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زبان عمومی (تافل) دانشگاه تهران 11 :از  82/3( 811از )21
===========================================================================
سوابق آموزشی




معلم تربیتبدنی ،)13-15( ،مدرسه غیرانتفاعی سروش ایمان.
مدرس دانشگاه شهید رجائی تهران ،) 13 -11( ،والیبال و تربیتبدنی عمومی.
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 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر ( ،)8551-8511مدیریت سازمانهای ورزشی ،مدیریت و طرز اجرای مسابقات ،روش
تدریس تربیتبدنی ،هندبال ،بدمینتون ،تربیتبدنی عمومی.


مدرس دانشگاه شاهد ( ،)8551هندبال



مدرس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ( ،)8558تربیتبدنی عمومی.

 عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه الزهرا (س) و تدریس واحدهای :تربیت بدنی عمومی ،والیبال ،بدمینتون ،مدیریت
طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی ،مدیریت ایمنی در ورزش ،مدیریت منابع انسانی در ورزش ،آمار توصیفی ،تحلیل آماری و
کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش ،جامعهشناسی ورزشی ،مدیریت و طرز اجرای مسابقات ،روش تدریس تربیتبدنی ،مدیریت اماکن و
تجهیزات ورزشی و ...
===========================================================================
سوابق پژوهشی
الف .مقاالت علمی ترویجی


مختاری دینانی ،مریم" ،)8513( ،تاثیر تفاوتهای جنسی در میزان آمادگی بدنی جوانان فنالندی" ،چاپ شده در مجله رشد آموزش
تربیتبدنی وزارت آموزش و پرورش( .)21( 3 ،مقاله ترجمه)



مختاری دینانی ،مریم" ،)8513( ،آمادگی قلبی عروقی و ترکیب بدنی در کودکان  81 – 81ساله هندی"( .)28( 3 ،مقاله ترجمه)



مختاری دینانی ،مریم" ،)8551( ،فلسفه برنامه درسی تربیتبدنی" ،نشریه علمی -ترویجی رشد آموزش تربیتبدنی.



نظریان مادوانی ،عباس؛ مختاری دینانی ،مریم"،)8555( ،جایگاه هوش هیجانی در برنامه درسی تربیتبدنی" ،آموزش تربیتبدنی،
.11-51 :)5(81



نظریان مادوانی ،عباس؛ مختاری دینانی ،مریم؛ قلندرزاده ،نعیمه" ،)8551( ،ارزیابی میزان آمادگی جسمانی در کودکان و نوجوانان"،
ماهنامه ورزش و ارزش( .12-53 :2 ،مقاله ترجمه)
ب .مقاالت علمی پژوهشی



نظریان مادوانی ،عباس؛ مختاری دینانی ،مریم ،) 8558( ،تاثیر آموزش بر مهارتهای حرکتی پایه دختران و پسران  1ساله تهران و
مقایسه آن با هنجار موجود ،نشریه علمی -پژوهشی آموزش تربیتبدنی.35-38 :8 ،



مختاری دینانی ،مریم؛ فرخی ،احمد ،لطفی ،غالمرضا؛ نظریان مادوانی ،عباس" ،)8552( ،اثر تغییرپذیری تمرین بر اکتساب و یادگیری
مهارت هماهنگی -همایندی" ،نشریه علمی -پژوهشی آموزش تربیتبدنی.81-88 :8 ،




نظریان مادوانی ،عباس؛ مختاری دینانی ،مریم " ،)8552( ،ارتباط بین رضایت شغلی ،هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات
تربیتبدنی دانشگاههای تهران" ،نشریه علمی -پژوهشی پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی.31-15 :)1(2 ،
نظریان مادوانی ،عباس؛ مختاری دینانی ،مریم" ،)8555( ،رفتارهای مربیگری ترجیحی بازیکنان والیبال ایران" ،نشریه علمی پژوهشی
مطالعات مدیریت ورزشی.32-55 :23 ،



