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  ، علمي، آموزشي يسوابق شغل                
  و پژوهشي    

 
   

  

  :اطالعات فردي

  افشار هنرور   :  نام و نام خانوادگي

  هيات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي عضو    :شغل

 afshar.honarvar@kntu.ac.ir  : پست الکترونيک

 -انيکوچه کاو -ييمجتبا ديشه ابانيخ -نداندخيباالتر از پل س - يعتيابان شريخ -تهران    :آدرس
  يت بدنيگروه ترب -ين طوسيرالديدانشکده علوم دانشگاه خواجه نص

  ۱۵۴۱۸۴۹۶۱۱    :کد پستي

  

  :سوابق تحصيلي

  تهران -دانشگاه تربيت مدرس -دکتري مديريت ورزش     ۱۳۸۸-۱۳۸۳

  معلم تهران دانشگاه تربيت -کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي     ۱۳۸۳-۱۳۸۱

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي - کارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي    ۱۳۸۰-۱۳۷۶

  

  

  :يو آموزش يياجراسوابق 

  به عنوان کارشناس) شبکه ورزش(کاوش  يونيزيتلو زنده با برنامه يهمکار  ۱۳۹۱

  نتهرا ۳ه يناح ۶منطقه  يشهردار ياجتماع يفرهنگ يعضو ثابت شورا  ۱۳۹۱از 
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 ٢

  ين طوسيرالديخواجه نص يصنعت دانشگاه ييدانشجو ير شورايدب   ۱۳۹۱از 

  »يورزش يگردشگر«با موضوع  ييدر دانشگاه عالمه طباطبا يسخنران  ۱۳۹۱

ژه يو» يت بدنيق در تربيروش تحق«و » در ورزش يبهره ورت يريمد« يمدرس دوره آموزش    ۱۳۹۱
  ستان و بلوچستانياستان س يت بدنيکارشناسان ترب

  ي، و گردشگريزات ورزشيسات و تجهيت تاسيريمد, يانه در علوم ورزشيس درس کاربرد رايتدر  ۱۳۹۱از 

  ت مدرسيدر دانشگاه ترب يورزش   

  ارديلينگ و بيون بوليژه مدرسان فدراسيو» يريسنجش و اندازه گ« يمدرس دوره آموزش  ۱۳۹۰

  يوسن طيرالديخواجه نص يصنعتدانشگاه  يت بدنير تربيمد  ۱۳۸۸از 

  ين طوسيرالديدانشگاه خواجه نص يت بدنير گروه تربيمد  ۱۳۹۱  تا ۱۳۸۹از 

  ين طوسيرالديخواجه نص يمسئول ورزش کارکنان دانشگاه صنعت             ۱۳۸۹از 

  يواحد تهران مرکز يدانشگاه آزاد اسالم يت بدنيترب يمقطع کارشناس س دريتدر  ۱۳۹۱تا  ۱۳۸۹از 

  يکاربرد يدر دانشگاه جامع علم يت ورزشيريمدس درس سازمان و يتدر  ۱۳۸۹

   ياد ورزشين المپيدر دهم ين طوسيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت يسرپرست کل کاروان ورزش  ۱۳۸۹
  ان کشوريدانشجو

  ت مدرسياز دانشگاه ترب يت مدرسينامه صالحيگواه  ۱۳۸۸

  يعلوم ورزش و يت بدنيترب ين الملليش بين همايسه هفتميات رئيت در هيعضو  ۱۳۸۸

  در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي يت بدنيدرس ترب تدريس  ۱۳۸۶از 

  مدرس دوره تربيت راهنمايان تورهاي گردشگري ورزشي در آکادمي ملي المپيک  ۱۳۸۵

مدرس دوره آموزشي نظارت و ارزيابي عملکرد براي کارشناسان تربيت بدني آموزش و پرورش   ۱۳۸۵
  هرانشهرستان هاي استان ت

عضويت در کميته برنامه ريزي فدراسيون قايقراني و همکاري در تدوين طرح جامع فدراسيون   ۱۳۸۵
  قايقراني و اسکي روي آب

  همکاري در تدوين طرح جامع ورزش کشور  ۱۳۸۲-۱۳۸۱

  آموزش و پرورش شهر تهران ۲عضو گروه سنجش ناهنجاري هاي بدني دانش آموزان ناحيه    ۱۳۸۰

  اري با معاونت پژوهشي دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسالميهمک  ۱۳۸۰-۱۳۷۷
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  عضو پيوسته انجمن تربيت بدني و علوم ورزشي ايران        ۱۳۸۵از  

