
 

 

گروه  عضو هیأت علمی دکتر ناهید اتقیاءسوابق تحصیلی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی 

 دانشگاه الزهراء علوم ورزشیدانشکده  مدیریت ورزشی

 

 52پایه  دانشیار  :مرتبه شغلی

 

 :مدرک     سال اخذ   :مدرک  محل اخذ :رشته تحصیلی :سوابق تحصیلی

 رتبه اول(،1631سال ) دانشگاه تهران تربیت بدنی  کارشناسی -1

 رتبه اول(،1611سال ) دانشگاه تهران تربیت بدنی  کارشناسی ارشد -2

ریزی در تربیتت مدیریت و برنامه          دکترا -6

 بدنی

 تهران دانشگاه   

 

 (1611)سال 

 سوابق اجرایی:

 1611تا  1631کارشناس پژوهشی دفتر تحقیقات سازمان تربیت بدنی در سالهای  -1

 1631تا  1611سالهای  -یر گروه دبیری تربیت بدنی دانشگاه الزهراءمد -2

 1631تا  1632الزهراء بین سالهای  مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه -6

 1631تا  1631مدیر انتشارات دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهراء بین سالهای  -1

 1631تا  1613یت بدنی بین سالهای عضو گروه علوم انسانی پژوهشکده ترب -5

 1633تا  1635مدیر گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهراء از  -3

 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه معاون آموزشی  -1

 .1633تا 1633از الزهراء

 .تا کنون ادامه دارد 1633مالی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهراءاز و معاون اداری-3

ه صورت علوم تحقیقات و فناوری عضو کمیته تدوین برنامه کارشناسی ارشد مدیریت تربیت بدنی و و علوم ورزشی ب -1

 1631در سال 

 1635عضو هیأت علمی هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز اسفند ماه  -11

مایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشتگاه ریزی و معاون اجرایی چهارمین هعضو شورای برنامه -11

 1635الزهرا آذرماه 



 

 

 تا کنون 1611عضو کمیته مطالعات زنان پژوهشگاه تربیت بدنی از سال -12

 و تاکنون ادامه دارد 1612مدیریت ورزشی ایران از سال  علمی انجمنهیات مدیره عضو -16

 به مدت یک سال در دانشگاه الزهرا 5/1/1613ی پژوهشی، از تاریخ عضو کارگروه مرجع بررسی کننده هسته ها-11

 1615در دانشگاه الزهرا، اسفند ماه  "همایش ملی علوم ورزشی زنان "دبیر علمی تخصصی گروه مدیریت ورزشی  -15

 1611مهر ماه الی   1612مدیر گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا از سال -13

بته متدت دو  11/12/1611سی کننده طرح های پسا دکتری در دانشگاه الزهترا از تتاریخ عضو کارگروه مرجع برر -11

 سال

عضو هیات رئیسه کنگره بین المللی کلینیک فوتبال، برگزار شده از سوی مرکز پزشکی فدراسیون جهانی فوتبتال)  -13

 ، تهران، ایران2111نوامبر  16الی  11فیفا(، 

کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران، به مدت دو سال ، از تاریخ  ، "کمیسیون زنان و ورزش"عضو  -11

26/2/1611  

 عضو هیات تحریریه نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی-21

 در دانشگاه فردوسی مشهد 1611آذر ماه  23و  25عضو هیات رئیسه اولین همایش ملی برند در ورزش،  -21

 به مدت یکسال 15/6/1613در امور بین الملل دانشگاه الزهرا از تاریخ نماینده دانشکده تربیت بدنی  -22

عضو کمیته تخصصی تدوین برنامه عملیاتی دانشتکده تربیتت بتدنی دانشتگاه الزهترا، بته متدت یکستال از تتاریخ  -26

12/5/1611 

 23که در تاریخ  عضو شورای سیاستگذاری  و عضو هیات رئیسه دومین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران -21

 در دانشگاه تهران برگزار گردید 1615مهر ماه  21و 

استفند  5ریخ دبیر علمی تخصصی مدیریت ورزشی در اولین همایش ملی علوم ورزشی دانشتگاه الزهترا کته در تتا -25

