رزومه تحصیلی آموزشی و پژوهشی
دکتر جهانگیر حمیدی تهرانی
فیزيولوژی ورزشی
ايمیل hamidit@cc.iut.ac.ir :
وب سايت  :جهانگیر حمیدی تهرانی

سوابق تحصیلی:
كارشناسی  :دانشگاه اصفهان 1366 ،
كارشناسی ارشد  :دانشگاه تهران 1369 ،
دكترا  :فیزيولوژی ورزشی  ،دانشگاه تهران 1379 ،

سوابق آموزشی:
آمادگی جسمانی
آموزش فوتسال
آموزش فوتبال
آموزش والیبال
آموزش كشتی

سوابق پژوهشی:
شماره مقاله (چاپ شده در همايش) :
9543

مولف ثبت کننده  :حميدي تهراني جهانگير

عنوان  :ورزش و تفريحات سالم در اسالم
زبان همايش  :فارسي

نوع همايش  :داخلي ملي

عنوان  :اولين همايش ملي تفريح و شادماني
محل همايش  :ايران-

تاريخ  1385.03.03 :تا

اصفهان ()Isfahan

1385.03.04

شماره صفحه 48 :تا 49

شماره مقاله (چاپ شده در همايش) :

مولف ثبت کننده  :حميدي

9548

تهراني جهانگير

عنوان  :مناسب سازي محيط هاي شهري و مسكوني براي معلوالن به ويژه معلولين جسمي ،
حركتي
نوع همايش  :داخلي ملي

شماره همايش  :بدون شماره

زبان همايش  :فارسي

عنوان  :همايش ملي مناسب سازي محيط شهري
محل همايش  :ايران -تهران ()Tehran

تاريخ  1385.08.17 :تا

شماره صفحه 138 :تا

1385.08.17

139

شماره مقاله (چاپ شده در همايش)

مولف ثبت کننده  :حميدي

9550 :

تهراني جهانگير

عنوان  :ورزش جانبازان و معلولين در شهر
شماره همايش  :بدون شماره

نوع همايش  :داخلي ملي

زبان همايش  :فارسي

عنوان  :اولين همايش ملي شهرو ورزش
محل همايش  :ايران -تهران

تاريخ  1385.08.17 :تا

()Tehran

1385.08.18

شماره مقاله (چاپ شده در

مولف ثبت کننده  :حميدي

همايش) 9675 :

تهراني جهانگير

شماره صفحه:

عنوان  :تحليلي بر موانع و مشگالت موجود در ارائه واحدهاي عمومي و فعاليتهاي فوق برنامه تربيت
بدني دانشگاهها و ارائه راه حلهاي مناسب
شماره همايش  :بدون شماره

نوع همايش  :داخلي ملي

زبان همايش  :فارسي

عنوان  :سومين گنگره علمي  ،ورزشي آموزش عالي
محل همايش  :ايران -تهران

تاريخ  1376.12.05 :تا

()Tehran

1376.12.07

شماره مقاله (چاپ شده در

مولف ثبت کننده  :حميدي

همايش) 9677 :

تهراني جهانگير

شماره صفحه:

عنوان  :متابوليسم انرژي و عوامل موثر بر انتخاب منبع سوخت براي فعاليت عضالني
شماره همايش  :بدون شماره

نوع همايش  :داخلي ملي

زبان همايش  :فارسي

عنوان  :اولين همايش آمادگي جسماني در فوتبال
محل همايش  :ايران -اصفهان

تاريخ  1377.02.29 :تا

()Isfahan

1377.02.30

شماره مقاله (چاپ شده در

مولف ثبت کننده  :حميدي

همايش) 9681 :

تهراني جهانگير

شماره صفحه:

عنوان  :جايگاه تربيت بدني وورزش در اسالم
شماره همايش  :بدون شماره

نوع همايش  :داخلي ملي

زبان همايش  :فارسي

عنوان  :هشتمين همايش علمي  ،فرهنكي تربيت بدني و ورزش
محل همايش  :ايران -همدان

تاريخ  1378.07.14 :تا

()Hamadan

1378.07.14

شماره مقاله (چاپ شده در

مولف ثبت کننده  :حميدي

مجله) 9685 :

تهراني جهانگير

شماره صفحه:

عنوان  :بررسي اثر تمرينات ورزشي هوازي بر روي بيماران سكته قلبي
شماره مجله  :بدون شماره

:EISSN

:ISSN

عنوان  :ويژه نامه  1المپيك
محل انتشار  :ايران -تهران
()Tehran
()Noچندمين شماره :
8

دوره انتشار :فصلي

زبان مجله :فارسي
سال انتشار :

()Volچندمين سري انتشار خرداد 1379ميالدي

16:

شماره صفحه  129 :تا 138

May2000 :

شماره مقاله (چاپ شده در همايش) مولف ثبت کننده  :حميدي تهراني
جهانگير

14823 :

عنوان  :كاربرد دسترسي الكترونيك در برابر سازي فرصت هاي اجتماعي فرهنگي جهت معلولين
شماره همايش 1850 :

زبان همايش :

نوع همايش  :داخلي ملي

فارسي

عنوان  :دومين همايش ملي مناسب سازي محيط شهري براي جانبازان  ،معلولين و سالمندان
محل همايش  :ايران -تهران

تاريخ  1386.09.20 :تا 1386.09.20

()Tehran

شماره صفحه 54 :تا
55

همکاران مقاله :
چندمين

نوع

نام

درصد

همکار

همکار

همکار

همکاري

هيات

حميدي

علمي

تهراني

دانشگاه

جهانگير

1

--

مستخرج دانشکده
از تز

خير

مرتبط

گروه
آموزشي
مرتبط

تربيت

تربيت

بدني

بدني

سازمان مرتبط

كارشناس
2

خارج از
دانشگاه

رواقي
ايراندخت

--

خير

شماره مقاله (چاپ شده در

مولف ثبت کننده  :حميدي

همايش) 14825 :

تهراني جهانگير

عنوان  :نقش رايانه وكتاب الكترونيك در زندگي معلولين
شماره همايش 1851 :

نوع همايش  :داخلي بين
المللي

زبان همايش  :انگليسي

عنوان  :نخستين همايش بين المللي و دومين همايش ملي فناوري اطالعات و معلولين رويكردي به
نابينايان
محل همايش  :ايران -تهران

تاريخ  1386.09.11 :تا

()Tehran

1386.09.11

چندمين
همکار

1

2

نوع همکار

نام همکار

هيات علمي

حميدي تهراني

دانشگاه

جهانگير

كارشناس خارج از
دانشگاه

رواقي ايراندخت

شماره صفحه 14 :تا 17

مستخرج از

دانشکده

گروه آموزشي

تز

مرتبط

مرتبط

خير

تربيت
بدني

تربيت بدني

خير

شماره مقاله (چاپ شده در

مولف ثبت کننده  :حميدي

همايش) 14958 :

تهراني جهانگير

TITLE : evaluation of the relationship between cardiovascular endurance and
cardiovascular variables of i.u.t male students
شماره همايش 1841 :

نوع همايش  :داخلي ملي

زبان همايش  :انگليسي

عنوان  :يازدهمين كنگره پزشكي ورزشي آسيا  -ايران  -تهران
TITLE : 11th Asian Federation of Sports Medicine Congress
محل همايش  :ايران -تهران

تاريخ  1387.07.16 :تا

()Tehran

1387.07.18

شماره صفحه:

