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ب – سوابق آموزشی
مقطع

رشته

نام دانشگاه

معدل کل

نمره پایاننامه

سال شروع

سال خاتمه

کارشناسی

تربیتبدنی

تهران

18.28

-

1386

1390

کارشناسی
ارشد

روانشناسی

تهران

18.43

19.90

1390

1392

ورزشی

دکتری

مدیریت

تهران

-

-

1393

-

ورزشی
عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد
استاد راهنما
عنوان رساله دکتری
استاد راهنما

راهبردهای آمادهسازی روانی دروازه بان های نخبه فوتبال ایران (نمره)19/90 :
دکتر محمد خبیری
طراحی مدل تامین مالی در ورزش حرفه ای ایران
دکتر محمد خبیری – دکتر ابراهیم علی دوست قهفرخی

-

رتبه  2آزمون دکتری سال 1393

-

دانشآموخته ممتاز دوره کارشناسی دانشکده تربیتبدنی دانشگاه تهران و ورود از طریق سهمیه استعدادهای درخشان (بدون
کنکور) به دوره کارشناسی ارشد

-

دانشجوی برگزیده بخش پژوهش دانشگاه تهران در جشنواره حرکت

-

سوابق کارآفرینی

نام فعالیت

ردیف

مهمترین سر فصل ها

مجری برگزاری

 150ساعت کارگاه آموزشی با اساتید مطرح کشور با

دوره  150ساعت

1

"طرح آموزشی تجربی کیمیا"

معاونت علمی ریاست
جمهوری با همکاری
پارک علم و فناوری
دانشگاه صنعتی شریف

موضوعات :آشنایی با اکوسیستم کارآفرینی ،صندوق
های  ،vcاصول بازاریابی ،ارزیابی و نگارش BPو
 ،BMآشنایی با استارتاپ ها ،توسعه و تجاری سازی
تکنولوژی ،ارزشگذاری کسب و کارهای نوپا ،اصول
مذاکره ،کارتیمی ،شخصیت شناسی ،آشنایی با
 SHAو KPI
راه اندازی و مدیریت کسب و کارها در ورزش،

2

دوره  16ساعت
" تربیت مدرس کارآفرینی و اشتغال در ورزش"

وزارت ورزش و جوانان با
همکاری دانشگاه شهید
بهشتی

نگارش  ،BPانواع کسب و کارهای ورزشی ،تکنیک
های خالقیت و نوآوری در کسب و کارهای ورزشی،
وضعیت اشتغال در ورزش ایران ،نمونه های موفق
کارآفرینی در ورزش

دوره  16ساعت
3

"آنچه کارفرمایان در خصوص تعهدات و خدمات
تامین اجتماعی باید بدانند"
دوره  16ساعت

4

"ارزیابی طرح های اقتصادی"

گذراندن کارگاه  2ساعت
" "FINANCIAL PLAN

5

گذراندن دوره  2ساعت

6

7

-

" ارایه ایده به سرمایه گذار"

دوره  2ساعت
"آَشنایی با حقوق تجاری حاکم بر شرکت ها"

گروه مالی و سرمایه گذاری
شریف
گروه مالی و سرمایه گذاری
شریف

آشنایی با تعهدات قانونی و شیوه عمل به آن ،شیوه
محاسبه مستمری ،قراردادهای پیمانکاری ،از
کارافتادگی ،لیست بیمه ،بازنشستگی و غیره
نرم افزار کامفار ،تحلیل هزینه فایده و صورت های
مالی ،شاخص ارزیابی ،مکان یابی ،تحلیل فنی و
تکنولوژی بهینه ،مفاهیم اقتصاد خرد و غیره
آشنایی با مفروضات هزینه و درآمد ،تکنیک های

شتابدهنده شریف

پیش بینی درآمد ،تهیه صورت سود و زیان،
ارزشگذاری استارتاپ و تعیین دوره بازگشت سرمایه
آشنایی با  ،pitchingارایه آسانسوری ،باید و