 برگزار گردید 1613

بین المللی تربیتت  نهمین همایش  "چالش های پژوهش در مدیریت ورزش "عضو هیات رئیسه نشست تخصصی  -23 

 دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردیددر  1611اسفند  21و  21 که در تاریخ بدنی و علوم ورزشی، 

عضو هیات رئیسه پنل سخنرانی مدیریت ورزشی در دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی ، کته در  -21

 در دانشگاه شهید رجائی برگزار گردید 1615/ 1/ 25تاریخ 

در  1615بهمتن لاایتت اول استفند  61عضو هیات رئیسه دومین همایش بین المللی ورزش همگانی که در تاریخ  -23

 دانشگاه علوم انتظامی برگزار گردید



 

 

التتی  61/3/1612و تحصتتیالت تکمیلتتی دانشتتکده علتتوم ورزشتتی از تتتاریخ عضتتو شتتوراهای آموزشتتی، پژوهشتتی  -21

61/3/1611 

 5/1/1613رسی کننده هسته های پژوهشی دانشگاه الزهرا به مدت یک سال از تاریخ عضو کارگروه مرجع بر -61

 1611استاد برتر آموزشی گروه آموزشی مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا در دهه سرآمدی آموزش سال  -61

 1613پژوهشگر منتخب دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در هجدهمین دوره هفته پژوهش و فناوری سال  -62

 عضو کارگروه تخصصی هیات اجرایی جذب دانشگاه الزهرا -66

 25/2/1615عضو هیات رئیسه پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ  -61

 که تاکنون ادامه دارد 13/6/1613مسئول کمیته روابط بین الملل انجمن مدیریت ورزشی ایران، از تاریخ  -65

 

 موزشی:سوابق آ

در  2و1 تربیتت بتدنی عمتومی نا، بسکتبال و دو و میتدانی دروسآمادگی جسمانی، ش :های ورزشیمربیگری رشته -1

 1631تا  1633دانشگاه تهران بین سالهای 

 تاکنون 1611های ورزشی: آمادگی جسمانی، شنا و بسکتبال در دانشگاه الزهرا از سال مربیگری رشته -2

تتا  1633در مرکز آمتوزش ستازمان تربیتت بتدنی از ستال  "ریزی در تربیت بدنیت و برنامهمدیری"تدریس دروس  -6

1611 

در مرکز آموزش ضمن خدمت آمتوزش و  "روشهای تدریس درس تربیت بدنی در مقاطع مختلف تحصیلی"تدریس  -1

 1611تا  1633پرورش کشور بین سالهای 

متدیریت در ستازمانهای ورزشتی، متدیریت مستابقات  ی،: مدیریت عمتومکارشناسی تربیت بدنی دروستدریس  -5

مدیریت اماکن و رویتدادهای  ،در تربیت بدنی 2و1 زبان خارجه تخصصی، روش تدریس تربیت بدنی در مدارس، ورزشی

 تاکنون 1611در دانشگاه الزهرا از سال  ورزشی، مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی، کارورزی در مدیریت ورزشی،

در  متالی و ، متدیریت اداریدر ورزش مدیریت رفتار سازمانی :کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دروستدریس  -3

متدیریت بازاریتابی در  ،، مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی، سمینار در تربیت بدنی، روش تحقیق در تربیت بدنیورزش

 تا کنون 1611ورزش، بازاریابی جهانی در ورزش، برنامه ریزی استراتژیک در ورزش، از سال 

 های  الزهرا، پیام نور و آزاد در دانشگاه کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویان-7

 



 

 

 

 سوابق پژوهشی:

 ارائه مقاالت در داخل کشور: -الف

یگااه اهمیت و جا»همراه باارائه مقاله  1631در سال جایگاه تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش شرکت در کنگره  -1

 ، تهرانحسینیه ارشاد، 1631، آبان «درس تربیت بدنی در مقطع ابتدایی

نقا  »ارائه مقاله  همراه با آموزان نوجوانجایگاه و نقش تعلیم و تربیت در بین دانششرکت در سومین سمپوزیوم  -2

حستینیه ، 1611، آبتان «آموزان نوجاواندرس و معلم تربیت بدنی در پیشگیری از انحرافات اجتماعی دان 

