عدم رغبت ف. مصطفی افشاریعلی وفایی مقدم، فرزان فرزام

 .1390ششمین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی،به فعالیت های ورزشی. 

  ،کید بر هران با تای شهر ت. بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه های دولتمصطفی افشاریایمان سعدی، فرزاد غفوری

 . 1390اولین همایش ملی تفریحات ورزشی، فعالیت های ورزشی. 

 لی ش بین الملن همای. هشتمی. تعیین جایگاه برند پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشیمصطفی افشاریلی، پرستو قدسی، مهدی رسو

 . 1393پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی. 

 Mostafa afshari, Mohsen kosaripour. Mehdi rasoli. The role of cybernetic management in 

organizational health in sport organization 

 Mehdi rasoli, Mostafa afshari. The relationship between fifa world ranking and domestic 

football competition level: the case of Iran. International shomal sport science conference, 

2012. 

 Morteza motahari, Mostafa afshari. Studding functions burn out factors and their effects on 

burn out in judgment and its correlation with Iranian premier football league referees burn out. 

International shomal sport science conference, 2012. 

 Ali akbar mirzapour. Mostafa afshari . The study of effective factors on presence of audience 

and outbreak of aggression volleyball super league.  

 Ali vafaei. Faran farzam, Mostafa afshari .Sport for all and teacher in mazandaran . 2th sport 

for all congress. Turkey. 2012. 

 Mostafa Afhsari. Ali vafaei. Faran farzam. The reason of low participation among Iraniam 

people. 8th conference of international society for social science of sport. Esfahan.Iran. 

 Mohsen Esmaeili, Javad Moradi, Mostafa Afhsari. Atitude of body building clubs athletes to 

androgenic anabolic steroid. 8th conference of international society for social science of sport. 

Esfahan.Iran 

    

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه 

 . 1397دانشگاه آزاد اسالمی.  " رانیا یورزش تیریدانش مد  یساز یتوسعه تجار مدل ارائه "راهنمای رساله دکتری 

 . 1397ی. زاد اسالمدانشگاه آ "ایراندر توسعه صنعت ورزش  انیدانش بن یشرکت ها یکارکرد ها مدلتدوین  "راهنمای رساله دکتری 

 . 1394. پژوهشگاه علوم ورزشی "طراحی و اعتبار یابی مدل ارزش ادراک شده تماشاگران لیگ حرفه ای فوتبال "مشاور رساله دکتری 
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 .1396 پژوهشگاه علوم ورزشی. " باشگاه های حرفه ای فوتبال ایرانطراحی الگوی خصوصی سازی  "مشاور رساله دکتری 

 .1395شی. پژوهشگاه علوم ورز "تدوین مدل سایاست گذاری ورزش همگانی ایران "راهنمای دوره فرصت مطالعاتی کوتاه مدت

 .1397م ورزشی. گاه علوپژوهش "تحلیل عوامل موثر بر باشگاه داری حرفه ای والیبال ایران "راهنمای دوره فرصت مطالعاتی کوتاه مدت

دانشگاه آزاد  " ورزشکاران رکنان وارتباط ارزش ویژه برند با شخصیت برند و عشق به برند فدراسیون اسکیت از دیدگاه کا "راهنمای پایان نامه

 .1396 "علوم تحقیقاتاسالمی واحد 

دانشگاه آزاد اسالمی  " PCAه روش بتحلیل اکتشافی عوامل موثر بر برنامه راهبردی موفق در فدراسیون های ورزشی المپیکی  "پایان نامه راهنما

 .1396 "واحد علوم تحقیقات

 .1396 "تحقیقات واحد علوم اسالمی دانشگاه آزاد "ب و کار در فدراسیون های ورزشی تحلیل عوامل موثر بر میزان چابکی کس "راهنما پایان نامه

 .1396 "تحقیقات واحد علوم اسالمی دانشگاه آزاد " شناسایی موانع اجرای برنامه استراتژیک فدراسیون دوچرخه سواری ج.ا.ا"راهنما پایان نامه