مختاری دینانی ،مریم؛ کوزهچیان ،هاشم ،احسانی ،محمد و امیری ،مجتبی" ،)8555( ،رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری
مدیران ورزشی" ،نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی.11-35 :25،



نظریان مادوانی ،عباس؛ مختاری دینانی ،مریم"،)8555( ،مقایسه اثربخشی رهبری مدیران ورزشی" ،نشریه علمی پژوهشی مطالعات
کاربردی در مدیریت ورزشی.821-883 :)3(8 ،




مختاری دینانی ،مریم؛ کوزهچیان ،هاشم ،نظریان مادوانی ،عباس؛ (" ،)8551ارتباط بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبری مدیران
ورزشی" ،نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی.212-813 :51 ،
کریماللهی ،زهرا ،اتقیا ،ناهید؛ مختاری دینانی ،مریم" ،)8551( ،تاثیر ویژگیهای محیطی فضاهای ورزشی بر جذب مشتری ،با توجه به
مفهوم محیطهای پاسخده" ،نشریه علمی پژوهشی رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی.11-55 :)88(5 ،



مختاری دینانی ،مریم؛ کوزهچیان ،هاشم ،نظریان مادوانی ،عباس؛ (" ،)8551ارتباط بین هوش سازمانی و اثربخشی رهبری مدیران
ورزشی" ،نشریه علمی پژوهشی رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی.18-58 :)5(5 ،



نظریان مادوانی ،عباس؛ رمضانی ،علیرضا؛ مختاری دینانی ،مریم" ،)8551( ،تاثیر آموزش معلمان بر اثربخشی درس تربیتبدنی"،
نشریه علمی -پژوهشی مطالعات برنامه درسی.51-13 :51 ،
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نظریان مادوانی ،عباس؛ مختاری دینانی ،مریم " ،)8551( ،ارتباط عدالت سازمانی ،پایبندی به قراردادهای روانشناختی و رفتارهای
شهروندی سازمانی معلمان تربیتبدنی" ،نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی.821-883 :55 ،



مختاری دینانی ،مریم" ،)8551( ،ارتباط بین رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی با خالقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان"،
نشریه علمی پژوهشی رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی.85-5 :)81( 5 ،



نظریان مادوانی ،عباس؛ مختاری دینانی ،مریم" ،)8553( ،پیشبینی عملکرد سازمانی از طریق مدیریت دانش در سازمانهای ورزشی"،
نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی.52-35 :51،



منصوری بروجنی ،ویدا؛ اتقیا ،ناهید ،مختاری دینانی ،مریم ،نظریان مادوانی ،عباس" ،)8553( ،ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی
سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان"  ،نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی ،پژوهشهای معاصر در
مدیریت ورزشی.31-18 :)88(1 ،



مالیی زرندی ،آسیه؛ مختاری دینانی ،مریم ،اتقیا ،ناهید " ،ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش
و جوانان" ،نشریه علمی پژوهشی مدیریت منابع انسانی در ورزش ،بهار و تابستان .8553
پ .مقاالت ارائه شده در همایشهای علمی



مختاری دینانی ،مریم( ،آذرماه " ،)8513تاثیر آموزشهای پیشدبستانی بر مهارتهای حرکتی پسران  1 -3ساله ،ناحیه یک سنندج و
مقایسه آن با هنجار موجود" ،چهارمین همایش علمی دانشجوئی تربیتبدنی و علوم ورزشی سراسر کشور ،دانشگاه الزهرا (س).
(پوستر).



مختاری دینانی ،مریم( ،پاییز  " ،)8515نقش اوقات فراغت در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی زنان منطقه چهار شهرداری تهران"،
اولین همایش آسیبهای اجتماعی زنان( .پوستر).



مختاری دینانی ،مریم( ،زمستان " ،)8515چالشهای موجود در برنامههای درس تربیتبدنی در آموزش و پرورش" ،دهمین همایش
انجمن مطالعات برنامه درسی( .پوستر).



