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 به نام او که خالق هستی است

 مشخصات فردی .1

 

 فاطمه نام

 میرآخوری نام خانوادگي

 1359 سال تولد

 تهران محل تولد

 ایرانی ملیت

 87 شماره شناسنامه

 0069492646 شماره ملي

 م یرح فرزند

 متاهل وضعیت تاهل

 09122083581 تلفن همراه

 mirakhori@soc.ikiu.ac.ir پست الکترونیکي
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 سمت های اجرایی .2

 سال محل خدمت نام موسسه عنوان

فدراسیون نجات غریق و  نایب ریس بانوان
 غواصی

 1399-1397 تهران

 تا کنون1379 قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی استادیار دانشگاه

عضو کمیته اموزش محیط 
 زیست

 مجمع تشخیص مصلحت نظام
 )کمیسیون محیط زیست(

 کنون تا 1399 تهران

سرپرست کل مسابقات 
 قهرمان کشوری

فدراسیون نجات غریق و 
 غواصی

 1397 کیش

سرپرست کل مسابقات 
 قهرمان کشوری

فدراسیون نجات غریق و 
 غواصی

 1398 کیش

سرپرست و برگزارکننده 
 اولین مسابقات لیگ بانون

فدراسیون نجات غریق و 
 غواصی

 1398 البرز

ناظر اولین مسابقات نجات 
 وزارت علومغریق 

 1397 البرز وزارت علوم و تحقیقات

مدرس و برگزار کننده سه دوره 
 تربیت مدرس ابدرمانی

 1398-1397 تهران  پزشکی ورزشی فدراسیون

کمیته اب درمانی و مسیول 
 یه و اصالح منابع اموزشی تهی

فدراسیون نجات غریق و 
 غواصی

 1398-1390 تهران

 فرهنگی تزکیه-مجموعه ورزشی مدیر 
 تهران

1393-1392 
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 سوابق تحصیلی .3

 محل تحصیل رشته مقطع تحصیلي
سال فارغ 

 التحصیلي

 1397 دانشگاه امام خمینی تربیت بدنی و علوم ورزشی علمیهیات 

 1395 دانشگاه تهران رفتار حرکتی دکتری

 1386 دانشگاه علوم تحقیقات تهران تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ارشد

 1383 دانشگاه شهید بهشتی تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی

 

 . امتیازات کسب شده4       

  8/19کسب معدل (گرایش رفتار حرکتی)دکتری دانشگاه تهران  ۀدوم دورشاگرد 

 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات ۀو شاگرد دوم دور ممتازی ۀکسب رتب 

  کارشناسی دانشگاه شهید بهشتیدورۀ ممتازی و شاگرد سوم رتبۀ کسب 
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 ISI. مقاالت 5       

Year of 

Publication 
Journal Title 

2022 
Journal of Exercise 

Science and Medicine 

the effects of congnitive and physical training 

on physiological and psychological levels of 

anxiety in the female elderly 

2019 

International Journal 

of Developmental 

Disabilities 

Virtual reality training improves dynamic 

balance in children with cerebral palsy 

2017 
Developmental 

Neurorehabilitation 

Use of virtual reality intervention to improve 

reaction time in children with cerebral palsy: 

A randomized controlled trial 

2017 

World Academy of 

Science, Engineering 

and Technology 

 

Effects of External and Internal Focus of 

Attention in Motor Learning of Children with 

Cerebral Palsy 

2014 

International Journal 

of Advanced Life 

Sciences (IJALS) 

The association of serum resistin with 

cardiovascular risk factors in diabetes 

2014 

Biological Forum – 

An International 

Journal 

The effect of aerobic training program on 

some indicator markers of diabetes in 

smokers 

2014 Trends in life sciences 
Serum leptin in obesity and its relation with 

fasting glucose and Insulin resistance 
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2014 

Biological Forum – 

An International 

Journal 

Lipid profile and chronic exercise training in 

Cigarette smoke 

 . مقاالت علمی پژوهشی6

 وضعیت مجله شرح جزئیات

 بهبود تعادل ایستا از طریق تمرینات واقعیت مجازی در کودکان فلج مغزی
نشریه رشد و یادگیری 

