
رزومه و گزارش فعالیت های

امیرحسین حامدی

:تجربیات شغلی
مدیر و سخنران مجموعه آموزشی بهارمن ❑
طراح و مدیر وب سایت آموزشی بهارمن❑
مدرس تندخوانی و تقویت حافظه30آموزش بیش از ❑
مشاور تعدادی از مدرسین مدارس تیزهوشان❑
مدیر گروه مطالعاتی بهارمن❑
نفر در حوزه مهارت های مطالعه10.000مشاور بیش از ❑
برگزاری چندین دوره حضوری و غیرحضوری❑
اتریشmptدارای مدرک ❑
ربرای برترین سخنرانان آموزشی کشو"فروش دوبرابری"آموزش ❑



:کتاب ها و مقاالت
نویسنده کتاب یادگیری هفت برابری، نتیجه هفت برابری❑
”یکبار دیگر بگو چگونه به هدفت رسیدی“نویسنده کتاب الکترونیک ❑
”کنکور2اعترافات رتبه “نویسنده کتاب الکترونیک ❑
”یادگیرنده حرفه ای“نویسنده کتاب الکترونیک ❑
مقاله در سایت آموزشی بهارمن50نویسنده بیش از ❑

مشاهده کامل فیلم معرفی
امیرحسین حامدی

:کلیک کنید
مشاهده فیلم روزمه

https://bahareman.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/


:1400سخنرانی و کارگاه های ارائه شده در سال 

اسفند25ویژه عید نوروز ”حال خوب“سمینار  باشکوه ❑
فروردین ماه23و 22سمنیار آنالین دوره جامع تمرکز در تاریخ ❑
فروردین6سمینار آنالین یادگیری سه برابری، نتیجه سه برابری در تاریخ ❑
وبینار حال خوب برای دانشگاه تبریز❑



:99سخنرانی و کارگاه های ارائه شده در سال 

مردادماه13سمینار شناخت رسالت زندگی ❑
آبان30سخنرانی در دورهمی مدرسان کشوری با مبحث فروش دوبرابری ❑
آبان ماه4سمینار آنالین یادگیری سه برابری، نتیجه سه برابری در تاریخ ❑
شهریور26سمینار آنالین کنکور مثل آب خوردن در ❑
شهریورماه18آپدیت رسالت زندگی : رسیدن به اوج کسب و کار❑
مردادماه23ارائه تجربیاتم برای مدرسین در دانشگاه الزهرا تهران ❑
مردادماه31سمینار آنالین مهارت های مطالعه و تقویت حافظه ❑
خردادماه20همایش معارفه مهارت های مطالعه و تقویت حافظه ❑
خردادماه12برگزاری کارگاه نقشه ذهنی پالس ❑
دوره )کارگاه جامع مهارت های مطالعه و تقویت ذهن چهاردهمینبرگزاری ❑

(ساعته18بلندمدت



:99 های ارائه شده در سال دوره سخنرانی و 

بهمن ماه17کارگاه تقویت حافظه در کرمان ❑
سمنیار آنالین معارفه دوره جامع هدف گذاری تا مدیریت زمان دو دیماه❑
طراحی دوره صوتی تقویت حافظه کودکان❑
طراحی دفترچه نقشه ذهنی❑
روزه در مجتمع ناشران قم برای دانش آموزان پایه دوازدهم2سخنرانی ❑
مجری دورهمی استاتید تهران دیماه❑
طراحی دفترچه مدیریت زمان و برنامه ریزی❑
جلسه دو ساعته آنالین دوره جامع هدف گذاری تا 6برگزاری ❑

مدیریت زمان در دیماه
افزایش اراده و انگیزه، ساخت )طراحی دوره صوتی چهارگام موفقیت❑

(عادت و از بین بردن اهمال کاری و تنبلی



:98سخنرانی و کارگاه های ارائه شده در سال

اسفندماه5سمینار ساخت عادت اسفند : بهتر از قبل❑
اسفندماه22سمینار آنالین مهارت های مطالعه در ❑
بهمن ماه7اَبر مغز ❑
دی ماه30خداحافظی با آلزایمر ❑
اسفندماه24سمینار آنالین مهارت های مطالعه در ❑
سخنرانی در هیئات مذهبی مختلف10بیش از ❑
همایش افزایش عالقه فرزندان به مطالعه❑
همایش تکنولوژی و تغییرات کسب وکارهای دنیا❑
مردادماه17همایش افزایش تمرکز ❑
دوره بلند )کارگاه جامع مهارت های مطالعه و تقویت   ذهن8برگزاری ❑

(ساعته18مدت
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آموزش های طراحی شده توسط امیرحسین حامدی

...مهارت های یادگیری مثل تندخوانی، نقشه ذهنی، تقویت ذهن و❑
افزایش انگیزه و اراده، ساخت عادت، از بین بردن تنبلی و اهمال کاری❑
مهارت های مدیریت زمان، مدیریت انرژی و اصول برنامه ریزی❑
کوچینگ با امیرحسین حامدی❑
شناخت رسالت زندگی❑
هدف گذاری❑
حال خوب❑
بهود فردی❑
تمرکز❑

با انتخاب درستمون
به بهار زندگیمون

نزدیک و نزدیک تر بشیم




