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 رزومه فاطمه شیبانی 

 

 فاطمه شیبانی   نام و نام خانوادگی :

 ایران  کشور :

  : 989376621324+ تلفن تماس

 /.comhttps://fatemehsheybaniوب سایت :      fateme.bani@yahoo.com:   ایمیل  

 لینک ویکی پدیا :  

https://adr3.ir/SuR 

 @rope-skipping_fars      اینستاگرام : آدرس صفحه 

Fatemeh_sheybani66                                    @ 

 1989atemeh.sheybani.https://www.facebook.com/f آدرس صفحه فیس بوک : 

 9CPb0OAWYx6https://join.skype.com/invite/Tآدرس اسکایپ : 

 Sheybani1987@آدرس صفحه توییتر : 

 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش  مدرک تصیلی : 

 ور طناب زنی  دا –جسمانی و طناب زنی و بسکتبال مادگی مربی آ حرفه :

 رییس کمیته طناب زنی استان فارس

 فارس اساطیررییس و مربی باشگاه 

 مدرس رسمی طناب زنی فدراسیون ورزشهای همگانی ایران 

 معلم ورزش

  رسفا  اساطیرشیراز ، خیابان شمس تبریزی ، مجموعه ورزشی شهید بهشتی ، باشگاه  :  باشگاه  ادرس

 32، واحد  7: شیراز ، بلوار شهید رجایی ، میدان احسان ، کوچه شهید جزایری ، ساختمان گلشید ، طبقه منزل آدرس 
 

 

 

 تحصیلیسوابق  

 

mailto:fateme.bani@yahoo.com
https://fatemehsheybani.com/
https://fatemehsheybani.com/
https://fatemehsheybani.com/
https://adr3.ir/SuR
https://www.facebook.com/fatemeh.sheybani.1989
https://join.skype.com/invite/T6OAWYx0CPb9
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 دیپلم تربیت بدنی از هنرستان تربیت بدنی 

 تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد سما شیراز کاردانی 

 اد اسالمی واحد شیرازکارشناسی تربیت بدنی از دانشگاه آز

 علوم و تحقیقات فارس دانشگاه  از )گرایش فیزیولوژی ورزشی( تربیت بدنی و علوم ورزشی ارشد یکارشناس

 میوستاتینن عضالت سرمی اثر تمرینات هرمی و هرمی معکوس بر سطح: کارشناسی ارشد  پایان نامه موضوع

 

 سمت تا سال  از سال  نام شرکت / مؤسسه 

نی طناب زنی فدراسیون جها سال4 1399  عضو کمیسیون جوانان فدراسیون جهانی طناب   

 زنی

سال 2 1399 فدراسیون آسیایی طناب زنی فدراسیون آسیایی طناب زنی عضو کمیته فنی    

 مربی بین المللی تیم دختران ادامه دارد  1397 تیم ملی طناب زنی ایران 

 رییس انجمن طناب زنی بانوان ادامه دارد  1399 هیات ورزش دانش آموزی استان فارس

 رییس کمیته طناب زنی استان فارس ادامه دارد  1392 هیات ورزشهای همگانی استان فارس

 فدراسیون ورزشهای همگانی

 

 عضو کمیته داوران  ادامه دارد  1396

 سرپرست کل -----  1397 اولین مسابقات انتخابی طناب زنی فارس

س بصورت  دومین مسابقات انتخابی استان فار

 مجازی 

 سرپرست کل و داور  ----- 1399

انجمن های ورزشی آموزش و پرورش ناحیه یک 

 شیراز

 رییس انجمن طناب زنی بانوان ادامه دارد  1396

انجمن های ورزشی اموزش و پرورش ارژن    

 

21/09/89  رییس انجمن آمادگی جسمانی  ------  

26/11/96 مسابقات کشوری داژبال   28/11/96 رایییته اجعضو کم   

 