نشگاه آزاد دا "تهران شهر یکنندگان پوشاک ورزشمصرف دیبه مد و لوکس بودن برند در رفتار خر اقیاشت ینگاشت مدل عل "راهنما پایان نامه

 .1396 "اسالمی واحد علوم تحقیقات

وم ه آزاد اسالمی واحد علدانشگا " نر تهراتحلیل عوامل زیربنایی موثر بر گذران اوقات فراغت و زمان آزاد معلملن تربیت بدنی شه"راهنما پایان نامه

 .1396 "تحقیقات

 .1397 "پژوهشگاه علوم ورزشی "آینده پژوهشی اقتصاد ورزشی ایران  "راهنمای پایان نامه

 .1397 "پژوهشگاه علوم ورزشی " یآموزدانش ورزش در یابیبازار توسعه بر موثر عوامل لیتحل "راهنمای پایان نامه

 .1396تاد اسالمی واحد علوم تحقیقادانشگاه آز " دانشگاه افسری امام علی)ع( دانشجویی توسعه ورزش راهبردیتدوین برنامه  "پایان نامه راهنما

می واحد تهران آزاد اسال نشگاهدا "نقش رویکرد های مدیریت تحول بر فاکتورهای سالمت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان "مشاور پایان نامه

 .1395 "شمال

 .1395 "ی واحد کرجاد اسالمدانشگاه آز "جویی هیجانی در میان ورزشکارانانسنجی پرسشنامه نظمهای روتعیین ویژگی "مشاور پایان نامه 

 .1395 "کرج سالمی واحدگاه آزاد ادانش "رشته های تیمی و انفرادی در ورزشکارانورزشی تحلیل رفتگی  تاثیر ذهن آگاهی بر "مشاور پایان نامه 

احد وزاد اسالمی دانشگاه آ "ست دخترآموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی و ترس از ارزیابی منفی دانش آموزان والیبالی تأثیر "مشاور پایان نامه 

 .1395کرج. 

 

 همکاری با نشریات علمی پژوهشی 

 تا کنون.  1396.)پژوهشگاه علوم ورزشی( نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی عضو هیات تحریریه 

 تا کنون.  1394.)پژوهشگاه علوم ورزشی( علمی پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشینشریه  داور 

 تا کنون. 1395 .)دانشگاه مازندران( نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه مدیریت و رفتار حرکتی داور 

 تا کنون. 1395. )پژوهشگاه علوم ورزشی( پژوهش در ورزش تربیتیعلمی پژوهشی نشریه  داور 
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 نون.کتا  1395. )انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران( رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی پژوهشیعلمی  نشریه داور 

 تا کنون. 1395مدیریت ورزشی )دانشگاه تهران(.  علمی پژوهشی نشریه داور 

 

 آموزشی سوابق

  .دبیر تربیت بدنی و مربی در آموزش و پرورش شهر تهران 

  1390استان البرز. مدرس استعدادیاب در هیئت بدمینتون. 

  1398-1392آزاد اسالمی واحد شهرری.  دانشگاهمدرس مبانی رایانه در . 

  1398-1392آزاد اسالمی واحد شهرری.  دانشگاهمدرس کاربرد رایانه در تربیت بدنی در 

  1390-1392آزاد اسالمی واحد شهرری.  دانشگاهمدرس سنجش و آمار در. 

 1390-1392آزاد اسالمی واحد شهرری.  دانشگاهدر  2و1مدرس بدمینتون. 

  1390-1392زاد اسالمی واحد شهرری. آ دانشگاهمدرس تربیت بدنی عمومی در. 

  1392اد اسالمی واحد ورامین. آز دانشگاهمدرس آمار و سنجش در. 

  1392آزاد اسالمی واحد ورامین.  دانشگاهدر  2و1مدرس تربیت بدنی عمومی. 

  .1393مدرس مدیریت عملکرد در دانشگاه اراک. 

  1393اراک.  دانشگاهدر  2و1مدرس تربیت بدنی عمومی. 

  1394آزاد اسالمی.  دانشگاهئوری های مدیریت در تمدرس . 

  1393-1394آزاد اسالمی.  دانشگاهمدرس آمار استنباطی در . 

  1395. بدنیپژوهشگاه تربیت در  و ارزشیابی در مدیریت ورزشیمدرس آمار. 

  1393-1394آزاد اسالمی.  دانشگاهدر  بازاریابی ورزشیمدرس. 

  1395. علوم تحقیقاتآزاد اسالمی واحد  دانشگاهدر  )دکتری(در مدیریت ورزشیمدرس آمار . 

  1395. علوم تحقیقاتآزاد اسالمی واحد  دانشگاهدر اصول و مبانی مدیریت. مدرس . 

  1395. علوم تحقیقاتآزاد اسالمی واحد  دانشگاهدر  )دکتری(مدرس مدیریت راهبردی پیشرفته . 

 )1397. دانشگاه شهید بهشتیدر  مدرس مدیریت راهبردی )ارشد . 

  1393. 16شهرداری تهران. منطقه شیوه تدوین برنامه های تربیت بدنی و علوم ورزشی. کارگاه مدرس. 

  1392. 16 شهرداری تهران. منطقهمدیریت ورزش همگانی. کارگاه مدرس. 

  1391. 15شهرداری تهران. منطقه کارگاه آمادگی جسمانی. کارگاه مدرس. 

  افزار کاربرد نرم کارگاه مدرس SPSS  .1394دانشگاه آزاد اسالمی. در علوم ورزشی 

  تحلیل داده های کمی با استفاده از نرم افزار کارگاه مدرسSPSS .1394. دانشگاه الزهرا. 

  مدرس کارگاه مدل سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزارLISREL . .1394دانشگاه آزاد اسالمی . 

   در آمار ناپارامتریک مدرس کارگاهSPSS 1395. رزشی ودومین همایش ملی انجمن مدیریت . و کاربرد آن در علوم ورزشی . 

  1395. پژوهشگاه تربیت بدنی. مدل، تحلیل، کاربست(در علوم ورزشی )تدوین مدل سازی مدل و مدرس کارگاه.  

  .1395مدرس کارگاه آشنایی با نرم افزارهای پیشرفته در علوم ورزشی. دانشگاه الزهرا 

  مدرس کارگاه آشنایی با نرم افزارهایAmos  وExpert choice .1395. دانشگاه الزهرا. 
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 سوابق اجرایی

  1390-1393پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی. کارشناس مسئول امور پژوهشی. 

 1396تا  1392انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران  مسئول اجرایی. 

  1393-1394پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی. مسئول گروه های پژوهشی. 

  1395همایش انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران. مسئول اطالعات و ارتباطات دومین. 

  1393هشتمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی.  اسکانمسئول کمیته. 

  1393همایش ملی نقش ورزش در نظام سالمت و توسعه پایدار. مسئول اجرایی در بخش کرسی آزاد اندیشی . 

 1393کرسی آزاد اندیشی اولین همایش واکاوی بیانات مقام معظم رهبری در ورزش همگانی.  دبیر. 

  1393اولین کرسی آزاد اندیشی فرهنگ و ورزش انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران. دبیر اجرایی . 

 1393ی اولین همایش انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران. عضو شورای برنامه ریز. 

  .1393مسئول هماهنگی اولین همایش انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران. 

 1393بهشتی.  عضو کمیته علمی سومین همایش دانشجویی دانشگاه شهید. 

  .1393هشتمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی . مدیر سالن مدیریت ورزشی. 

  .1393دبیر شورای هم اندیشی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی. 

 1394نهمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی.  مسئول کمیته اسکان. 

  .1394همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی . نهمین مدیر سالن مدیریت ورزشی 

  1397تا  1394کارگروه تبدیل وضعیت پژوهشگاه .دبیر . 

  1394دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی.  چهارمین همایشعضو کمیته علمی و هیئت رئیسه . 

  تا کنون.  1394پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مسئول امور اعضای هیئت علمی 

  تا کنون.  1394انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران.  یکمیته همایش هادبیر 

  1395انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران. ملی همایش  دومینمسئول هماهنگی. 

  1395. . دانشگاه اصفهانبین المللی انجمن جامعه شناسی ورزشی همایشعضو کمیته علمی . 

  1395چمران اهواز. ناظر آزمون عملی تربیت بدنی. حوزه دانشگاه شهید. 

  1396. ازندرانمناظر آزمون عملی تربیت بدنی. حوزه دانشگاه. 

  1397. صفهاناناظر آزمون عملی تربیت بدنی. حوزه دانشگاه. 

  1398. یالنگناظر آزمون عملی تربیت بدنی. حوزه دانشگاه. 

  .دامه دارد. ا-1395عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران 

 1395وری آکادمی ملی پارالمپیک. مدیر پژوهش و فنا . 

 1396 -مدیر اولین دوره کاربردی آمار و روش تحقیق پژوهشگاه تربیت بدنی . 

 دوره تحلیل داده های کمی با استفاده از نرم افزار یر مدSPSS .1398 . 

  .دامه دارد. ا -1397مدیر نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه پژوهشگاه تربیت بدنی 



10 
 

 ه دارد.ادام -1397. عضو و دبیر شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پژوهشگاه 

 1397. مدیریت انجمن همایش چهارمین مقاالت تدوین کمیته مسئول . 

 ورزشی -علمی یدوره ها 

  .1387-1390دوره مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی جهاد دانشگاهی . 

  .1391دوره پیشرفته مکالمه زبان انگلیسی جهاد دانشگاهی . 

 1385اراک.  دانشگاه والیبال 3 درجه مربیگری دوره. 

 1385اراک.  دانشگاه بدمینتون 3 درجه مربیگری دوره. 

 درجه مربیگری دوره  D1386اراک.  دانشگاه فوتبال. 

 1383دانشگله اراک.  5 سطحروسی  ماساژ تخصصی دوره. 

 1384دانشگله اراک.  4 سطحروسی  ماساژ تخصصی دوره. 

 1384دانشگله اراک.  3 سطحروسی  ماساژ تخصصی دوره. 

 ملی و بین المللیعلمی من های جعضویت در ان

 انجمن علمی مدیریت ورزشی اروپا 

 انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران 

 انجمن علمی آمار ایران 

 انجمن مدیریت ایران 

 مهارت های نرم افزاری

  کار با نرم افزارSPSS  .به صورت پیشرفته 

  کار با نرم افزارLISREL  .به صورت پیشرفته 

  کار با نرم افزارAMOS  .به صورت پیشرفته 

  کار با نرم افزارEXPERT CHOICE  .به صورت پیشرفته 

  کار با نرم افزارMICROSOFT OFFICE  .به صورت پیشرفته 

 

 مقام ها و افتخارات ورزشی

 1378. )لیگ دسته اول تهران( عضو تیم فوتبال نوجوانان استقالل تهران. 

  1379. مدارس استان تهرانمنتخب عضو تیم فوتبال . 

  .)1379عضو تیم فوتسال درنا تهران )لیگ دسته اول تهران . 

  .1379کسب عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال شهرداری های شهر تهران . 

  1379-1380. )لیگ دسته اول تهران(دخانیات تهران جوانان و امیدعضو تیم فوتبال. 

 1381. گ دسته اول کشور()لی عضو تیم فوتبال جوانان شاهین تهران. 
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  .1382-1386عضو تیم فوتبال و فوتسال دانشگاه اراک . 

  .1386کسب عنوان قهرمانی دانشگاه های استان مرکزی با تیم فوتسال دانشگاه اراک . 

 1386)دانشگاه اراک(.  کسب عنوان قهرمانی مسابقات درون دانشگاهی فوتسال . 

  1385)دانشگاه اراک(.   دانشگاهی بسکتبالکسب عنوان سومی مسابقات درون . 

  1387)دانشگاه عالمه طباطبائی(.   درون دانشگاهی فوتسالنایب قهرمانی کسب عنوان . 

  1387در آموزشگاه رزم مقدماتی ولی عصر )عج(. فوتسال کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات . 

 1397ی. کسب عنوان اول مسابقات فرهنگی فوتسال پژوهشگاه علوم ورزش. 


