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مصطفی افشاری ،حبیب هنری ،غالمعلی کارگر .نقش مهارتهای مدیران سازمان تربیت بدنی(ادراکی ،انسانی ،فنی) درتوسعه و تحکیم
یادگیریسازمانی .همایش ملی تربیت بدنی ،آمل .1390
مصطفی افشاری  ،حبیب هنری ،غالمعلی کارگر .بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی بر اساس ویژگی های سازمان
یادگیرنده و روش  .AHPششمین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی.1390،
مصطفی افشاری ،محسن کوثری پور ،مهرداد محرم زاده .تدوین مدل ساختاری سالمت سازمانی با فرایند و فرهنگ یادگیری در سازمان
های ورزشی .هشتمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی1393 .
مصطفی افشاری ،حبیب هنری ،فرزاد غفوری .بررسی،تحلیل واولویتبندی میزان مهارتهای مدیریتی مدیران ادارات تربیتبدنیدانشگاه-
هایکشور براساسنظریهکاتز .همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی ،گرگان.1390 ،
مصطفی افشاری ،فهیمه محمد حسن ،سجده مرادی ،مهدی توکلی .ورزش در سبد خانوار ،اقتصاد بهینه ،سالمت .اولین همایش علوم
کاربردی در ورزش.1394 .
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 نادیا حمره لویی ،جواد شهالیی ،حبیب هنری ،مصطفی افشاری  .رابطه فرهنگ و جو سازمانی با تعهدکاری کارمندان اداره کل تربیت بدنی
استان همدان .همایش ملی تربیت بدنی ،آمل .1390
 مرجان امینی ،حبیب هنری ،مصطفی افشاری .بررسی و اولویت بندی معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی کاراته در رشته کاتا .همایش
ملی تربیت بدنی ،آمل .1390
 مرجان امینی ،حبیب هنری ،مصطفی افشاری .بررسی و اولویت بندی معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی کاراته در رشته کومیته .اولین
همایش ملی کاراته.1390 ،
 علی وفایی مقدم ،فرزان فرزام ،مصطفی افشاری .بررسی و اولویت بنی علل عدم رغبت فرهنگیان به فعالیت های ورزشی با تاکید بر
متغیرهای ویزگی های درون شخصی و موانع بازدارنده .ششمین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی.1390،
 علی اکبر میرزاپور ،سید عماد حسینی ،مصطفی افشاری .بررسی انگیزههای داوطلبان دردهمین المپیاددانشجویی سراسر کشور .ششمین
همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی.1390،
 علی وفایی مقدم ،فرزان فرزام ،مصطفی افشاری .نقش عوامل سوق دهنده و جاذبه های ورزشی در عدم رغبت فرهنگیان استان مازندران
به فعالیت های ورزشی .ششمین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی.1390،
 ایمان سعدی ،فرزاد غفوری ،مصطفی افشاری .بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران با تاکید بر
فعالیت های ورزشی .اولین همایش ملی تفریحات ورزشی.1390 ،
 مهدی رسولی ،پرستو قدسی ،مصطفی افشاری .تعیین جایگاه برند پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی .هشتمین همایش بین المللی
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.1393 .
 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
راهنمای رساله دکتری " ارائه مدل توسعه تجاری سازی دانش مدیریت ورزشی ایران " دانشگاه آزاد اسالمی.1397 .
راهنمای رساله دکتری " تدوین مدل کارکرد های شرکت های دانش بنیان در توسعه صنعت ورزش ایران" دانشگاه آزاد اسالمی.1397 .
مشاور رساله دکتری " طراحی و اعتبار یابی مدل ارزش ادراک شده تماشاگران لیگ حرفه ای فوتبال" پژوهشگاه علوم ورزشی.1394 .
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مشاور رساله دکتری " طراحی الگوی خصوصی سازی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران " پژوهشگاه علوم ورزشی.1396 .
راهنمای دوره فرصت مطالعاتی کوتاه مدت" تدوین مدل سایاست گذاری ورزش همگانی ایران" پژوهشگاه علوم ورزشی.1395 .