انجمن علمی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد سما شیراز 

تربیت بدنی رییس بانوان انجمن علمی  96 96  

 آموزگار درس تربیت بدنی  ادامه دارد  1389 آموزگار درس تربیت بدنی 

 

 

 

 

 و اجرایی سوابق كاري

 



   3 

 

 

 

 توضیحات  محل ارائه  تاریخ عنوان  نام سابقه

بر   ی معکوساثر تمرین مقاومتی هرمی و هرم مقاله

قدرت و سطح سرمی میوستاتین در زنان غیر  

 ورزشکار سالم

دانشکده تربیت بدنی و     30/11/92

علوم ورزشی دانشگاه  

آزاد اسالمی واحد  

 تهران جنوب 

اولین همایش ملی  

رویکردهای نوین در علوم  

ورزشی و تربیت بدنی به 

 صورت سخنرانی 

بر   اثر تمرین مقاومتی هرمی و هرمی معکوس مقاله

قدرت و سطح سرمی میوستاتین در زنان غیر  

 ورزشکار سالم

02/12/92 دانشگاه علوم پزشکی   

 اصفهان 

 همایش ملی سالمت زنان  

ر قدرت و سطح  بمرین مقاومتی هرمی اثر ت مقاله

 سرمی میوستاتین در زنان غیر ورزشکار سالم 

71/12/92 دانشگاه آزاد اسالمی   

 سما واحدقائم شهر 

ای  ورده دستاهمایش ملی 

نوین علمی در تربیت بدنی و  

علوم ورزشی  به صورت 

 پوستر 

اثر تمرین مقاومتی هرمی و هرمی معکوس بر   مقاله

قدرت و سطح سرمی میوستاتین در زنان غیر  

 ورزشکار سالم

 

 

13/12/92 دانشگاه الزهرا)س(   

 تهران 

همایش ملی دانشجویان 

فیزیولوژی ورزشی به صورت  

 پوستر 

متی هرمی معکوس بر سطح نات مقاواثر تمری مقاله

 سرمی میوستاتین زنان غیر ورزشکار سالم 

31/02/139

3 

دانشگاه علوم پزشکی  

 شیراز 

سومین سمینار بین المللی 

 سالمت زنان

 کتاب قوانین و مقررات طناب زنی  ترجمه 

2016ویرایش   

انجمن طناب زنی  1396

فدراسیون ورزشهای 

 همگانی 

 -------------- 

ین و مقررات فدراسیون جهانی طناب زنی انقو ترجمه   سال های  

97و  95  

 

انجمن طناب زنی 

فدراسیون ورزشهای 

 همگانی کشور

 -------------- 

 

 

 

 

 

 

 ،تالیف و ترجمهی پژوهشسوابق 

 سوابق آموزشی
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 محل آموزش  تاریخ عنوان 

بانوان  شرکت در دوره آموزشی توانمندسازی سرمربیان و مربیان تیم های ملی 

 کشور

98بهمن    7تا    6 ران ته-وزارت ورزش و جوانان   

، داور    1فدراسیون جهانی طناب زنی ، داور سرعت   2020شرکت در دوره داوری  

، داور نمایشی ، داور سختی ، داور المان  2سرعت   IJRU    

 آموزش و آزمون آنالین  2020

 

، داور    1اور سرعت  فدراسیون جهانی طناب زنی ، د   2019شرکت در دوره داوری  

سختی  ، داور نمایشی ، داور بخش  2سرعت   

WJRF 

03/05/2019  

12/04/2019  

13/04/2019  

03/05/2019  

 آموزش و آزمون آنالین 
 

مسابقات آسیایی طناب زنی شرکت در    29/11/2018  تایلند 

دوره داوری و قضاوت موفق مسابقات آسیایی طناب زنی شرکت در  الی    29/11/2018 

2/12/2019  

 تایلند

با آخرین قوانین و مقررات طناب زنی شرکت در کارگاه مدیریت و کارگاه آشنایی   1/5/94الی    30/4/94   شیراز  