 ورزشی -حرکتی

 چاپ

(1399) 

 حافظة فضایی کودکانتوجه بر  کانون هایدستورالعمل ریتاث
نشریه رشد و یادگیری 

 ورزشی -حرکتی

 چاپ

(1399) 

ای هآزمونگر کنترلی پس از کوشش تاثیر بازخورد خودکنترلی و

خوب و ضعیف بر اکتساب و یادگیری تکلیف پرتابی در کودکان فلج 

 مغزی

نشریه رشد و یادگیری 

 ورزشی -حرکتی

 چاپ

(1398) 

ارتباط بین رشد حرکتی و رشد اجتماعی دانش آموزان دختر دورۀ 

 راهنمایی

پژوهشکده دانشگاه 

 آزاد

 پذیرش

 

(1387) 

 یرانیا نخبه زن رو کایاك قایقرانان فیزیولوژیکی های شاخص مقایسه

 دستی کارسنج و نوارگردان روی تنفسی گازهای تجزیه آزمون دو در

جهاد دانشگاهی 

 دانشگاه تهران

 

 چاپ

(1390) 
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 . مقاالت همایشی7

 سال همایش عنوان

the effect of knowledge manegement on 

performance of sport federations in the islamic 

republic of iran with mediating role of 

strategicthinking 

comparison of the 

effect of exercise and 

music on anexiety 

caused by covid 19 in 

medical staff with 

emphasis on the 

theory of desire 

2022 

comparison of the effect of exercise and music on 

anexiety caused by covid 19 in medical staff with 

emphasis on the theory of desire 

comparison of the 

effect of exercise and 

music on anexiety 

caused by covid 19 in 

medical staff with 

emphasis on the 

theory of desire 

2022 

effects of virtual training on plasma cortisol of 

housewives during the convid-19 

internation congress 

on eduction motor 

behavior sport an 

heahth 

2022 

Effects of External and Internal Focus of Attention 

in Motor Learning of Children with Cerebral Palsy 

19th International 

Conference on Physical 

Therapy and Human 

Movement Sciences 

2017 
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The effect of attentional focus on acquisition, 

retention and transfer of linear movement task in 

children with cerebral palsy 

10th international 

congress on sport 

sciences 

2017 

Effect of virtual reality exercise on selective 

reaction time in children with cerebral palsy 

10th international 

congress on sport 

sciences 

2017 

Improvement of joint position sense through 

virtual training in hemiplegic children 

10th international 

congress on sport 

sciences 

2017 

comparison of psychological well-being and 

resilience in athlete and non-athlete women 

8th international 

congress of physical 

education and sport 

sciences 

2015 

جسمانی زنان خانه اثر تمرینات مجازی بر بتااندورفین و عملکرد 

 دار

هتمین همایش ملی دانشجوی 

 علوم ورشی دنشگاه بهشتی
1400 

اثر تمرین در خانه بر ترکیب بدن و عملکرد جسمانی زنان غیر فعال 

 در دوران کرونا

دوین همایش ورزش و سالمت 

 عومی
1400 

اثر تمرین در خانه بر نیمرخ چربی و عملکرد جسمانی زنان خانه 

 کرونادار در دوران 
 1400 همایش اینده پژوهی و سالمت
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حرکتی در بهبود خالقیت کودکان فلج  -نقش بازی های ادراکی

 مغزی

دومین همایش ملی ورزش و 

 بیماری ها
1395 

ارتباط بین کیفیت زندگی و سالمت عمومی در زنان سالمند 

 های تفریحیکننده در ورزششرکت
 1395 همایش ملی علوم زنان

 تفعالی متفاوت سطوح دارای سالمند زنان در روانی سالمت مقایسه

 هفتگی ورزشی

 در ورزش نقش یمل شیهما

 داریپا توسعه و سالمت نظام
1393 

 ریغ و ورزشکار دختران در استرس با مقابله یها سبک یبررس

 ورزشکار

 در ورزش نقش یمل شیهما

 داریپا توسعه و سالمت نظام
1393 
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  طرح های پژوهشی به عنوان همکار در طرح  .8