  ييمعرفت افزا يو دوره ها يش علميهما ،يي، گردهم آيکارگاه آموزش ۱۵ش از يشرکت در ب   ۱۳۷۸از 

  

  :حوزه هاي پژوهشي

 مديريت ورزشي ·

 ردشگري ورزشيگ ·

 بازاريابي گردشگري ورزشي ·

 برنامه ريزي راهبردي در ورزش ·

 برنامه ريزي در ورزش همگاني و حرفه اي ·

 

  کتاب

 .تهران. انتشارات کميته ملي المپيک). ۱۳۸۷(افشار هنرور، فرزاد غفوري،  -  المپيک، تجارت گرايي و اخالق ·

  

  ان نامهيپا يو داور و مشاوره ييراهنما

 يآزاد و دولت يارشد دانشگاه ها يان نامه در مقطع کارشناسيپا ۵ان نامه و مشاوره ياپ ۲ ييراهنما ·

 ت مدرسيدانشگاه ترب يان نامه در مقطع دکتريپا ۲مشاوره  ·

 يت بدنيترب يت بدنيترب يو دکتر ارشد يدر مقطع کارشناس متعدد يها ان نامهيپا يداور ·

 ۹۰در سال  يفاراب ين الملليداور جشنواره ب ·

 يو طرح پژوهش يدکتر رساله ،ارشد يکارشناس ان نامهيپا ۱۵ش از يدر ب ير آمارمشاو ·

  يو پژوهش يبا مجالت علم يهمکار

و ورزش، و پژوهشنامه  ي، علوم حرکت)يت ورزشيريمد( حرکت يو پژوهش يات علميدر نشر مقاالت متعدد يداور ·
 ت و توسعه ورزشيري، مديعلوم ورزش

·  



 

 ٤

 :طرح هاي پژوهشي

، دانشگاه يطرح پژوهش. يورزش يگردشگر يابيبر بازار يت ورزشيرير عملکرد مديتأث يبررس). ۱۳۹۱(ار هنرور، افش ·
  )افتهيخاتمه ( ين طوسيرالديخواجه نص يصنعت

ن يرالديخواجه نص ي، دانشگاه صنعتيطرح پژوهش. انيدانشجو يورزش يها يازمندين يبررس). ۱۳۹۰(هنرور، افشار  ·
 )افتهيخاتمه ( يطوس

به ورزش و  ين طوسيرالديخواجه نص يان دانشگاه صنعتيق دانشجوينگرش ها و عال ييشناسا). ۱۳۸۹(، افشار هنرور ·
 )افتهيخاتمه (، ين طوسيرالديخواجه نص يشگاه صنعت، دانيطرح پژوهش. يبدن يت هايفعال

نشگاه تربيت مدرس، رساله دکتري، دا. طراحي الگوي بازاريابي گردشگري ورزشي در ايران). ۱۳۸۸(هنرور، افشار  ·
 دانشکده علوم انساني، تهران

و ارائه  مطالعه شيوه هاي احياء، ترويج و ارتقاء ورزش هاي بومي و محلي ايران). ۱۳۸۹. (غفوري، فرزاد؛ هنرور، افشار ·
  .ربيت بدني جمهوري اسالمي ايرانطرح پژوهشي، به سفارش سازمان ت. مناسب يالگو

 »دو عمومي بدني تربيت« درس ارزشيابي شيوه و سرفصل محتوا، تعيين). ۱۳۸۷(غفوري، فرزاد؛ هنرور، افشار  ·
 .ي، به سفارش پژوهشکده تربيت بدنيعالي، طرح پژوهش آموزش موسسات و ها دانشگاه

 تفريحات مطلوب و همگاني هاي ورزش انواع مطالعه). ۱۳۸۶(غفوري، فرزاد؛ هنرور، افشار؛ هنري، حبيب؛ علي؛ منيره  ·
طرح پژوهشي، به سفارش سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي . هاي آينده ريزي برنامه براي مدل ئهارا و جامعه
  ايران

 و عمومي هاي بدني گرايش تربيت ارشد كارشناسي رشته درسي برنامه بازنگري). ۱۳۸۶(غفوري، فرزاد؛ هنرور، افشار  ·
  .تهرانطرح پژوهشي، به سفارش دانشگاه عالمه طباطبايي، . ورزشي مديريت

ساله  پنج راهبردي برنامه انضمام به آب روي اسكي و قايقراني ورزش توسعه راهبردي همکاري در تدوين سند ·
  .، فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب جمهوري اسالمي ايران۱۳۸۵ سال عملياتي برنامه و۱۳۸۵ -۱۳۸۹

 دانشجويان نگرش بررسي). ۱۳۸۵(ي، حبيب غفوري، فرزاد؛ مسيبي، فتح اهللا؛ ميرزايي، بهمن؛ هنرور، افشار؛ هنر ·
طرح پژوهشي، به سفارش کميته ملي . ها دانشگاه در المپيك آموزش هاي روش مطالعه و المپيك جنبش به نسبت

  .المپيک جمهوري اسالمي ايران

 با اکشوره ساير از ورزشي گردشگر جذب در مهم عوامل). ۱۳۸۵(صادقي، حيدر؛ مشرف جوادي، بتول؛ هنرور، افشار  ·
  .طرح پژوهشي، به سفارش فدراسيون اسالمي ورزش زنان، تهران. گردشگر زنان بر تاکيد

. لويزان پارك تفريحي در ورزشي ايجادامكانات پيشنهادي طرح). ۱۳۸۴(هنرور، افشار  ؛فرزان، فرزام؛ غفوري، فرزاد ·
  . طرح پژوهشي، به سفارش شرکت قلم صنع، تهران



 

 ٥

موثر بر توسعه گردشگري ناشي از برگزاري رويدادهاي ورزشي بين المللي در کشور از عوامل ). ۱۳۸۳(هنرور، افشار  ·
دانشگاه تربيت معلم . پايان نامه کارشناسي ارشد. ديدگاه مديران و دست اندرکاران ورزشي و مديران گردشگري

  .تهران

  )۱۳۸۱(در تدوين طرح جامع ورزش کشور  يهمکار اصل ·

  :يو پژوهش يدر مجالت علم مقاالت چاپ شده

 يابيزه بازاريآم يت ورزش در طراحيرينقش مد). ۱۳۹۳( يب زاده، مهدي، محمد؛ خطيهنرور، افشار؛ احسان ·
 )رفته شده، در دست چاپيپذ(ت و توسعه ورزش، يريه مدينشر. يورزش يگردشگر

ت يفيل موثر بر کن عوامييتع). ۱۳۹۳(ن يسقدل، حس يان، هاشم؛ هنرور، افشار؛ صادقي؛ کوزه چيب زاده، مهديخط ·
 )رفته شده، در دست چاپيپذ(ت و توسعه ورزش، يريمد. دگاه تماشاگرانياز د يوم آزاديخدمات استاد

شرفت و عزت يزه پيسه انگيمقا). ۱۳۹۳(ار، منوچهر يحسن گاو يار، احسان؛ هنرور، افشار؛ ططريحسن گاو يططر ·
 )رفته شده، در دست چاپيپذ(، يت ورزشيريمطالعات مد. استان لرستان ين ورزشکاران نخبه و عادينفس ب

· Kuzechian, Hashem; Ehsani, Mohammad; Honarvar, Afshar; Heidari, Akbar (2014). An 
overview of theories and approaches to destination loyalty in sport tourism: a 
literature review. Research in Sport Management and Psychology, ISSN: 2345-5896 
(Accepted, In Press) 

· Kuzechian, Hashem; Ehsani, Mohammad; Honarvar, Afshar; Heidari, Akbar (2014). 
Destination loyalty: a benchmark for sport tourism success: a literature review. 
Research in Sport Management and Psychology, ISSN: 2345-5896 (Accepted, In Press) 

· Kuzechian, Hashem; Khatibzadeh, Mehdi; Honarvar, Afshar ().The relationship 
between perception of service quality, satisfaction and the intent to return of sport 
tourists. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in 
Sports, Volume No.15, No.1.pp711-715, Journal Impact Factor 0.624, ISSN 2231-3265 

· Heidari, Akbar; Kuzechian, Hashem; Ehsani, Mohammad; Honarvar, Afshar 
(2014).Theories and Approaches to Des na on Loyalty in Sport Tourism: An 
overview. Journal of Research in Applied sciences. Vol., 1(5): 88-92, Available online 
at h p://www.jrasjournal.com, ISSN 2148-6662 

در  يآب يورزش ها يعوامل موثر در توسعه گردشگر). ۱۳۹۲(عه ي، فرزاد؛ هنرور، افشار؛ نعمت پور، رفيغفور ·
. ۱۹-۳۰، ص ۲، شماره ۲ت و توسعه ورزش، جلد يريه مدينشر. مازندران يساحل يشهرها

h p://research.guilan.ac.ir/journalsdb/files/papers/1222199.pdf 

ج و ياء، تروياح يوه هايش). ۱۳۹۲( حجت اهللا, يفياحسان؛ لط, اريحسن گاو يفرزاد؛ ططر ،ي؛ غفورهنرور، افشار ·
 )رفته شده، در دست چاپيپذ(، يت ورزشيريمد. در کشور يو محل يبوم يها يارتقاء ورزش ها و باز

http://www.jrasjournal.com


 

 ٦

در  يمحل و يبوم يتوسعه ورزش ها يابيالگو). ۱۳۹۲(احسان , اريحسن گاو ي، فرزاد؛ ططريهنرور، افشار؛ غفور ·
 ).رفته شده، در دست چاپيپذ(، يت ورزشيريمد. کشور

 يبا توسعه ابعاد منتخب شهر يورزش يارتباط گردشگر). ۱۳۹۲(ده اشرف يفر, ييافشار؛ گنجو, ، ترانه؛ هنروريميکر ·
رفته شده، در دست يپذ(ت و توسعه ورزش، يريه مدينشر. دگاه کارشناسان و دست اندرکارانيدر شهر تهران از د

 ).چاپ

در  يآب يورزش ها يعوامل موثر در توسعه گردشگر). ۱۳۹۲(عه يرف, افشار؛ نعمت پور, ، فرزاد؛ هنروريغفور ·
 ).رفته شده، در دست چاپيپذ(ت و توسعه ورزش، يريه مدينشر. مازندران يساحل يشهرها

از  يورزش يمات گردشگرت خديفيعوامل موثر بر ک). ۱۳۹۱(ان، هاشم؛ هنرور، افشار ي؛ کوزه چيب زاده، مهديخط ·
 )رفته شده، در دست چاپيپذ(، )يت ورزشيريمد(حرکت . سياستقالل و پرسپول يدگاه گردشگران حاضر در دربيد

ل به يدر تما يورزش يت خدمات گردشگريفينقش ک). ۱۳۹۲(هنرور، افشار  ،ان، هاشميکوزه چ. يب زاده، مهديخط ·
 .۲۰۶ - ۱۹۱، ۱۷، يت ورزشيريمطالعات مد. يبازگشت گردشگران ورزش

ت يدر رضا يت خدمات گردشگريفينقش ابعاد ک). ۱۳۹۰(؛ هنرور، افشار يب زاده، مهديان، هاشم؛ خطيکوزه چ ·
-۱۹ ،۱۳۹۰، زمستان ۲، سال اول، شماره يو علوم حرکت يت ورزشيريمد يپِژوهش ها. يگردشگران ورزش يمند
۳۲. 

· Ghafouri, Farzad.; Mirzaei, Bahman.; Honarvar, Afshar.; Hums, Mary A.; Azizi, 

Mohammad.; Bejani, Abolfazl. (2012). Interest in sport and sport participation of 
Iranian citizens. Palestrica Mileniului III ‒ Civilizaţie şi Sport, Vol. 12, no. 4, October-
December 2011, 317‒322 

· Khatibzadeh, Mehdi.; Honarvar, Afshar.; Ehsani, Mohammad.; Kouzechian, Hashem. 
(2012). A survey of the demographic features and sport tourists’ priori es in Iran. 
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 31, 90-94. ISSN: 1877-0428 

 يايج فارس و دريه خليحاش يجنوب يدر استان ها يآب يت ورزش هايوضع). ۱۳۸۹. (، فرزاديغفور. هنرور، افشار ·
 ۹ - ۲۷، سال اول، شماره اول، بهار، يراث و گردشگريم. يآب يورزش يتوسعه گردشگر يبرا ييعمان؛ راهکارها

عوامل ). ۱۳۸۹(احساني، محمد؛ هنرور، افشار؛ افتخاري، عبدالرضا رکن الدين افتخاري؛ هنري، حبيب؛ جردن، فيونا؛  ·
 .۵ - ۲۶، بهار، ۴شماره ، يت ورزشيريمد. ت بسته هاي گردشگري ورزشي در کشورمهم در کيفي

· Ghafouri, Farzad; Mirzaei, Bahman; Hums, Mary A.; Honarvar, Afshar (2009). Effects 
of globalization on sport strategies. Brazilian Journal of Biomotricity, v. 3, n. 3, p. 261-
270, 2009 (ISSN 1981-6324) 

در  ينقش ورزش حرفه ا). ۱۳۸۸(ان، هاشم، فرزان، فرزام يل؛ کوزه چيان، اسماعيفي، محمد؛ هنرور، افشار؛ شرياحسان ·
،  ۱۳۸۸، بهار ۲۲، شماره )يمديريت ورزش يتخصص( يپژوهش در علوم ورزش. رشد و توسعه ورزش زنان مسلمان