19/11/2017الی    17 شرکت در دوره مربیگری و داوری آسیایی طناب زنی   مالزی  

26/6/95 شرکت در دوره توجیهی داوری طناب زنی   استان گلستان  

ورزشهای همگانیشرکت در دوره تعالی معنوی ویژه مدرسین فدراسیون  الی    10/05/95   قم 

1داوری سرعت – فدراسیون جهانی طناب زنی   2018شرکت در دوره داوری    
  WJRF 

23/05/2018  آموزش و آزمون آنالین  

2داوری سرعت   – فدراسیون جهانی طناب زنی   2018شرکت در دوره داوری    
WJRF 

23/05/2018  آموزش و آزمون آنالین  

همگانی شرکت در کارگاه برنامه ریزی و مدیریت ورزش   28/11/96  تهران  

19/2/97الی  18 شرکت در اولین همایش ملی مدرسان فدراسیون ورزشهای همگانی  تهران  

19/2/97الی  18 شرکت در دوره تربیت مدرس فدراسیون ورزشهای همگانی      تهران  

24/11/96 شرکت در کارگاه  برنامه ریزی و  مدیریت و رزش همگانی   
 

 تهران 

 

28/09/2017الی    27 شرکت در کارگاه بین  المللی ورزش و خانواده   شیراز  

17/05/97 شرکت در کارگاه مدیریت و رهبری ورزش همگانی ویژه انجمن ها و کمیته های ورزشی  تهران  

18/02/97 شرکت در کارگاه آموزشی معرفی روش های تمرینی نوین   تهران  

21/09/87 شرکت در کارگاه تخصصی تغذیه ورزشی   شیراز  

25/05/95 شرکت در دو ره تخصصی حرکات اصالحی فارس   شیراز  

11/03/95 شرکت در کارگاه تمرینات سرعتی و چابکی استان فارس   شیراز  

11/03/95 شرکت در کارگاه اختالالت عضالنی و اسکلتی مرتبط با معلمان تربیت بدنی   شیراز  

03/06/94 شرکت در کارگاه بازآموزی قوانین و مقررات طناب زنی دانش آموزی کشور   رامسر  

11/03/95 شرکت در کارگاه تمرین پذیری و فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان استان فارس   شیراز  

010/03/93 شرکت در کارگاه آموزشی حقوق ورزشی    شیراز  

 مدارک مدرسي،مربیگری و داوري
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مدرسی   نام رشته 

 مربیگری 

مدرسی  

 داوری 

 داوری  مربیگری 
 سال اخذ مدرک  درجه 

 محل آموزش 

8413 3 ●     دو و میدانی   شیراز  

3941 3  ●    بسکتبال  شیراز  

1388و    1386 3  ●    طناب زنی  رامسر  

طناب زنی  

 )بازآموزی( 

 ●    3 7139  تهران  

5139 3    ●  طناب زنی  بوشهر  

 اصفهان  1393 3   ●   طناب زنی

ران ته 1395 2 ●     طناب زنی  

 3 ●     طناب زنی

 

1392 

 

 شیراز 

 

 شیراز  1382 3  ●    آمادگی جسمانی 

 شیراز  1396 3  ●    برایتونیک 

 مالزی  2017 آسیایی   ●    طناب زنی

 مالزی  2017 آسیایی  ●     طناب زنی

طناب زنی قضاوت   تایلند 2018 آسیایی  ●     

1داور سرعت       ● 
 

 جهانی

 

2018 

 

 آنالین فدراسیون جهانی 

 