 سال جزئیات 

ای خوب هتاثیر بازخورد خودکنترلی و آزمونگر کنترلی پس از کوشش

 1393 و ضعیف بر اکتساب و یادگیری تکلیف پرتابی در کودکان فلج مغزی

تفاهم نامه با فدراسییییون پزشیییکی ورزشیییی و احیا دوره های جدید 

 1397 مربیگری ابدرمانی با مشارکت این فدراسیونمدرسی ابدرمانی و 

 صفحه 400 تدوین طرح جذب اسپانسر برای فدراسیون نجات غریق

 swot 1397 با الگوی  تحلیلی 

طرح پیشگیری از غرق شدگی با تفاهم نامه وزارت اموزش و پرورش 

  1398 و وزرارت ارتباطات

زایمان از طریق طرح تشیییویق برای زایمان طبیعی و کاهش عوار  

 1399 معاونت زن و خانواده ریاست جمهوری -تمرین در اب

 

 . کتاب9

 وضعیت انتشارات شرح جزئیات

Teaching Physical Education in the Primary School چاپ آوای ظهور 

Learning to teach Physical education in The secondary 

school 
 چاپ آوای ظهور

Improving Teaching and Learning in Physical Education چاپ  آوای ظهور 

 چاپ آوای ظهور آبدرمانی کاربردی

 چاپدر حال  آوای ظهور آموزش فنون نجات غریق و امداد در سواحل آبی

Sex hormones, exercise and women چاپ ویسادار 



10 
 

 های آموزشیها و دورهشرکت در کارگاه .10

 سال نام کارگاه

عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشی با تأکید بر علوم عصب شناختی و آسیب شناسی 

 ورزشی
1394 

 1387  نویسی )مقاله نویسی(، )دانشگاه تهران( ISI کارگاه آموزشی

 1383 موزشی زن ورزش و رهبریآکارگاه 

 1397 موزشی  مدرسی غواصیکارگاه آ

 1398 وزارت ورزش و جواناندوره مدیریت سولیداریتی 

 مدارک مربیگری .11 

 درجه شرح جزئیات

 و بین الملل 3، 2، 1 نجات غریق یمدرس

 1 مدرسی پارک های آبی

 1 مدرسی دریایی

 و ممتاز 3، 2، 1 آب درمانی یمدرس

 و بین الملل 1،2 نجات غریق

  3، 2  شنا ی فدراسیونمدرس

 3و  2، 1 مربیگری شنا

 2 داوری شنا

 درجه عالی از اکادمی ملی المپیک تیم های ملیمربیگری بدنسازی 

 1 مربیگری آب درمانی

 3 مربیگری آمادگی جسمانی
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 1 مدرسی طراحی تمرین امادگی جسمانی

 3 مربیگری ایروبیک

 

 .  افتخارات ورزشی 12

 سال شرح جزئیات

 2016 مالزی المللی بین جشنواره مسابقاتدر  قهرمانی کاپ دو کسبو  فینال به صعود

 1392 رشته دراگون بوت در مسابقات قهرمان کشوری دو مقام دومی کسب 

 1392 از دست وزیر ورزش وقت دکتر عباسیتقدیرنامۀ منجی نمونۀ کشوری مدال طال و  کسب 

 1392-1388 مربی تیم شنای بانک ملی

 1391 کسب مقام اول شنای سیستم های بانکی سراسر کشوری

 1389 سیستم های بانکی سراسر کشوریکسب مقام اول شنای 

 1380 کسب مقام دوم شنای سیستم های بانکی قهرمان کشوری

 1380 با دانشگاه شهید بهشتی مسابقات المپیاد دانشجویی  شنای  سومکسب مقام 

 