 ، تهرانارشاد

بررسای »ارائته مقالته بتا عنتوان  از سوی وزارت علوم با دومین کنگره علمی تربیت بدنی و علوم ورزشیشرکت در  -6

 دانشگاه تربیت معلم ،1611، «دالیل عدم انگیزش شغلی در نزد کارکنان امور ورزشی کشور

همراه بتا  ،1611در شهر بند عباس نی ایران در اسفندماه همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی سازمان تربیت بد -1

بررسی وضعیت موجود آموزش و بهسازی منابع انساانی در ساطک کارشناساان اماور ورزشای »ارائه مقاله 

 «سازمان تربیت بدنی ایران و ارائه یک الگو

، «اریابی و مادیریت ورزشایتعامل باز»ارائه مقالته  همراه با همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشیشرکت در  -5

 دانشگاه گیالن رشت ،1631

الگوساازی »و ارائه پوستر با عنتوان  همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی )کشورهای حاشیه دریای خزر(شرکت در  -3

 دانشگاه گیالن رشت 1636، ،«ملی جهت اشاعه ورزشهای همگانی در نزد بانوان ایرانی

 ارائتتتته مقالتتتته بتتتته صتتتتورت ستتتتخنرانی بتتتتا عنتتتتوان و  متتتتدیریت ورزشتتتتیشتتتترکت در کنگتتتتره  -1

  11و  13هفتمین کنگره ملی تربیت بدنی و ورزش  اصفهان 1631اسفند  «های مؤثر بازاریابی در ورزششیوه»

استفندماه  ،"میزان رعایت موازین اخالقی در میان ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن رسیبر"کنگره اهتواز:  -3

 دانشگاه شهید چمران اهواز ،ربیت بدنی و علوم ورزشیپنجمین همایش ملی ت ،1631،

نیاز سنجی از اقشاار متتلاف  "با عنوان های پژوهشی در هفتمین همایش ملی تربیت بدنیسخنران ویژه طرح -1

 1635دانشگاه تبریز اسفندماه  ، "بانوان ایرانی نسبت به ورزشهای همگانی

 



 

 

 " ضرورت  ازارتارزار ترا رن  در  رت رتا " بی ورزشی، با عنتوان سخنران ویژه در اولین همایش ملی بازاریا -11

 4931آکادمی المپیک، 

راهکارهاای اساسای در توساعه ورزش "در اولین همایش ملی ورزشهای همگانی، با عنوان  کلیدیسخنران  -44

 ، دانشگاه تهران1611پاییز  ،"های همگانی در ایران

" حضررت اودر یزم   رون رددرز رت جرزن ج رزدر ند در ورزش با عنواندر اولین همایش ملی بر کلیدیسخنران  --41

 4931دانشگاه فردوسی مشهد، آذر ماه   "4102

"  قزاسن رضعدت رامدر ر زکن ر تج دزر  رتاشر   رتس رات رار رختوردن ر پسروردن ارایه مقاله  با عنوان -49

 ، در اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشیش و یم رن " 

" شردر  یرزم در دومین همایش ملی دانشکده تربیت بتدنی دانشتگاه شتهید رجتایی، بتا عنتوان کلیدی سخنران -41

 4932آذر  12، ازارتازار ج زدر رت رتا "

 " ضورت  ازا سز زن ریرر ر رزکن رتاشرر" در اولین همایش ملی مدیریت ورزشی، با عنوان کلیدیسخنران  -42

 ه طباطبایی، دانشگاه عالم4932اردیبهشت 

، دانشکده علوم ورزشی دانشتگاه 1611آبان ماه  21و  26ارایه مقاله در اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی،  -13

 "تبیین مولفه های اقتصاد دان  بنیان معطوف به جامعه در ورزش"عالمه طبا طبائی، عنوان مقاله: 

ارزیاابی وضاعیت " زنان در دانشتگاه الزهترا بتا عنتوان: در همایش ملی علوم ورزشیبصورت پوستر  ارایه مقاله -77

استفند متاه  11در تتاریخ ، "موجود اجرای طرح های ملی ورزش در مقطع ابتدایی شهر شیراز و ارایه راهکاار