2داور سرعت   آنالین فدراسیون جهانی  2019 چهانی ●     

1داور سرعت   آنالین فدراسیون جهانی   2019 جهانی ●     

2داور سرعت       ● 
 

 آنالین فدراسیون جهانی  2019 جهانی

 آنالین فدراسیون جهانی  2019 جهانی ●     داور نمایشی 

نی آنالین فدراسیون جها 2019 جهانی ●     داور کانتنت   

1داور سرعت       ● 
 

 آنالین فدراسیون جهانی یونیون  2020 جهانی

2داور سرعت   آنالین فدراسیون جهانی یونیون  2020 جهانی ●     

1داور المان   آنالین فدراسیون جهانی یونیون  2020 جهانی ●     

2داور المان       ● 
 

 آنالین فدراسیون جهانی یونیون  2020 جهانی

 مسابقات آسیایی کره جنوبی 2019 آسیایی  ●     قضاوت طناب زنی 

فدراسیون جهانی یونیون آنالین   2020 جهانی ●     داور سختی   

 ●     داور نمایشی  
 

 آنالین فدراسیون جهانی یونیون  2020 جهانی

 سوابق ورزشی به عنوان مدرس
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 تاریخ عنوان 

6/12/99الی 4 مدرس دوره مجازی همسان سازی مدرسین طناب زنی کشور   

99شهریور  مدرس کارگاه مجازی  طناب زنی ویژه مربیان تیم های ورزشی طناب زنی  با موضوع مهارتهای سرعتی  

انتخاب به عنوان مدرس نمونه و برتر   کشور  در اولین همایش ملی مدرسان فدراسیون ورزش های همگانی 

 ایران در تهران

18/2/97  

طناب زنی شیراز  3مدرس مربیگری درجه    03/06/95  

با داوری طناب زنی شیراز  مدرس کارگاه آشنایی  29/06/93  

26/12/92الی 24/12 تدریس در دوره تربیت مدرس مربیگری و داوری طناب زنی در تهران  

طناب زنی فارس  3مدرس مربیگری درجه    14/11/95  

1/5/94الی 30/4 تدریس در کارگاه مدیریتی و آشنایی با آخرین قوانین و مقررات طناب زنی در شیراز  

داوری ویژه مدرسین طناب زنی کشور در تهرانر دوره بازآموزی مربیگری و  تدریس د 14/12/94الی  13/12   

طناب زنی شیراز   3کمک مدرس دوره مربیگری درجه   07/05/94الی 02/05   

طناب زنی شیراز  3مدرس دوره داوری درجه    03/06/96  

طناب زنی شیراز  3مدرس مربیگری درجه    10/08/96  

طناب زنی دارابمدرس مربیگری    10/08/96  

10/02/95 مدرس کارگاه آموزشی طناب زنی ویژه معلمانن استانی طناب زن   

15/11/94 مدرس دوره ضمن خدمت تربیت بدنی آباده تشک   
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 توضیحات  تاریخ  عنوان

فارس   اساطیرباشگاه مربی    خصوصی و نیمه خصوصی  1399 

آسیا در کره جنوبی مسابقات قهرمانیر در  مربی تیم ملی طناب زنی ایران جهت حضو  کسب عنوان اول تا سوم آسیا 1397 

جهان در چین   مربی تیم ملی طناب زنی ایران جهت حضور در مسابقات قهرمانی کسب عنوان پنجم و هفتم   1397 

 جهان

باشگاه فرهنگی ورزشی شهید چمران الرستانمربی   99تا 1396   قرارداد سه ساله  

ورزشی مدارس مختلف جهت حضور در مسابقات منطقه ای ای مربیگری تیم ه تاکنون 1393  رشته های ورزشی و سال های   

 مختلف متفاوت است

استان فارس ابتدایی مربی تیم طناب زنی دانش آموزان    

 

27/06/96 کسب عناوین مختلف  

 کشوری 

فارسنماینده مربیان استان فارس در مجمع انتخاباتی هیات ورزشهای همگانی    07/05/97   ------- 

در رامسر   سرپرست تیم طناب زنی متوسطه یک دانش آموزان استان فارس  

 

