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                                                                                                                                       : مشخصات فردي -1
   Personal Details 

 31/3/1353 تاریخ تولد : 4284716697 کد ملی :
 جمال: نام 

 اريبختینام خانوادگی:  

 عزیزاله نام پدر : زنجانمحل تولد:  72شماره شناسنامه: 

 09122415442تلفن تماس: 
فروردین  21زنجان ، بلوار پروین اعتصامی مجتمع نشانی محل سکونت: 

 2بلوک شقایق واحد 

 پست الکترونیکی: 

J_09122415442@yahoo.com 
 09199551299تلفن تماس ضروري: 

 

 

 ترتیب مقاطع از آخر به اول  به : سوابق تحصیلی -2

 معدل
 

 

 

 کشور/ شهر محل

 تحصیل

نام واحد 

 آموزشی

رشته  گرایش مدت تحصیل

 تحصیلی

مقطع 

 از تا تحصیلی

 واحد زنجان 18
دانشگاه آزاد 

 اسالمی
 کنون

1398مهر   

 

 واقتصادی 

 توسعه
 جامعه شناسی

 دکتري

15/18  واحد زنجان 
دانشگاه آزاد 

 اسالمی

اسفند 

1392 
1390مهر   

 
یژوهشگرپ  جامعه شناسی 

کارشناسی 

 ارشد

95/16 / حصارک تهران  شگاه خوارزمیندا  1378مرداد    
 مهر  1375

 
آموزش 
EFL 

یزبان انگلیس  
 کارشناسی

5/18  قزوین 
م مرکز تربیت معل

 شهید رجایی
1374مرداد  1372مهر   یزبان انگلیس دبیری   

 کاردانی
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 : سوابق حرفه اي  -3
 لطفا در صورت داشتن سابقه کار، شرح شغل وظایف محوله در هریک از سمت های ذکر شده را در انتهای رزومه مرقوم فرمایید.  

نام سازمان / 

 شرکت

 مدت همکاری

 سمت
نوع فعالیت )قراردادی، 

 پیمانی، رسمی و ...( 

پاره وقت/ تمام وقت/ 

 مشاوره
موع به مج از تا

 ماه سال ماه سال ماه

اداره آموزش و 

پرورش استان 

 زنجان

 ماه 336 مهر 72 خرداد 400
بیر متوسطه و د

 پیش دانشگاهی
 رسمی

 ساعت 24تمام وقت 

 در هفته 

کانون انتشارات و 

 تبلیغات طلوع

موسس و  ماه 204 مهر 83 خرداد 400

 صاحب امتیاز
 خویش فرما

 پاره وقت

آموزش و پرورش 

 احیه یک زنجانن

مدیر دبیرستان و  ماه 12 مهر 90 مهر 91

 پیش دانشگاهی
 رسمی

 تمام وقت 

دانشگاه فرهنگیان 

 الزهرا زنجان

 ماه60 مهر 93 مهر 98
 حق التدریس مدرس

 

 ساعتی بسته به برنامه ترم 

 ر و سایر دوره هاي مهارتیکامپیوت،دوره هاي آموزش زبان خارجی   -4

آموزش محل سطح نام دوره  
 

 میزان ساعات دوره سال

تهران، کرج، قزوین و زنجان  بسیار خوب تا عالی زبان انگلیسی ماه  310 عملی مستمر  98تا  72   

مدرک زبان 

TOLIMO 

بسیار خوب با نمره 

575 
یوستمستندات به پ 1383 سازمان سنجش  

TTC دانشگاه  دانشگاه تهران با مدرک عالیOxford  2015 8 ساعت  

روش تحقیق 

 توسعه ای
75بسیار خوب با نمره  ساعت 36 1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی   

دوره های ضمن 

 خدمت رسمی
95تا  79 آموزش و پرورش و سازمان مدیریت پیشرفته و عالی ست/ مستندات به پیوساعت 674   

گواهینامه نوع اول 

 Windowsکامپیوتر 
92عالی با نمره  ساعت 30 84 معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی   

 گواهینامه نوع اول 

 Word زه پرداژوا
95عالی با نمره  ساعت 30 84 معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی   

کیفیت بخشی 

 آموزشی
پیشرفته  ساعت 4 95 دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا   

مدیریت دانش 

 سازمانی
پیشرفته  ساعت 8 94 دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا   
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 توانایی هاي گروهی یا اجتماعی  :  -5     
   