راهنمای دوره فرصت مطالعاتی کوتاه مدت" تحلیل عوامل موثر بر باشگاه داری حرفه ای والیبال ایران" پژوهشگاه علوم ورزشی.1397 .
راهنمای پایان نامه" ارتباط ارزش ویژه برند با شخصیت برند و عشق به برند فدراسیون اسکیت از دیدگاه کارکنان و ورزشکاران " دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم تحقیقات" .1396
راهنما پایان نامه" تحلیل اکتشافی عوامل موثر بر برنامه راهبردی موفق در فدراسیون های ورزشی المپیکی به روش  " PCAدانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم تحقیقات" .1396
راهنما پایان نامه" تحلیل عوامل موثر بر میزان چابکی کسب و کار در فدراسیون های ورزشی " دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات" .1396
راهنما پایان نامه"شناسایی موانع اجرای برنامه استراتژیک فدراسیون دوچرخه سواری ج.ا.ا " دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات" .1396
راهنما پایان نامه" نگاشت مدل علی اشتیاق به مد و لوکس بودن برند در رفتار خرید مصرفکنندگان پوشاک ورزشی شهر تهران" دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم تحقیقات" .1396
راهنما پایان نامه" تحلیل عوامل زیربنایی موثر بر گذران اوقات فراغت و زمان آزاد معلملن تربیت بدنی شهر تهران " دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
تحقیقات" .1396
راهنمای پایان نامه" آینده پژوهشی اقتصاد ورزشی ایران " پژوهشگاه علوم ورزشی" .1397
راهنمای پایان نامه" تحلیل عوامل موثر بر توسعه بازاریابی در ورزش دانشآموزی " پژوهشگاه علوم ورزشی" .1397
راهنما پایان نامه" تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش دانشجویی دانشگاه افسری امام علی(ع) " دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات.1396
مشاور پایان نامه" نقش رویکرد های مدیریت تحول بر فاکتورهای سالمت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان" دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
شمال" .1395
مشاور پایان نامه " تعیین ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه نظمجویی هیجانی در میان ورزشکاران" دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج" .1395
مشاور پایان نامه " تاثیر ذهن آگاهی بر تحلیل رفتگی ورزشی در ورزشکاران رشته های تیمی و انفرادی" دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج" .1395
مشاور پایان نامه " تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی و ترس از ارزیابی منفی دانش آموزان والیبالیست دختر" دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کرج.1395 .

همکاری با نشریات علمی پژوهشی
 عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهشگاه علوم ورزشی) 1396.تا کنون.
 داور نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهشگاه علوم ورزشی) 1394.تا کنون.
 داور نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه مدیریت و رفتار حرکتی (دانشگاه مازندران) 1395 .تا کنون.
 داور نشریه علمی پژوهشی پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهشگاه علوم ورزشی) 1395 .تا کنون.
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 داور نشریه علمی پژوهشی رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی (انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران) 1395 .تا کنون.
 داور نشریه علمی پژوهشی مدیریت ورزشی (دانشگاه تهران) 1395 .تا کنون.

سوابق آموزشی
 دبیر تربیت بدنی و مربی در آموزش و پرورش شهر تهران.
 مدرس استعدادیاب در هیئت بدمینتون استان البرز.1390 .
 مدرس مبانی رایانه در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری.1398-1392 .
 مدرس کاربرد رایانه در تربیت بدنی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری1398-1392 .
 مدرس سنجش و آمار در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری.1390-1392 .
 مدرس بدمینتون1و 2در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری.1390-1392 .
 مدرس تربیت بدنی عمومی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری.1390-1392 .
 مدرس آمار و سنجش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین.1392 .
 مدرس تربیت بدنی عمومی 1و 2در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین.1392 .
 مدرس مدیریت عملکرد در دانشگاه اراک.1393 .
 مدرس تربیت بدنی عمومی 1و 2در دانشگاه اراک.1393 .