27/06/96 کسب عناوین مختلف  

 کشوری 

در رامسر   مربی تیم طناب زنی دانش آموزان ابتدایی استان فارس  

 

02/06/94 کسب عناوین مختلف  

 کشوری 

استان فارس مربی تیم طناب زنی دانش آموزان ابتدایی   

 

1393  ------ 

در رامسر   مربی تیم طناب زنی دانش آموزان استان فارس  

 

27/06/96  

 

کسب عناوین مختلف 

 کشوری 

  1391 مربی تیم طناب زنی دانش آموزان فارس در اصفهان 

سانس های آزاد شهرداری شیراز   آمادگی جسمانی مربی   1394  ---- 

آزاد شهرداری شیراز مربی آمادگی بسکتبال سانس های    1396 ---- 

 ---- 1397 مربی آمادگی جسمانی سانس های آزاد شهرداری شیراز 

 سوابق ورزشی به عنوان مربي
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 محل مسابقات  تاریخ  عنوان

99تابستان  داور مسابقات مجازی طناب زنی کشور  مجازی 

2019طناب زنی  داور مسابقات آسیایی   98تیرماه    کره جنوبی 

2018داور مسابقات آسیایی طناب زنی   97دیماه   لند تای   

24/5/93 داور مسابقات انتخابی تیم ملی طناب زنی کشور  همدان 

22/06/97 داور مسابقات انتخابی تیم ملی طناب زنی کشور  چهارمحال بختیاری  

کشورداور مسابقات انتخابی تیم ملی طناب زنی    23/06/94  زنجان 

26/06/95 داور مسابقات انتخابی تیم ملی طناب زنی کشور  گلستان 

مسابقات انتخابی تیم ملی طناب زنی کشور  داور  23/06/96  بجنورد  

11/06/95 سرداور مسابقات طناب زنی دانش آموزی کشور   شیراز  

فارس  مسابقات استانی طناب زنیداور    24/03/94  شیراز  

مسابقات آمادگی جسمانیداور    05/07/84 شیراز  4ناحیه    

06/07/84 داور  مسابقات دو و میدانی  شیراز  4ناحیه    

05/02/92 داور مسابقات طناب زنی دانش آموزی فارس   شیراز  

02/02/90 داور مسابقات استانی آمادگی جسمانی دانش آموزی فارس  شیراز  

 داوربه عنوان  یورزش سوابق
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 مکان  تاریخ  عنوان

 رامسر  1382 کسب مقام سوم مسابقات علمی ورزشی هنرستانهای تربیت بدنی کشور

جسمانی دبیرستانهای کشور  گسب مقام اول مسابقات آمادگی  تهران  1384 

شیراز   2متر دبیرستانهای ناحیه    1500کسب مقام سوم دو   شیراز  1382 

آمادگی جسمانی دبیرستانهای استانکسب مقام دوم  و سوم    شیراز 1383 

متر شهرستان شیراز   400کسب مقام اول دو    شیراز  1385 

زاد اسالمی منطقه یک کشور مقام اول مسابقات بسکتبال دانشگاه های آکسب    

 

1387 

 
 شیراز

 کسب مقام سوم مسابقات هندبال دانشگاه های منطقه یک کشور

 

3891  

 
 الرستان

مقام دوم قطب کشور در جشنواره الگوهای برتر تدریس تربیت بدنی کسب    کرمان  1391 

 کسب مقام اول الگوهای برتر تدریس تربیت بدنی در ناحیه و استان 

 

5139و  1391  

 
 شیراز

 ارژن  1391 کسب مقام اول رقاب های علمی و تخصصی آموزش و پرورش ارژن

کسب چندین عنوان مختلف قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی  

 آموزشگاهی  

تا کنون 1391  استانی و منطقه ای  

 مهارت در خواندن و نوشتن و مکالمه  نام زبان 
 خوب  انگلیسی

 زبانهاي خارجه

 

 ورزشی  عناوین فرهنگی و