شتابدهنده شریف

نبایدها ،رفتار حرفه ای در جلسه ارایه ،مورد کاوی
یک نمونه

شتابدهنده دیموند

انواع شرکت و مزیت های آن ،ارکان شرکت ها و
وظایف آن ،فرآیند ثبت شرکت

اختراعات

ردیف

نام اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

نرمافزار جامع ارزیابی بدنی و استعدادیابی

سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور

1394

وضعیت
دارای گواهی ثبت

1

ورزشی سفیر

اختراع و گواهی
سطح  3بنیاد ملی
تخبگان

-

فعالیتهای مرتبط

ردیف

عنوان

1

عضویت پاره وقت در شرکت دانش بنیان سفیران

سال ثبت

سالمت و نشاط

-

ردیف

1

2

3

عنوان مقاله

نام مجله

بررسی وضعیت هوش هیجانی

نشریه رشد و

ورزشکاران نخبه زن و مرد رشتههای

یادگیری حرکتی

تیمی و انفرادی

دانشگاه تهران

مقایسه صفات انگیزشی ورزشکاران

نشریه رشد و

ماهر و مبتدی ورزشهای تیمی و

یادگیری حرکتی

انفرادی در چند رشته منتخب

دانشگاه تهران

راهبردهای آمادهسازی روانی دروازه

پژوهشنامه مدیریت

بان های نخبه فوتبال ایران در حین

ورزشی و رفتار

یک رقابت

حرکتی

بان های نخبه فوتبال ایران قبل از
یک رقابت
بررسی ارتباط مدیریت زمان با تنش

5

ترویج سبک زندگی سالم و فعال از طریق ارائه

1394

خدمات ورزشی دانشبنیان

مقاالت علمی پژوهشی

راهبردهای آمادهسازی روانی دروازه
4

موضوع

شغلی معلمان تربیتبدنی مشهد

پژوهشهای کاربردی
روانشناختی

سال

نام نویسندگان به ترتیب ذکرشده در

انتشار

مقاله

1392

1391

1393

فیزیولوژی و مدیریت
ورزشی جهاد

مهدی غفوری -دکتر مهدی شهبازی
پریسا رستگار -احسان فاتحی

1393

دانشگاهی

چاپشده

دکتر فضل ا ..باقرزاده -معصومه هادیان
مهدی غفوری -آرزو آزادی

1393

وضعیت

چاپ شده

مهدی غفوری – دکتر محمد خبیری
دکتر یاسر مدنی

پذیرش

مهدی غفوری – دکتر یاسر مدنی
دکتر محمد خبیری

چاپشده

احمد محمودی – مهدی غفوری
ستاره اسحاقیان – طاهره فاتح

پذیرش

تحلیل رگرسیونی ارتباط بین اجزای
6

مدیریت دانش و اقتصاد دانشمحور

رویکردهای نوین در

در اداره کل ورزش و جوانان خراسان

مدیریت ورزشی

1393

مهدی غفوری – احمد محمودی
دکتر محمد خبیری – ایوب اسالمی

چاپشده

رضوی
تحلیل رگرسیونی ارتباط بین ادراک
از منابع قدرت اساتید با میزان
7

اثربخشی دانشجویان تربیتبدنی
دانشگاههای دولتی شهر تهران

نشریه مطالعات
مدیریت رفتار
سازمانی در ورزش

امید رفیعی  -مهدی غفوری – دکتر
1394

ابراهیم علیدوست  -مژگان آریانا

چاپ شده

ردیف

طرحهای پژوهشی:
نام طرح

کارفرما

بررسی وضع موجود و نیازسنجی

مدیریت امور

چگونگی گذران اوقات فراغت
1

سال اجرای طرح

سمت در طرح

وضعیت

دانشجویی دانشگاه

دانشجویان خوابگاههای دانشگاه

1394

صنعتی شریف

صنعتی شریف

مجری

اتمام طرح

تدوین برنامه جامع ورزش شهرداری
2

مشهد به مثابه یک هویت فرهنگی -

دفتر مطالعات فرهنگی

اجتماعی و ظرفیت های آن در برنامه

شهرداری مشهد

1395

مجری

اتمام طرح

ریزی راهبردی شهر اسالمی

3

4

-

فرهنگ اخالقی مرحوم دهداری در گذر

پژوهشگاه تربیت بدنی

زمان

و علوم ورزشی

شناسایی موانع درآمدزایی ورزشی

سازمان تربیت بدنی

سازمان تربیت بدنی آجا و ارایه راهکار

آجا

1395

همکار اصلی

اتمام طرح

1396

مجری

اتمام طرح

کتب (ترجمه یا تألیف)

ردیف

عنوان کتاب

سال انتشار

نام نویسندگان به ترتیب

1

مکتب دهداری فراتر از فوتبال

1395

محمد خبیری ،مهدی غفوری

2

3

دروازهبانی کامل فوتبال ،تکنیکها و
تاکتیکهایی برای مهار تمامی شوتها

انتشارات
پژوهشگاه
تربیت بدنی

مهدی غفوری
1393

امیر پورمحمدی

نشر ورزش

دکتر ابراهیم علی دوست
راهنمای متون تخصصی تربیتبدنی

1392

مهدی غفوری -سلیمه فاتحی
احسان فاتحی

نشر ورزش