1615 

بررسای وضاعیت  " در همایش ملی علوم ورزشی زنان در دانشگاه الزهترا بتا عنتوان:بصورت پوستر  ارایه مقاله  -13

وثر بر فرایند مدیریت استعداد در رشته تنای  روی میاز دختاران در آماوزش و پارورش شاهر مفاهیم م

 1615اسفند  11، در تاریخ  "تهران

گازارش عملکارد ساه سااله  "با عنتوان 11/12/1615سخنرانی در همایش ملی علوم ورزشی زنان در تاریخ  -11

 در دانشگاه الزهرا "انجمن علمی مدیریت ورزشی 

 

 

 

 



 

 

 کنفرانسهای خارجی:ئه مقاالت در ارا -ب

بررسی تحلیلی اهداف، اساتراتژیها و سیاساتهای "و ارائه مقاله  ورزش برای همهالمللی شرکت در کنگره بین -1

، شهر کبتک ایالت کبک کانادا،"( میالدی5222الی  7171کشور ایران در توسعه ورزشهای همگانی )بین سالهای 

 2111سیتی، ماه می 

بررسی نیازهای آموزشی کارشناسان امور ورزشی زن »مقاله و ارائته  زن و ورزشالمللی نگره بینشرکت در ک -2

 مونترال کانادا ،2112 ،«سازمان تربیت بدنی ایران و ارائه الگوی بهینه

نق  فعالیتهای حرکتی و ورزشی در پیشاگیری و »و ارائه مقاله  ورزش برای همهالمللی شرکت در کنگره بین -6

 فنالند ،2112، سال «ه با انحرافات فردی و اجتماعی جوانان ایرانیمقابل

نیازسنجی ورزشی بانوان شاغل در دانشگاه الزهارا »و ارائه مقاله  مدیریت ورزشیالمللی شرکت در کنگره بین -1

 سوئد، دانشگاه استکهلم ،2116 ،«و ارائه الگوی کاربردی

نیازسنجی از اقشار متتلف بانوان ایرانی در زمینه »و ارائه مقالته  ورزش برای همهالمللی شرکت در کنگره بین -5

 تایوان -2111 -«ورزشهای همگانی به منظور تدوین الگوی ملی

ضرورت بررسی کیفیت دوره »ارائه مقاله در شانزدهمین کنگره اروپایی مدیریت ورزشی در کشور آلمان با عنوان  -3

 آلمان-2113 -«های تحصیالت تکمیلی رشته تربیت بدنی در دانشگاه های دولتی ایران  

بتتا و ارائتته مقالتته  2111کنگتتره متتدیریت ورزشتتی برگتتزار شتتده در کشتتور هلنتتد در ستتال  هفتتدهمینشتترکت در -1

های دولتای شی در دانشاگاههای آموزشی مدیریت ورزهای تحصیالت تکمیلی در گروهکیفیت دوره"عنوان:

 "ایران

و ارایته مقالته بتا  2111کنگره مدیریت ورزشی برگزار شده در کشور جمهوری چتک در ستال هجدهمینشرکت در -3

 ."بررسی شیوه های مدیریت و بازاریابی در برخی از مجموعه های ورزشی ایران"عنوان

وارایتته مقالتته بتتا  2111ر استتپانیادر ستتال کنگتتره متتدیریت ورزشتتی برگتتزار شتتده در کشتتونتتوزدهمین شتترکت در -1

 ."معرفی جاذبه های توریسم ورزشی ایران)فرصتها،تهدیدهاوچالشها("عنوان

وارایته مقالتته بتتا  2112کنگتره متتدیریت ورزشتی برگتتزار شتتده در کشتوردانمار  در ستتال  بیستتتمینشترکت در -11

دیدگاه مادیران ومشاتریان ایان  بررسی رموز موفقیت برخی از مجموعه های ورزشی شهر تهران از"عنوان

  ."مجموعه ها



 

 

معرفای "و ارایته مقالته 2111شرکت در ششمین کنفرانس جهتانی زن و ورزش در هلستینکی فنالنتد در ستال -11

 "سبکهای مدیریت موفق در اداره مجموعه های ورزشی موفق ویژه بانوان شهر تهران
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