 مدرس تئوری های مدیریت در دانشگاه آزاد اسالمی.1394 .
 مدرس آمار استنباطی در دانشگاه آزاد اسالمی. 1393-1394 .
 مدرس آمار و ارزشیابی در مدیریت ورزشی در پژوهشگاه تربیت بدنی.1395 .
 مدرس بازاریابی ورزشی در دانشگاه آزاد اسالمی.1393-1394 .
 مدرس آمار در مدیریت ورزشی(دکتری) در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات. 1395 .
 مدرس اصول و مبانی مدیریت .در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات. 1395 .
 مدرس مدیریت راهبردی پیشرفته (دکتری) در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات. 1395 .
 مدرس مدیریت راهبردی (ارشد) در دانشگاه شهید بهشتی. 1397 .
 مدرس کارگاه شیوه تدوین برنامه های تربیت بدنی و علوم ورزشی .شهرداری تهران .منطقه .1393 .16
 مدرس کارگاه مدیریت ورزش همگانی .شهرداری تهران .منطقه .1392 .16
 مدرس کارگاه کارگاه آمادگی جسمانی .شهرداری تهران .منطقه .1391 .15
 مدرس کارگاه کاربرد نرم افزار  SPSSدر علوم ورزشی .دانشگاه آزاد اسالمی1394 .
 مدرس کارگاه تحلیل داده های کمی با استفاده از نرم افزار  .SPSSدانشگاه الزهرا.1394 .
 مدرس کارگاه مدل سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار  .LISRELدانشگاه آزاد اسالمی.1394 .


مدرس کارگاه آمار ناپارامتریک در  SPSSو کاربرد آن در علوم ورزشی .دومین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی .1395 .

 مدرس کارگاه مدل و مدل سازی در علوم ورزشی (تدوین مدل ،تحلیل ،کاربست) .پژوهشگاه تربیت بدنی.1395 .
 مدرس کارگاه آشنایی با نرم افزارهای پیشرفته در علوم ورزشی .دانشگاه الزهرا1395 .
 مدرس کارگاه آشنایی با نرم افزارهای  Amosو  .Expert choiceدانشگاه الزهرا.1395 .
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سوابق اجرایی
 کارشناس مسئول امور پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.1390-1393 .
 مسئول اجرایی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران  1392تا .1396
 مسئول گروه های پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.1393-1394 .
 مسئول اطالعات و ارتباطات دومین همایش انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران.1395 .
 مسئول کمیته اسکان هشتمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی.1393 .
 مسئول اجرایی در بخش کرسی آزاد اندیشی همایش ملی نقش ورزش در نظام سالمت و توسعه پایدار.1393 .
 دبیر کرسی آزاد اندیشی اولین همایش واکاوی بیانات مقام معظم رهبری در ورزش همگانی.1393 .
 دبیر اجرایی اولین کرسی آزاد اندیشی فرهنگ و ورزش انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران.1393 .
 عضو شورای برنامه ریزی اولین همایش انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران.1393 .
 مسئول هماهنگی اولین همایش انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران.1393 .
 عضو کمیته علمی سومین همایش دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی.1393 .
 مدیر سالن مدیریت ورزشی .هشتمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی .1393 .
 دبیر شورای هم اندیشی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی.1393 .
 مسئول کمیته اسکان نهمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی.1394 .
 مدیر سالن مدیریت ورزشی .نهمین همایش بین المللی پژوهشگاه تربیت بدنی 1394 .
 دبیر کارگروه تبدیل وضعیت پژوهشگاه  1394.تا .1397
 عضو کمیته علمی و هیئت رئیسه چهارمین همایش دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی.1394 .
 مسئول امور اعضای هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی  1394تا کنون.
 دبیر کمیته همایش های انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران 1394 .تا کنون.
 مسئول هماهنگی دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران.1395 .
 عضو کمیته علمی همایش بین المللی انجمن جامعه شناسی ورزشی .دانشگاه اصفهان.1395 .