  اجتماعی در عرصه ها ی گوناگون از جمله ترجمه و تالیف کتاب و مطالب ارزنده اجتماعیفعالیت 

  سال و چاپ چندین عنوان نقد فیلم و سرمقاله های مرتبط با موضوعات اجتماعی 5همکاری با نشریات ملی و محلی به مدت 

 نتشارات فعال  کشوری و محلی از جمله: نشر بیش از یکصد عنوان کتاب با همکاری ا چاپ و فعالیت انتشاراتی و کمک به 

 منتشران، خط سفید، سالم، امید مهر،سالله، تخت سلیمان و .... )همه مستندات قابل ارایه و موجود است.(

 تاسیس آموزشگاه کنکور بیان و مرکز آموزش زبان های خارجی در دهه هشتاد 

 سال 8ت به مد زنجان  سرگروه آموزشی زبان انگلیسی استان و ناحیه یک 

 شرکت در انجمن های علمی و ادبی و سازمان های مردم نهاد 

 )83الی  80سال  مدیر گروه آموزش های کوتاه مدت جهاد دانشگاهی زنجان)دپارتمان زبان های خارجی 

 توانایی تشکیل و مدیریت تیم های کاری، پژوهشی و علمی 

 
        

   

 :   پژوهشی _سوابق علمی  -6

 

کتب و مقاالت  نام

 منتشر شده

نام نویسنده یا  زمان انتشار ارائه کنفرانس

 نویسندگان

 

 محل چاپ یا ارائه

د، دینخد، بینک اهگن 

 درییگاد بی

 
 ابتک انکین: زنجان جمال بختیاری 1382 

کتاب کار زبان 

 انگلیسی اول متوسطه

جمال بختیاری، حمید  1392 

 .ت حسنلوخالصی، هدای
 تهران: تخت سلیمان

 افکارت را تغییر بده
 )برایان تریسی(

جمال بختیاری، : مترجمان 1398 

 زهرا وثوقی
 مشهد: امید مهر

گام بنیادین برای  5هدف: 

 دستیابی به خودباوری
 مشهد: امید مهر جمال بختیاری: ترجمم 1399 

 زبان پیش دانشگاهی

 2و  1 
 یاری، جمال بختمولفین:  1393 

 حمید خالصی
 تهران: تخت سلیمان

نکات گرامری و واژه نامه 

 2و  1زبان 
 زنجان: نشر سالله جمال بختیاریمولف:  1390 

مقاله پرورش خالقیت در 

 آموزش و پرورش

ارایه در شورای راهبردی 

 زنجان استان
 فصلنامه داخلی آ پ جمال بختیاری 1386

The most effective 

classroom 

management 

policies 

ارایه و چاپ در فصلنامه 

 صدرا
فصلنامه گروه های  جمال بختیاری 1382

 "صدرا"آموزشی زنجان 
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 عناوین افتخارات:    -7

 

  رتبه در دوره

 کارشناسی

  رتبه در دوره

 کارشناسی ارشد

کسب افتخارات در 

المپیاد دانش آموزی 

 یا دانشجویی:

 بتزمان ث اختراعات سطح مقام

 

   ورودی های هم سال  رتبه سوم رتبه دوم

      

       

 :عـالئـــق  -8        
  

 های فوق برنامه از قبیل ورزش ، هنر و ... بنویسید.فهرستی از  عالیق خود در زمینه 

 

 (حلیمورد نقد فیلم چاپ شده در نشریات ملی و م 20بیش از )عالقه مند به سینما و نقد فیلم

 عنوان( 14) بیش از یاتجلد کتاب و نشر راحیطگرافیک و تسلط به 

 با توجه به تسلط به زبان انگلیسی برنامه های کاربردییاد گیری و کاربری راحت یوتر و در کاربری کامپاستعداد 

 عالقه مند به عکاسی اجتماعی و انعکاس مسایل اجتماعی از لنز دوربین در نشریات

 

 

 ای:سوابق حرفه

 کر شدهدر قسمت تجارب ذ

 معرف ها:  -9     
 : به ویژه رشته جامعه شناسی اساتید ارجمند       

 مهدی قدیمی جناب آقای دکتر

 جناب آقای دکتر مظفرالدین شهبازی

 جناب آقای دکتر ذبیح اله صدفی

 سرکار خانم دکتر عالیه شکربیگی

 سرکار خانم دکتر محبوبه بابایی

                                                   و دوستان عزیزم آقای دکتر کمال اوجاقلو و آقای دکتر حسین احمدی


