به نام ایزد یکتا
رزومه بابک کمالی
(مولف مجموعه کتاب های آقای ریاضی)
 -1مشخصات فردی
نام و نامخانوادگی :بابک کمالی
همراه– 23101022100 :ثابت02186025674:
پست الکترونيکیb.kamali2015@gmail.com :

 -0تأليفات :
 141عنوان تآليف در زمينه ی ریاضيات از سال  51تاکنون
-0برندینگ:
خالق برندهای  ، 3in1تندآموز،هماهنگ نامه،کندوی بازاریابی و آقای ریاضی

*

- 4حضور در برنامه های صداوسيما  :مشاور ارشد  MBAدر برنامه ی صعود ماهان

 -1مشخصات تحصيلی
آخرین مدرک تحصيلی

کارشناسی ارشد

معدل

رتبه ی کنکور

MBA

مالک اشتر تهران

13

(182سراسری)

عنوان رشته

-6به درس های زیر مسلط و آماده ی همکاری هستم:
۞ ریاضی هفتم  ،هشتم و نهم
 تيزهوشان ششم و نهم
 Δریاضی ( )1دهم – هندسه دهم – ریاضی وآمار( – )1ریاضی ( )1دهم فنی
)⅓→ ( xحسابان ( )1یازدهم-هندسه (-)2ریاضی (-)2آمار و احتمال-ریاضی و آمار()2
 ∂ Ẏدیفرانسيل کنکور-ریاضی کنکور تجربی
∑ ریاضی و ریاضی عمومی(رشته های فنی مهندسی و  )MBAکنکور ارشد -ریاضی و
آمارکنکوردکتری(رشته های مدیریت  ،اقتصاد و)...

 -5سوابق کاری و اجرایی
عنوان

ردیف

در حال حاضر:استعدادیابی در موسسه ی اميرکبير -تدریس دولت الکترونيک در معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری-تدریس دوره های مدیریت در آموزشگاه فناوران دوران-
1

دبيرستان سپهرمعرفت-وابسته به بانک صادرات(تدریس دیفرانسيل کنکور)-تدریس در
آموزشگاه خبرگان-طراحی تست آزمون های موسسه ی واله-تدریس در سرای محله ی گيشا-
تاليف و توليد محتوای آموزشی در موسسه به سيما-تدریس در آموزشگاه دخترانه ی مهرسماء

2

مدیر تاليف انتشارات گات

3

تاليف،مدیریت تاليف و همکاری با ماهان ،گاج،منتشران،ایران زمين،متفکران و...

4

راه اندازی و مدیریت سایت WWW.MrMath.ir

فرم رزومه شخصی

صفحه 1

به نام ایزد یکتا
5
6

2
8
2

مدیر اجرایی ( مدیر بازاریابی و آموزش) مدرسه ی کسب و کار مدیران
مدیر اجرایی ومدیرآموزش همایش  Mini MBAاروميه  22 -تا 22دی ماه 21
مدیر آموزش و مدیر داخلی موسسه مشاوران (برگزارکنندهی دوره های)1year MBA
 21تا 22
مشاور ارشد قلم چی (گروه22:)MBA
مؤسسه آموزش عالی ماهان:
تدریس ریاضی عمومی کنکور ارشد -پاسخگوی تست های ریاضی عمومی کنکورارشد30

11

دبيرستان امام هادی-وابسته به سپاه پاسداران (تدریس ریاضی -زبان) 21 :تا 21

11

گروه ریاضی پارسه( :ویراستاری و تدریس)  88 -تا 21

12

گاج و متفکران( :مدیر تأليف)  85 -تا 88

13

دبيرستان های ارشاد و قمربنی هاشم( :تدریس حسابان ،دیفرانسيل)  85 -تا 88

14

منتشران (مولف ،مدیر تأليف ،مدیر گروه ریاضی) 28 -تا 85

15

دبيرستان های پایندگان ،سبحان(انرژی اتمی م-)8تدریس ،حسابان-دیفرانسيل)

16

 81تا 85
مدیر آموزش انجمن ریاضيدانان جوان و مشاور گروه کنکور  28 -تا 85

 -8زبان خارجی :انگليسی
نوع توانایی

ميزان تسلط

خواندن

خوب

نوشتن

خوب

ترجمه

خوب

 -3توانایی ها
 مدیریت آموزش
 مشاوره ی تحصيلی
 تدریس ریاضيات(ابتدایی تا کنکور دکتری)
 مدیریت بازاریابی و فروش
 مدیریت تاليف
 مدیریت اجرایی همایش ها و سازمان ها
 مشاوره ی سازمانی
 تدریس دروس مدیریتی
 مسلط به مدل های کسب و کار ()Business Model Generation

فرم رزومه شخصی

صفحه 2

