دکتر ابوالفضل فراهانی

Dr.Abolfazl Farahani

«تعارضی نیست که ربای خود و خانواده ات امروز و رد حال زندگی کنی و ربای جامعه ،رد فردا و آینده»
« توکل ،تالش و امید انسان را هب نتیجه مطلوب می رساند».

*مرتبه علمی :استاد دانشگاه پیام نور
*رشته :مدیریت ورزشی

*زندگینامه:
ابوالفضل فراهانی در  9مهرماه سال  1344در فراهان دیده به جهان گشود ،وی پس از گذراندن دوره متوسطه در زادگاهش ،دورۀ لیسانس را در دانشگگاه گگینن ،فگو
لیسانس را در دانشگاه تهران و دکتری را در رشته مدیریت ورزشی در دانشگاه تربیت مدرس گذراند .در سال 1369به عضویت هیأت علمی دانشگاه پیام نور تهران در
آمد .وی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رتبه اول ورود به دانشگاه و در دورۀ دکتری با رتبۀ اول دانش آموخته شد .ایشان اولین عضو علمی اسگت کگه بگه درجگۀ
استادی در مدیریت ورزشی کل دانشگاه های کشور نائل شد .کتب و مقاالت متعددی از وی به چاپ رسیده است که مورد بهره برداری جامعه علمگی دانشگگاهی مگی
باشد .در سال  1368هم زمان در راه اندازی دانشگاه پیام نور مشارکت فعال نمود و طی  28سال سابقه آموزشی و علمی موفق ،در سطوح مختلف مگدیریتی و از جملگه
معاونت های آموزشی ،دانشجویی ،پژوهشی ،سنجش ،فرهنگی و ادارات کل ستادی و سرپرستی دانشگاه پیام نور کشور خدمت نموده است .موارد مورد عنقه پژوهشی
ایشان در زمینه مدیریت ورزشی با تاکید بر کارآفرینی و اشتغال در حوزه ورزش ،گردشگری و اقتصاد ورزش و سیاسگتگذاری در توسگعه آمگوزش عگالی مگی باشگد.
مهمترین دستاوردهای علمی وپژوهشی ایشان:
مشارکت در گسترش آموزش عالی از طریق نظام خاص آموزش باز و از راه دور و ارتقاء و ترویج دانش تخصصی و عمومی کشورتالیف،ترجمه و انتشار  52جلد کتاب درسی و دانشگاهی و بیش از دویست مقاله در نشریات با نمایه معتبر علمی و شرکت در بیش از  45همایش علمی بین المللیتربیت  27دانش آموخته دکتری و بیش از  300دانش آموخته کارشناسی ارشدراه اندازی دوره کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت ورزشی در دانشگاه پیام نور-عضویت در هیات ممیزه،هیات تحریریه و سر دبیری چند نشریه علمی و بین المللی

*دیدگاه ها:
کشور نیازمند نسلی با شهامت ،شجاعت و خود باور است .باور نکردن جوانان در عمل و نظارت های موازی ،پیچیده و مداخله گری ناالزم از جدی ترین تهدیدهای پیش
رو در تضعیف اعتماد به نفس و تحلیل دهنده روحیه سلحشوری نسل آتی و سرمایه اجتماعی کشور خواهد بود.

*آثارکلیدی:
کتاب /حرکات اصنحی (  1372چاپ دهم) دانشگاه پیام نور
“الگویی برای رفع نیازهای حرکتی جامعه به صورت خودآموز”
کتاب/قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی با تاکید بر نگارش رساله و مقاله (-1380چاپ هشتم) پژوهشگاه تربیت بدنی
“منبع درسی که پاسخگوی کلیه سواالت در حیطه هدف می باشد”
کتاب/بازاریابی ورزشی ( )1396انتشارات حتمی
“تجربه ای موفق از الگوی فعالیت گروهی هماهنگ”