 ISNN: 1735-7314،   ۱۵۳-۱۷۱صص 
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بررسي و مقايسه نگرش و آگاهي دانشجويان "  ).۱۳۸۸( ن، فرزاد غفوري، محمد عزيزي، افشار هنرورميرزايي، بهم ·
  .۴۷نشريه المپيک، شماره  -" ورزشکار و غيرورزشکار در مورد المپيزم

مطالعه تاثير آموزش المپيک بر نگرش ). ۱۳۸۷(غفوري، فرزاد؛ ميرزايي، بهمن؛ هنري، حبيب؛ هنرور، افشار  ·
  ).۴۱پياپي ( ۱المپيک، سال شانزدهم، شماره . دانشجويان دانشگاه هاي کشور

ردشگري ورزشي در عوامل مهم در بازاريابي گ). ۱۳۸۶(هنرور، افشار؛ غفوري، فرزاد؛ فرزان، فرزام؛ شريفيان، اسماعيل  ·
  ).۴۰پياپي ( ۴المپيک، سال پانزدهم، شماره . ايران

نظر متخصصان تربيت بدني درباره اثر جهاني سازي بر راهبردهاي تربيت بدني ). ۱۳۸۶(غفوري، فرزاد؛ هنرور، افشار  ·
  ۵۱-۶۱، زمستان، صص ۱۷پژوهش در علومي ورزشي، شماره . و ورزش

عامل هاي سوق دهنده گردشگران به رويدادهاي ورزشي ). ۱۳۸۴(غفوري، فرزاد  هنرور، افشار؛ مشرف جوادي، بتول؛ ·
 ).۳۱پياپي ( ۳المپيک، سال سيزدهم، شماره . بين المللي برگزار شونده در کشور

  :مقاالت ارائه شده به همايش ها

شور و شناسايي بررسي ورزش هاي آبي در استان هاي جنوبي ک). ۱۳۹۲(هنرور، افشار؛ ططري حسن گاويار، احسان  ·
نخستين همايش ملي ورزش هاي آبي ساحلي، دانشگاه دريانوردي و علوم . راهکارهاي توسعه گردشگري ورزشي آبي

 )سخنراني(بهمن  ۱۷لغايت  ۱۵دريايي چابهار، 

. چابهار يعمان؛ مطالعه مورد يايدر سواحل در يورزش يتوسعه گردشگر). ۱۳۹۲(، ترانه؛ هنرور، افشار يميکر ·
بهمن  ۱۷لغايت  ۱۵چابهار،  ييايو علوم در يانوردي، دانشگاه دريساحل يآب يورزش ها يش مليهما نينخست

 )پوستر(

ن ياول. يورزش يگردشگر يابيزه بازاريآم يران ورزش در طراحينقش مد). ۱۳۹۲( يمهد, ب زادهيخط. هنرور، افشار ·
 )يسخنران(دانشکده آمار دانشگاه اصفهان , اهبهمن م ۱۰, ندهيچشم اندازه آ, يه ملي، سرمايگردشگر يش مليهما

· Kozehchian, Hashem; Ehsani, Mohammad; Heidary, Akbar; Honarvar, Afshar (2013). A 
Comparative Study of Terrorism Impact on Mega Events: Implications for World Cup 
2014. 2nd Interna onal Congress on Science and Football, (Poster) 

· Kozehchian, Hashem; Khatibzadeh, Mehdi; Honarvar, Afshar (2013). Factors affecting 
sport tourism service quality in Iran. 23rd Pan Asian Sports & Physical Education 
Conference, Summit Circle Hotel, Cebu City, Philippines, August 8-11. (Oral) 

جاد يا, ييبا توسعه اشتغال زا يورزش يارتباط گردشگر). ۱۳۹۲(ده اشرف يفر, ييافشار؛ گنجو, ترانه؛ هنرور, يميرک ·
 يد بر پارک هايبا تاک يتوسعه صنعت گردشگر يش مليهما. در شهر تهران يه گذاريو سرما, درآمد و کاهش فقر

 کشيام نور استان گلستان واحد گاليدانشگاه پ ,بهشتيارد ۲۶و  ۲۵ت استان گلستان، يو تاالب ها با محور يمل
 )يسخنران(
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جاد ي، اييبا توسعه اشتغال زا يورزش يارتباط گردشگر). ۱۳۹۲(ده ي، فريياشرف گنجو. هنرور، افشار. ، ترانهيميکر ·
بهشت، يارد ۲۶-۲۵، يتوسعه صنعت گردشگر يش مليهما. در شهر تهران يه گذاريدرآمد و کاهش فقر و سرما