 های ورزشی .  فعالیت13

 سال شرح جزئیات

 1383-1378 یبهشت دیشه دانشگاه یشنا میت در تیعضو

 1370-1387 یمل بانک یشنا میت در تیعضو

 1391-1395 تهران استان یقرانیقا میت در تیعضو

 1395-1383 درمانی و نجات غریق استان تهران بآمدرس 

 1387 و نجات غریق استان مرکزیآب درمانی مدرس 

 1386 و نجات غریق استان اذربایجان غربیآب درمانی مدرس 
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 1388-1386 اصفهان و نجات غریق استانآب درمانی مدرس 

 1389-1386 و نجات غریق استان یزدآب درمانی مدرس 

 1388 و نجات غریق شهرکردآب درمانی مدرس 

 1388 و نجات غریق استان خراسان شمالیآب درمانی مدرس 

 1388-1387 )نظراباد، هشتگرد(و نجات غریق البرزآب درمانی مدرس 

 1389-1386 (اهواز،ابادانخوزستان )و نجات غریق استان آب درمانی مدرس 

 1389-1387 مدرس ابدرمانی و نجات غریق بوشهر

 1388 داور مسابقات شنا المپیاد دانشجویی سراسر کشوری شاهرود

 1393-1383 داور مسابقات قهرمان کشوری نجات غریق)قشم،کیش،انزلی،رامسر(

 1392-1393 فرهنگی تزکیه-مدیر مجموعه ورزشی

 فدراسیون نجات غریقنایب ریس 
تا  1397 فروردیناز

 1399تیر ماه 

 1397 سرپرست کل مسابقات قهرمان کشوری نجات غریق

 1398 سرپرست کل مسابقات قهرمان کشوری نجات غریق

 1397 سرپرست کل مسابقات لیگ نجات غریق

 1398 سرپرست کل مسابقات قهرمان کشوری استعداد درخشان  نجات غریق وزارت ورزش

 1397 ناظر فدراسیون در اولین دوره مسابقات نجات غریق وزارت علوم و تحقیقات

 1398-1397 3-2-1-مسیول برگزاری دوره های تربیت مدرس ابدرمانی کل کشور

 1398 برگزاری دوره های ابدرمانی برای دانشجویان دانشگاه های استان قزوین

 تا کنون1398 عضو کمیسیون محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام

 1398 با رویکرد پوشش ایرانی اسالمی بانوان عضو کارگروه مد و لباس معاونت ریاست جهموری
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 . سوابق آموزشی14

 سال  شرح جزئیات 

 1395-1385 مدرس نجات غریق فدراسیون نجات غریق ایران

 1395-1385 مدرس آب درمانی فدراسیون نجات غریق ایران

 1395-1375 های آموزشی رشتۀ شنا تدریس در کالس

  1388-1390 ( شنا دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران2تدریس درس تربیت بدنی )

 1386-1385 تدریس درس شنا، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 

 1390-1389 تدریس درس شنا دانشگاه شهید بهشتی

 1390-1388 تهران جنوبدانشگاه آزاد واحد  2و  1تدریس درس شنا تخصصی 

 1390-1388 تدریس درس نجات غریق دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

 1390-1388 تدریس درس آب درمانی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

 1391 تدریس درس آب درمانی دانشگاه الزهرا

در  1تربیت بدنی تدریس دروس بهداشت و ورزش، رشد و تکامل حرکتی، آناتومی انسان، دو و میدانی، 

 دانشگاه آزاد واحد شهر قدس

 نیمسال اول

1393-1394 

، حرکات اصننالحی، حرکت شننناسننی، رشنند و 1، آمادگی جسننمانی 2تدریس دروس دو و میدانی، شنننا 

 تکامل حرکتی در دانشگاه آزاد واحد شهر قدس

 نیمسال دوم

1393-1394 

 تابستان واحد شهر قدسو تربیت بدنی در دانشگاه آزاد  2تدریس ورزش تخصصی 

1393-1394 

 نیمسال اول و تربیت بدنی در دانشگاه آزاد واحد شهر قدس 1ورزش دومیدانی  تدریس آشنایی با نجات غریق، 