 ناظر آزمون عملی تربیت بدنی .حوزه دانشگاه شهید چمران اهواز.1395 .
 ناظر آزمون عملی تربیت بدنی .حوزه دانشگاه مازندران.1396 .
 ناظر آزمون عملی تربیت بدنی .حوزه دانشگاه اصفهان.1397 .
 ناظر آزمون عملی تربیت بدنی .حوزه دانشگاه گیالن.1398 .
 عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران-1395 .ادامه دارد.
 مدیر پژوهش و فناوری آکادمی ملی پارالمپیک.1395 .
 مدیر اولین دوره کاربردی آمار و روش تحقیق پژوهشگاه تربیت بدنی.1396 -
 مدیر دوره تحلیل داده های کمی با استفاده از نرم افزار .1398 .SPSS
 مدیر نظارت ،ارزیابی و کنترل پروژه پژوهشگاه تربیت بدنی -1397 .ادامه دارد.
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 عضو و دبیر شورای نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت پژوهشگاه -1397 .ادامه دارد.
 مسئول کمیته تدوین مقاالت چهارمین همایش انجمن مدیریت.1397 .
دوره ها ی علمی -ورزشی
 دوره مقدماتی مکالمه زبان انگلیسی جهاد دانشگاهی.1387-1390 .
 دوره پیشرفته مکالمه زبان انگلیسی جهاد دانشگاهی.1391 .
 دوره مربیگری درجه  3والیبال دانشگاه اراک.1385 .
 دوره مربیگری درجه  3بدمینتون دانشگاه اراک.1385 .
 دوره مربیگری درجه  Dفوتبال دانشگاه اراک.1386 .
 دوره تخصصی ماساژ روسی سطح  5دانشگله اراک.1383 .
 دوره تخصصی ماساژ روسی سطح  4دانشگله اراک.1384 .
 دوره تخصصی ماساژ روسی سطح  3دانشگله اراک.1384 .
عضویت در انجمن های علمی ملی و بین المللی
 انجمن علمی مدیریت ورزشی اروپا
 انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
 انجمن علمی آمار ایران
 انجمن مدیریت ایران
مهارت های نرم افزاری
 کار با نرم افزار  SPSSبه صورت پیشرفته.
 کار با نرم افزار  LISRELبه صورت پیشرفته.
 کار با نرم افزار  AMOSبه صورت پیشرفته.
 کار با نرم افزار  EXPERT CHOICEبه صورت پیشرفته.
 کار با نرم افزار  MICROSOFT OFFICEبه صورت پیشرفته.

مقام ها و افتخارات ورزشی
 عضو تیم فوتبال نوجوانان استقالل تهران (لیگ دسته اول تهران).1378 .
 عضو تیم فوتبال منتخب مدارس استان تهران.1379 .
 عضو تیم فوتسال درنا تهران (لیگ دسته اول تهران).1379 .
 کسب عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال شهرداری های شهر تهران.1379 .
 عضو تیم فوتبال جوانان و امید دخانیات تهران(لیگ دسته اول تهران).1380-1379 .
 عضو تیم فوتبال جوانان شاهین تهران (لیگ دسته اول کشور).1381 .
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 عضو تیم فوتبال و فوتسال دانشگاه اراک.1382-1386 .
 کسب عنوان قهرمانی دانشگاه های استان مرکزی با تیم فوتسال دانشگاه اراک.1386 .
 کسب عنوان قهرمانی مسابقات درون دانشگاهی فوتسال (دانشگاه اراک).1386 .
 کسب عنوان سومی مسابقات درون دانشگاهی بسکتبال (دانشگاه اراک).1385 .
 کسب عنوان نایب قهرمانی درون دانشگاهی فوتسال (دانشگاه عالمه طباطبائی).1387 .
 کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات فوتسال در آموزشگاه رزم مقدماتی ولی عصر (عج).1387 .
 کسب عنوان اول مسابقات فرهنگی فوتسال پژوهشگاه علوم ورزشی.1397 .
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