 ).، چاپ کامليسخنران( ام نور استان گلستانيپ دانشگاه

 يتمنديدر رضا يت خدمات گردشگريفينقش ابعاد ک). ۱۳۹۰(ان، هاشم يکوزه چ. هنرور، افشار. يب زاده، مهديخط ·
 ۴- ۲واحد شاهرود،  ي، دانشگاه آزاد اسالميورزش يت و توسعه گردشگريريمد يش ملين هماياول. يگردشگران ورزش

 )ده به صورت چاپ کامليمقاله برگز - يرانسخن( ۱۳۹۰اسفند 

از  يورزش يت خدمات گردشگريفيعوامل موثر بر ک) ۱۳۹۰(ان، هاشم؛ هنرور، افشار ي؛ کوزه چيب زاده، مهديخط ·
و علوم  يت بدنيان تربيدانشجو يش ملين همايششم. سيدگاه گردشگران حاضر در شهرآورد استقالل و پرسپوليد

 )برترمقاله  - يسخنران( ۱۳۹۰آذر  ۲۵- ۲۴ن، دانشگاه تهراران، يا يورزش

ش يهما. تهران يدر ابعاد توسعه شهر يورزش ياز گردشگر يريت بهره گيوضع. )۱۳۹۰(، ترانه يميهنرور، افشار؛ کر ·
ده مقاالت، اقتصاد و يچک( يد بهشتيدانشگاه شه ين الملليب يش هاي، مرکز هما۹۰آذر  ۳-۲، يحات ورزشيتفر يمل

 )۱۷- ۱۹.ص، يحات ورزشيتفر

· Kha bzadeh, M.; Honarvar,A.; Sharia , M. (2011). A survey of the demographic 
features and sport tourists priori es in Iran. 2nd World Conference on Learning & 
Teaching, Educa onal Leadership, 28-30 October, Bahcesehir University, Istanbul, 
Turkey (proceeding p.44) 

ت يو اولو يت شناختيجمع يها يژگيو). ۱۳۹۰( ي، مهديض آباديف يعتي؛ هنرور، افشار؛ شريب زاده، مهديخط ·
 ين الملليب يش هاي، مرکز هما۹۰آذر  ۳- ۲، يحات ورزشيتفر يش مليهما. رانيکشور ا يگردشگران ورزش يها

 )۴-۶.، صيحات ورزشيده مقاالت، اقتصاد و تفريچک( يد بهشتيدانشگاه شه

 يالگو يطراح). ۱۳۸۸. (، فرزاديغفور. بي، حبيهنر. ، عبدالرضاين افتخاريرکن الد. ، محمدياحسان. هنرور، افشار ·
 تهران، اسفند ۱۲-۱۱. يو علوم ورزش يت بدنيترب ين الملليش بين همايهفتم. رانيدر ا يورزش يگردشگر يابيبازار

 )مقاله برتر - يسخنران(

وضعيت ورزش هاي آبي در استان هاي جنوبي حاشيه خليج ). ۱۳۸۸(ار؛ غفوري، فرزاد؛ قاسم پور، فاطمه هنرور، افش ·
گردشگري خليج  -پنجمين همايش فرهنگي. فارس و درياي عمان؛ راهکارهايي براي توسعه گردشگري ورزشي آبي

 .)لبه صورت چاپ كام برگزيدهمقاله  -  يسخنران( ارديبهشت ۹-۱۱هميشه فارس، کيش، 

مدل مفهومي بازاريابي گردشگري ). ۱۳۷۸(هنرور، افشار؛ احساني، محمد؛ افتخاري، عبدالرضا؛ قاسم پور، فاطمه  ·
 ۱۲-۹هميشه فارس، قشم،  گردشگري خليج - چهارمين همايش فرهنگي. ورزشي در سواحل ايراني خليج فارس

  ).به صورت چاپ كامل برگزيدهمقاله  - يسخنران(ارديبهشت 

بررسي و مقايسه نگرش و آگاهي دانشجويان ). ۱۳۸۶(زاد؛ ميرزايي، بهمن؛ عزيزي، محمد؛ هنرور، افشار غفوري، فر ·
دومين هم انديشي بين المللي آموزش المپيک و پارالمپيک، . ورزشکار و غير ورزشکار در مورد بازي هاي المپيک

  .اسفند ۵- ۴ي المپيک و پارالمپيک، آکادمي مل
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مطالعه تاثير آموزش المپيک ). ۱۳۸۶(فرزاد؛ هنري، حبيب؛ مسيبي؛ فتح اهللا؛ هنرور، افشار ميرزايي، بهمن؛ غفوري،  ·
ي دومين هم انديشي بين المللي آموزش المپيک و پارالمپيک، آکادمي مل. بر نگرش دانشجويان دانشگاه هاي کشور