مختاری دینانی ،مریم 83( ،و 81خردادماه"،)8558ارزیابی کارآیی مربیگری مربیان دانشگاههای ایران" ،سومین همایش بینالمللی
علوم ورزشی دانشگاههای آسیا( .پوستر).



مختاری دینانی ،مریم( ،اردیبهشتماه"،)8558تاثیر رفتارهای مربیگری بر پویایی تیمی تیمهای والیبال ایران" ،هشتمین کنگره بین-
المللی پزشکی ورزشی ایران ،اصفهان( .پوستر).



مختاری دینانی ،مریم( ،اردیبهشتماه"،)8558مقایسه اولویتهای مربیگری والیبالیستهای ایران" ،هشتمین کنگره بینالمللی
پزشکی ورزشی ایران ،اصفهان( ،پوستر).



نیکنسب ،فواد؛ نظریان مادوانی ،عباس؛ مختاری دینانی ،مریم" ،)8552( ،مقایسه ادراک کارایی مربیگری مربیان تیمهای ورزشی
دانشگاهی" ،همایش ملی دانشجویی مدیریت ورزشی ،دانشگاه الزهرا (س).



حکمتی ،مهال؛ مختاری دینانی ،مریم" ،)8551( ،مقایسه کفایت اجتماعی دانشجویان تربیتبدنی و غیرتربیتبدنی دانشگاه الزهرا
(س)" ،اولین همایش ملی یافتههای نوین در علوم ورزشی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی( .پوستر).



ابراهیمی دینانی ،الهه؛ مختاری دینانی ،مریم" ،)8551( ،مقایسه حمایت اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی و غیرتربیتبدنی دانشگاه
الزهرا (س)" ،اولین همایش ملی یافتههای نوین در علوم ورزشی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی( .پوستر).



کرباسی ،عطیه؛ مختاری دینانی ،مریم؛ اتقیا ،ناهید " ،)8551( ،مقایسه وضعیت ایمنی اماکن و تجهیزات ورزشی مدارس دخترانه و
پسرانه شهر همدان" ،اولین همایش ملی یافتههای نوین در علوم ورزشی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی( .سخنرانی برتر)



طاهری ،سپیده؛ اتقیا ،ناهید ،مختاری دینانی ،مریم" ،)8551( ،پیشبینی تنیدگی شغلی از طریق سبک رهبری در کارکنان اداره کل
ورزش و جوانان استان کردستان" ،اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،اردیبهشت ماه .8551
(پوستر).
ت .کتب



ترجمه کتاب "مدیریت منابع انسانی در ورزش" با نام اصلی" " Personnel Management in Sportانتشارات نرسی8511 ،



تدوین و تالیف کتاب "اندازهگیری و ارزشیابی در تربیتبدنی" انتشارات نرسی8511 ،



تدوین و تالیف کتاب "آسیبشناسی ورزشی" ،انتشارات بامداد کتاب8515 ،
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ترجمه و ویراستاری کتاب مدیریت ورزش (مبانی و کاربردها) ،)8555( ،انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
ث .طرحهای پژوهشی




نظریان مادوانی ،عباس؛ مختاری دینانی ،مریم ،)8552( ،ارتباط بین سبکهای تصمیمگیری مربیان لیگ برتر والیبال ایران با میزان
تحلیلرفتگی بازیکنان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی( .اتمام یافته)
مختاری دینانی ،مریم ،اتقیا ،ناهید ،ابراهیمی دینانی ،الهه ،)8553( ،مقایسه قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان تربیتبدنی و
غیرتربیتبدنی دانشگاه الزهرا (س)( .در حال انجام)
ج .راهنمایی و مشاوره پایاننامههای دانشجویان