1394-1395 

در دانشگاه آزاد واحد شهر والیبال  ، تربیت بدنی و دو و میدانی  1تدریس آشنایی با نجات غریق، ورزش 

 قدس

 نیمسال دوم

1394-1395 

 تابستان یادگیری و کنترل حرکتی در دانشگاه آزاد واحد شهر قدس، 1تدریس تربیت بدنی

1394-1395 

 نیمسال دوم در دانشگاه آزاد واحد شهر قدس غریق نجاتو  1 شنا ،دمینتونتدریس تربیت بدنی، ب

1395-1396 

 نیمسال اول دانشگاه آزاد واحد شهر قدس در غریق نجاتو  ٢ شنا ،میدانی دو ،دمینتونتدریس تربیت بدنی، ب

1395-1396 
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، جامعه شننناسننی ورزش ، فعالیت بدنی و روانشننناسننی ورزشننی  ،تدریس دروس تیوری تمرین درمانی  

 امام خمینیبین المللی دانشگاه –تندرستی

1397-1398 

 دانشگاه– غریق نجات ، والیبال، بومی محلی، امادگی جسمانی و 1 شنا ،دمینتونتدریس تربیت بدنی، ب

 امام خمینی بین المللی

1397-1398 

و  1شنا–تدریس دروس تیوری ، روانشناسی ورزشی ، جامعه شناسی ورزش ، فعالیت بدنی و تندرستی

 دانشگاه بین المللی امام خمینی-و ورزش های ابی  2

1397-1400 

 1398-1397 تدوین طرح درس و کتاب آبدرمانی برای دوره های مدرسی

 مالزی 2017 نماینده فدراسیون نجات غریق در همایش پیشگیری از غرق شدگی فدراسیون آسیا اقیانوسیه

 1398 مدرس دوره مدرسی پارک های آبی 

 1398-1397 مدرس و برگزار کننده سه دوره تربیت مدرس ابدرمانی

 

 

 

 اختراع . 15

 سال شرح جزئیات

 چرخشی حرکات در عمقی حس اختالالت گیری اندازه دستگاه

 ران و آرنج )ساعد(
1396 
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 . مهارت های فنی16

 نوع مهارت جزئیات 

SPSS  تسلط بر نرم افزار 

OFFICE 2010 (Word, PowerPoint ,excel) 

PHOTOSHOP 

 تسلط بر نرم افزار

 تسلط بر نرم افزار

 

 طرح جذب اسپانسر و فعالیت های مالی.17

 سال-اسپانسر جزئیات 

 دست لباس و شلوارک مردانه 70 -لباس داوران نجات غریقطرح 

 پیراهن و ساق زنانه

 لباس ضد اب برای فیلم اموزشی بانوان

 97-مجید اسپرت 

 ملیون تومان 25

-طرح لباس متحدالشکککککجل منجیان سکککککواحل و مناطق ابی کل کشکککککور

دست لباس و شلوارک مطابق استاندارد فدراسیون جهانی1000  

 ملیون تومان 100-فیروزکارخانه 

 ملیون تومان 20جذب حدود  برگزاری دوره های مصاحبه و ورودی به دوره های مدرسی

 مانملیون تو 100جذب حدود  برگزاری سه دوره مدرسی آبدرمانی 

داوران و عالوه بر پوشش   برگزاری دو دوره لیگ بانوان

کل هزینه مسابقات و -ناظران 

 جوایز جذب درامد 

در همایش  1398مقاله فعایت های فدراسککککککیون نجات غریق در سککککککیل سکککککککا  

 فداراسیون جهانی در پیشگیری از غرق شدگی در افریقای جنوبی

ارایه مقاله توسط نماینده فدراسیون 

و دریافت لوح تقدیر و پیام تشجر از 

 ILSریس 



16 
 

 

 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :  .18

 اجتماعی دانش آموزان دوره ی راهنماییارتباط رشد حرکتی و رشد 

 

 :  دکتری رساله. عنوان 19

 یکودکان فلج  مغز ییآموزش تمرکز توجه بر حافظه فضا یرتاث
 