  .اسفند ۵-۴المپيک و پارالمپيک، 

بررسي پتانسيل توسعه کارآفريني در باشگاه هاي ورزشي ). ۱۳۸۶(ام شريفيان، اسماعيل؛ هنرور، افشار؛ فرزان، فرز ·
  .دانشگاه کيش. اسفند ۱۶-۱۴. ورزشيششمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم . کوچک

 تاكيد با ساحلي مناطق در ورزش توسعه در گردشگري نقش).۱۳۸۶(هنرور، افشار؛ فرزان، فرزام؛ شريفيان، اسماعيل  ·
ارديبهشت  ۹ -۱۱ قشم، جزيره فارس، هميشه خليج گردشگري -فرهنگي همايش سومين در »فارس خليج منطقه بر
  ).به صورت چاپ كامل مقاله برگزيده - يسخنران(

نيازسنجي آموزشي ). ۱۳۸۶(هنرور، افشار؛ مجتبوي، سيد کورش؛ فرزان، فرزام؛ شريفيان، اسماعيل؛ غفوري، فرزاد  ·
پنجمين همايش دانشجويي تربيت . رزشي؛ الگويي براي برنامه ريزي درسيشرکت کنندگان در دوره گردشگري و

  )پوستر(آذر، دانشگاه مازندران، بابلسر  ۲۲ -۲۱بدني و علوم ورزشي، 

. مردم فراغت اوقات در سواري دوچرخه ويژه خط تاثير). ۱۳۸۶(فرزان، فرزام؛ شريفيان، اسماعيل؛ هنرور، افشار  ·
  ۱۳۸۶ ارديبهشت غت، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران،فرا اوقات كالن معماري همايش

 سواري؛ دوچرخه توسعه براي دولتي ريزي برنامه اهميت). ۱۳۸۵(فرزان، فرزام؛ شريفيان، اسماعيل؛ هنرور، افشار  ·
  اصفهان ،۱۳۸۵خرداد  شادماني، و تفريح ملي همايش اولين .راهكارها و موانع عوامل،

 در ورزشي گردشگري بازاريابي در مديريت فراروي هاي چالش). ۱۳۸۵(غر؛ فرزان، فرزام هنرور، افشار؛ مشبکي، اص ·
  )پوستر( ۱۳۸۵ شهريور دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، بازاريابي، مديريت المللي بين همايش اولين .ايران

 تربيت همايش .اندازها چشم و اه برنامه مازندران، استان در قايقراني وضعيت). ۱۳۸۵(هنرور، افشار؛ غفوري، فرزاد  ·
  )يسخنران( ۱۳۸۵ آذر ۲۹ مازندران، دانشگاه بابلسر، ها، فرصت و ها چالش مازندران؛ استان ورزش و بدني

ديدگاه شهروندان استان مازندران در ارتباط ). ۱۳۸۵(شريفيان، اسماعيل؛ فرزان، فرزام؛ هنرور، افشار؛ صفايي، عليرضا  ·
همايش تربيت بدني و ورزش استان مازندران؛ چالش ها و . ي موجود و راهكارهاي توسعهبا دوچرخه سواري؛ بسترها

 ۱۳۸۵آذر  ۲۹فرصت ها، بابلسر، دانشگاه مازندران، 

اولويت هاي ورزش همگاني و قهرماني از ). ۱۳۸۵(غفوري، فرزاد؛ احساني، محمد؛ کوزه چيان، هاشم؛ هنرور، افشار  ·
 ۱۵- ۱۷دانشگاه تبريز،  - هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي . نديدگاه متخصصان تربيت بدني ايرا

  ، دانشگاه تبريز۱۳۸۵اسفند 

 با پاك نقل و حمل هاي سامانه گسترش زمينه در ها نگرش). ۱۳۸۵(هنرور، افشار؛ شريفيان، اسماعيل؛ فرزان، فرزام  ·
 ،۱۳۸۵ اسفند ۱۵ - ۱۶ هوا، آلودگي ملي مايشه دومين .راهكارها و موانع عوامل، سواري؛ دوچرخه نقش بر تاكيد

  )پوستر( مدرس، تهران تربيت دانشگاه
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عوامل مهم در جذب گردشگر ورزشي با تاکيد بر زنان ). ۱۳۸۴(صادقي، حيدر؛ مشرف جوادي، بتول؛ هنرور، افشار  ·
 مهر ۲ -۳ آزادي، پارسيان هتل تهران، آينده، سوي به ورزشي -علمي المللي بين كنگره پنجمين. گردشگر مسلمان

  ۱۳۸۴ ماه

 المللي بين كنگره پنجمين. محدوديت هاي زنان گردشگر در گردشگري ورزشي). ۱۳۸۴(غفوري، فرزاد؛ هنرور، افشار  ·
  ۱۳۸۴ ماه مهر ۲ -۳ آزادي، پارسيان هتل تهران، آينده، سوي به ورزشي -علمي

نقش ورزش حرفه اي در رشد و ). ۱۳۸۴(يل احساني، محمد؛ کوزه چيان، هاشم؛ هنرور، افشار؛ شريفيان، اسماع ·
 آزادي، پارسيان هتل تهران، آينده، سوي به ورزشي -علمي المللي بين كنگره پنجمين. توسعه ورزش زنان مسلمان

  ۱۳۸۴ ماه مهر ۲ -۳

عوامل سوق دهنده گردشگران به ). ۱۳۸۴(هنرور، افشار؛ مشرف جوادي، بتول؛ غفوري، فرزاد؛ قاسم پور، فاطمه  ·
 ۴- ۲پنجمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي، . دادهاي ورزشي بين المللي برگزارشونده در ايرانروي
  ).يسخنران(سفند، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران ا

محدوديت هاي گردشگران در سفر به رويدادهاي ورزشي ). ۱۳۸۴(هنرور، افشار؛ مشرف جوادي، بتول؛ غفوري، فرزاد  ·
 ).يسخنران(دانشگاه اصفهان اولين کنگره ملي و بين المللي مديريت ورزشي، . گزارشونده در کشوربين المللي بر

·  Honarvar, A.; Ghafouri, F.; Neissian, F. (2005).Commercialism and its moral effects on 
the Olympic Games. Paper presented in the 9th ISHPES Congress, Cologne, Germany, 
7-11 September. 

· Ghafouri, F.; Kuzehchian, H.; Ehsani, M.; Rahmanseresht, H.; Honarvar, A. 
(2004). Effects of globaliza on on sport strategies; Global culture, global trends, local 
action. Paper presented in IX International Congress of Sport History. Crotone, Italy, 
23-26 September. 

اولين سمينار آموزش . تجارت گرايي و اثرات اخالقي آن بر بازي هاي المپيك). ۱۳۸۳(هنرور، افشار؛ غفوري، فرزاد  ·
  ).يسخنران(، آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك، تهران ۱۳۸۳بهمن  ۱۸المپيك، 

 المللي بين همايش چهارمين. منتخب کشور چند در شورز اقتصادي اثرات). ۱۳۸۲(هنرور، افشار؛ غفوري، فرزاد  ·
  )يسخنران( تهران دانشگاه  بهمن، ۲۸-۳۰ ورزشي، علوم و بدني تربيت

 و بدني تربيت دانشجويي علمي همايش اولين .منتخب کشور چند در ورزش اقتصادي اثرات). ۱۳۸۲(هنرور، افشار  ·
  )پوستر( مازندران دانشگاه بابلسر، ،۱۳۸۲ آذر۲۶ ورزشي، علوم

 مهر ۲۷صنعت، و ورزش ملي همايش نخستين .اثرات اقتصادي ورزش در چند كشور منتخب). ۱۳۸۲(هنرور، افشار  ·
  ).يسخنران( المپيک ملي آکادمي ،۱۳۸۲ ماه

  :اتير نشريساچاپ شده در مقاالت 

 فيزيولوژيكي هاي اسخپ تعيين براي D-Max روش از استفاده پايايي ميزان). ۱۳۸۴(هنرور، افشار؛ قاسم پور، فاطمه  ·
  ۱۳۸۴ شهريور ،۲۱۲ شماره انقالب، دانشگاه ورزش مجله در »فزاينده ورزشي تست در



 

 ١١

 مجله در شده چاپ »استقامتي ورزشهاي در پيشرفت كليد كربوهيدراتها).۱۳۸۱(قاسم پور، فاطمه؛ هنرور، افشار  ·
  ۱۸۱ شماره انقالب دانشگاه ورزش

  ۱۶۷شماره . مجله ورزش دانشگاه انقالب. در کودکان و ورزش عاليت بدنيترويج فلزوم ). ۱۳۸۰(هنرور، افشار  ·

مجلـه  ورزش دانشـگاه انقـالب     . راهنمايي هاي ساده در خصوص انتخاب کفش هـاي ورزشـي  ). ۱۳۸۰(هنرور، افشار  ·
  ١٦٨شماره 