 کرباسی ،عطیه؛ مختاری دینانی ،مریم؛ اتقیا ،ناهید ،) 8551( ،مقایسه وضعیت ایمنی اماکن و تجهیزات ورزشی مدارس دخترانه و
پسرانه شهر همدان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا (س) ،دانشکده علوم ورزشی( .راهنمای کامل).
 مالیی زرندی ،آسیه؛ مختاری دینانی ،مریم؛ نظریان مادوانی ،عباس ،)8551( ،ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی
کارکنان وزارت ورزش و جوانان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا (س) ،دانشکده علوم ورزشی( .راهنمای کامل).
 منصوری بروجنی ،ویدا؛ مختاری دینانی ،مریم؛ اتقیا ،ناهید ،)8551( ،مدلسازی ارتباط بین مدیریت دانش با نوآوری و اثربخشی
سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا (س) ،دانشکده علوم ورزشی( .راهنمای اول).
 ایرانپور ،میترا ،اتقیا ،ناهید؛ مختاری دینانی ،مریم ،)8551( ،نقش رسانههای جمعی در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا (س) ،دانشکده علوم ورزشی( .راهنمای دوم).
 نوبخت ،فاطمه؛ اتقیا ،ناهید؛ مختاری دینانی ،مریم ،)8551( ،بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت سالنهای ورزشی سرپوشیده شهر
اردبیل ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا (س) ،دانشکده علوم ورزشی( .راهنمای دوم).
 خندان ،نیلوفر؛ اتقیا ،ناهید؛ مختاری دینانی ،مریم ،قاسمی ،حمید ،)8551( ،رابطه شخصیت برند با ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف-
کننده در تیمهای پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال کشور ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا (س) ،دانشکده علوم ورزشی.
(راهنمای دوم).
 صادقلو ،زهرا؛ اتقیا ،ناهید؛ مختاری دینانی ،مریم؛ خبیری ،محمد ،)8551( ،طراحی الگوی ارتباط بین شخصیت برند با رضایت
وفاداری مشتریان مجموعههای ورزشی آبی منتخب کشور ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا (س) ،دانشکده علوم ورزشی.
(راهنمای دوم).
 نوری ،مریم؛ اصانلو ،پرستو؛ مختاری دینانی ،مریم ،)8551( ،ارتباط بین هوش هیجانی کارکنان با اثربخشی سازمانی در ادارات کل
ورزش و جوانان استان همدان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا (س) ،دانشکده علوم ورزشی( .راهنمای دوم).
 حسین زاده ،سمیرا ،اصانلو ،پرستو؛ مختاری دینانی ،مریم ،)8551( ،تعیین وضعیت ایمنی و مدیریت خطر اماکن ورزشی سرپوشیده
تحت پوشش اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا (س) ،دانشکده علوم ورزشی( .مشاور).

 پناهی ،مهدیه؛ مختاری دینانی ،مریم؛ اصانلو ،پرستو ،ارتباط بین اخالق حرفهای با بهرهوری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان
لرستان (در شرف دفاع ،انتهای آذرماه سال جاری)

 ربیعی ،خدیجه؛ مختاری دینانی ،مریم؛ معماری ،ژاله؛ مدلسازی ارتباط بین سواد اطالعاتی با خالقیت و قابلیت کارآفرینی دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دانشگاههای تهران (در شرف دفاع ،انتهای آذرماه سال جاری)
 صدرا ،زیبا؛ مختاری دینانی ،مریم؛ اصانلو ،پرستو ،طراحی و تبیین راهبردهای توسعه المپیاد درون مدرسهای در استان کردستان (در
شرف دفاع ،انتهای آذرماه سال جاری)

 عوضپور ،طاهره ،مختاری دینانی ،مریم؛ اتقیا ،ناهید ،طراحی و تبیین راهبردهای توسعه ورزش همگانی استان کهگیلویه و بویر احمد
(در شرف دفاع ،انتهای آذرماه سال جاری)
 ربیعی ،خدیجه؛ مختاری دینانی ،مریم؛ هنری ،حبیب ،تحلیل محیطی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی ورزشی استان همدان (در
شرف دفاع ،انتهای آذرماه سال جاری)
 قدرتنما ،الهه؛ اتقیا ،ناهید؛ مختاری دینانی ،مریم ،چالشهای موجود در اجرای طرح ملی ورزش در مقطع ابتدایی در راستای سند
تحول بنیادین در مرکز استان فارس(در شرف دفاع ،انتهای آذرماه سال جاری)
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 شایقی ،سیما؛ اصانلو ،پرستو؛ مختاری دینانی ،مریم ،مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان تیمهای ملی (در شرف دفاع ،انتهای
آذرماه سال جاری)
 لطفی ،وجیهه؛ اتقیا ،ناهید؛ مختاری دینانی ،مریم ،رتبهبندی و مقایسه شیوههای تبلیغی برندهای داخلی و خارجی پوشاک ورزشی
(در شرف دفاع ،انتهای آذرماه سال جاری)
چ .مدارک مربیگری


هندبال (درجه )5



بدمینتون (درجه )5



والیبال (درجه )5



آمادگی جسمانی و ایروبیک (درجه )5



فوتسال (درجه )5



آب درمانی (درجه )5



داوری شنا (درجه )5



شرکت در دومین کنگره علمی ورزشی دانشگاههای آسیا 25 -21( ،آذرماه  ،)8511دانشگاه تربیت مدرس.

ح .مدارک داوری
خ .سایر فعالیتها


شرکت در سومین همایش بینالمللی تربیتبدنی و علوم ورزشی 5-3( ،اسفند ،)8511تهران.



همکاری به عنوان نیروی داوطلب ورزشی در اولین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی در دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران به عنوان راهنمای شرکتکنندگان.



شرکت در کارگاه شیوه علمی مقالهنویسی( ،مهرماه  ،)8551دانشگاه عالمه طباطبایی.



شرکت در کارگاه تعیین روایی و پایایی پرسشنامهها( ،آبانماه  ،)8551پژوهشگاه تربیتبدنی.



شرکت در کارگاه تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از نرمافزار ( ، SPSSدیماه  ،)8551پژوهشگاه تربیتبدنی.



شرکت در کارگاه آشنایی با نرمافزار ( ،Amosآذرماه  ،)8551پژوهشگاه تربیتبدنی.



شرکت در کارگاه  ،)8555( ،SPSSدانشگاه الزهرا (س) ،دانشکده تربیتبدنی.



معاون اجرایی همایش ملی دانشجویی مدیریت ورزشی ،)8552( ،دانشگاه الزهرا (س).



مشارکت در کمیته علمی و داوری  18چکیده مقاله در همایش ملی دانشجویی مدیریت ورزشی ،)8552( ،دانشگاه الزهرا (س).



عضو هیئت رئیسه همایش ملی دانشجویی مدیریت ورزشی ،)8552( ،دانشگاه الزهرا (س).



عضو هیئت رئیسه گردهمایی علمی مدیریت ورزشی ،)8555( ،دانشگاه الزهرا (س).



مسئول کارگاههای علمی ،)8551( ،اولین همایش علمی یافتههای نوین در علوم ورزشی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.



شرکت در دوره آموزشی طراحی نظام مدیریت نوآوری در سازمان ،)8551( ،دانشگاه الزهرا (س).



عضو هیئت رئیسه پنل مدیریت ورزشی ،)8551( ،اولین همایش علمی یافتههای نوین در علوم ورزشی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید
رجایی.



داوری  51مقاله علمی در حوزه مدیریت ورزشی ،)8551( ،اولین همایش علمی یافتههای نوین در علوم ورزشی ،دانشگاه تربیت دبیر
شهید رجایی.



شرکت در نشست علمی سالمت پژوهش و گزارشهای پژوهشی ،)8553( ،دانشگاه الزهرا (س).



شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاههای نمایهسازی ،)8553( ،دانشگاه الزهرا (س).



شرکت در کارگاه آموزشی نحوه نگارش مقاله برای نشریات بینالمللی ،)8553( ،دانشگاه الزهرا (س).
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